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AB „Klaipėdos energija“, įmonės kodas 140249252, patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 

302524912, pagal 2020 m. sausio 1 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. R-04E-10-2020, nuo 2020 m. sausio 

1 d. iki 2020 m. liepos 20 d. sėkmingai įgyvendino sutartį (projektą): 
Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos) Vertė, Eur 

be PVM 

Vertė, Eur 

su PVM 

„Informacinių 

technologijų  

sistemų  bei 

Informacinių 

technologijų 

saugos audito, 

atitikties 

Bendrajam 

duomenų 

apsaugos 

reglamentui 

2016/679 

(BDAR) 

vertinimo ir 

konsultacijų 

teikimo 

paslaugos“  

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos tokios Informacinių 

technologijų  sistemų (toliau - IS) bei Informacinių technologijų (toliau - 

IT) saugumo audito (bendrai IS ir IT bus vadinama IRT), atitikties 

Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 (BDAR) vertinimo 

ir konsultacijų teikimo paslaugos: 

1. Atliktas IS ir IT saugumo auditas, kuris apėmė tokias veiklas (buvo 

atlikta): 

 Pagrindinių verslo ir gamybinių sistemų įvertinimas (įskaitant 

mobiliąsias technologijas / IoT). Viso įvertintos 7 IS; 

 IT infrastruktūros skanavimas (serverių, darbo vietų, IS, duomenų 

bazių DBVS, el. pašto, tinklo aktyvios įrangos ir kitų komponentų); 

 Naudojamos kompiuterinės, programinės įrangos analizė; 

 Rezervinio kopijavimo ir duomenų saugojimo įvertinimas; 

 IRT veiklos tęstinumo valdymo proceso vertinimas; 

 

Parengta IS ir IT saugumo audito atlikimo ataskaita su pasiūlymais kaip 

efektyvinti IS ir IT saugumo valdymą. 

 

2. Atliktas atitikties BDAR reikalavimams vertinimas, kuris apėmė tokias 

veiklas (buvo atlikta): 

 Asmens duomenų įrašai; 

 Asmens duomenų tvarkymo rizikų vertinimas; 

 Įstaigos turimų dokumentų, padedančių užtikrinti BDAR 

reikalavimus, įvertinimas; 

 IT paslaugų iš trečiųjų šalių įvertinimas BDAR požiūriu; 

 

Parengta atitikties BDAR reikalavimams vertinimo ataskaita bei 

rekomenduojamų priemonių planas, kaip pašalinti atitikimo BDAR 

trūkumus bei sumažinti su asmens duomenų tvarkymu susijusias rizikas, 

įskaitant rekomenduojamų IT sprendimų sąrašą. 

 

3. Atliktas IT infrastruktūros pažeidžiamumo vertinimas, kuris apėmė 

tokias veiklas (buvo atlikta): 

 Darbo vietų IT saugos įvertinimas; 

14730,00 17823,30 



 

 

 

 Serverių (Perkančiojo subjekto vidinio duomenų centro bei 

nuomojamų serverių) įvertinimas; 

 DBVS saugos įvertinimas; 

 Interneto srauto patikra; 

 Perimetro nustatymas (angl. mapping) ir Perkančiojo subjekto 

tinklapių saugumo tikrinimas (naudojant OWASP ir kitas metodikas). Jo 

metu atliktas: (i) tinklapių taikomųjų programų ir tinklapių paslaugų 

saugumo patikrinimas, neturint naudotojo prisijungimo; (ii) tinklapių 

taikomųjų programų ir tinklapių paslaugų saugumo patikrinimas, 

prisijungus  legaliu sistemos naudotoju; (iii) Saugos sistemų įvykių 

žurnalų įrašų analizė; 

  Įsilaužimo testavimas (Penetration testing); 

Parengta IT infrastruktūros pažeidžiamumo vertinimo ataskaita su 

rekomendacijomis, kaip pašalinti nustatytus pažeidžiamumus.  

 

4. Pagal standarto LST ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus parengta 

Informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS) sudaranti ir kibernetinio 

saugumo valdymo dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 

 AB Klaipėdos energija Informacijos saugos valdymo sistemos aprašu; 

 AB Klaipėdos energija Informacijos saugos valdymo politika; 

 AB Klaipėdos energija Saugaus informacijos tvarkymo taisyklėmis 

 AB Klaipėdos energija Elektroninės informacijos naudotojų 

administravimo taisyklėmis; 

 AB Klaipėdos energija Informacinių technologijų veiklos tęstinumo 

valdymo planu; 

 AB Klaipėdos energija Kibernetinės saugos incidentų valdymo 

tvarkos aprašu.  

5. Pagal standarto LST ISO/IEC 20000-1:2019 reikalavimus parengta 

Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos (IT PVS) sudaranti 

dokumentacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 

 AB Klaipėdos energija IT PVS nuostatais; 

 AB Klaipėdos energija Informacinių technologijų paslaugų kreipinių 

ir problemų valdymo tvarkos aprašu; 

 AB Klaipėdos energija Informacinių technologijų pokyčių valdymo 

tvarkos aprašu; 

 AB Klaipėdos energija Informacinių technologijų sąrankos valdymo 

tvarkos aprašu; 

 AB Klaipėdos energija Leistinos programinės įrangos sąrašu. 

6. Pagal ARSIS metodiką atliktas IS ir IT saugumo rizikų vertinimas bei 

parengta  IS ir IT saugumo rizikų vertinimo ataskaita ir rizikų valdymo 

priemonių planas.  

 

7. AB Klaipėdos energija darbuotojams (viso 79 dalyviai) pravesti 8 val. 

mokymai, siekiant juos supažindinti su BDAR reikalavimus ir kaip 

užtikrinti jų įgyvendinimą.  

 

 
AB „Klaipėdos energija“ Informacinių technologijų  sistemų  bei Informacinių technologijų saugos audito, atitikties 

Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 (BDAR) vertinimo ir konsultacijų teikimo paslaugos atliktas 

profesionaliai ir laiku. AB „Klaipėdos energija“ yra patenkinta projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, 

gebėjimu įsigilinti į įmonės poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 

 

Informacinių technologijų skyriaus vadovė          Diana Vasiliauskienė 
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