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Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba), imones kodas 
188710780, patvirtina, kad UAB ,,Adwisery", tmones kodas 302524912, pagal 2021 m. geguzes 27 d. 
sudaryt~ paslaugl! teikimo sutartt Nr. 21-11, nuo 2021 m. gegu.zes 27 d. iki 2021 m. rugsejo 2 d. sekmingaij~ 
jgyvendino. 
Projekto 
pavadinimas 

,,Tamybos 
informacijos ir 
kibernetinio 
saugumo 
valdymo audito 
paslaugos" 

Jgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos 

Sutarties (projekto) igyvendinimo metu suteiktos Lietuvos geologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) valdomos 
GEOLIS, ZGR, IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio 
pazeidziamumo, informaciniq technologijq saugos valdymo atitikties ir 
informacijos saugumo rizikos vertinimo paslaugos, kurios apeme: 
1. Tarnybos GEOLIS, ZGR, IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio 
pazeidziamumo vertinimo (toliau - Technologinio pazeidziamumo 
vertinimas) paslaugas, o biitent: 
1. 1. Technologinio pazeidziamumo vertinimo atlikim<!, kuris apeme: 
• Isorinis duomenq perdavimo tinklo perimetro patikrinimi}; 
• Ziniatinkliq ~ww.lgtl! taikomajq programq ir interneto svetaines 
patikrinimi}; 
• Tarnybos vidini tinklo patikrinimc1; 
• Tarnybos ~ valdomos GEOLIS, ZGR ir IRT infrastruktiiros 
pazeidziamumo vertinimi}; 
• Elektroninio pasta teikiamq paslaugq saugumo vertinimc1. 
1.2. Technologinio pazeidziamumo vertinimas buvo atliktas 
vadovaujantis Informaciniq technologijq saugos atitikties vertinimo 
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 
2020 m. gruodzio 4 d. jsakymu Nr. V-941 ,,Del techniniq valstybes 
registni (kadastrq), zinybiniq registrq, valstybes informaciniq sistemq ir 
kitq informaciniq sistemq elektronines informacijos saugos reikalavimq 
apraso ir informaciniq technologijq saugos atitikties vertinimo 
metodikos patvirtinimo" ir Open Web Application Security Project 
metodika. 
1.3 . Atlikus Technologinio pazeidziamumo vertinimi} parengta ir 
pateikta Technologinio pazeidziamumo vertinimo ataskaita su 
rekomendacijomis, kaip pasalinti nustatytas saugumo spragas. 
2. Tarnybos informaciniq technologijq saugos valdymo atitikties 
vertinimo (toliau -Atitikties vertinimas) paslaugas, o biitent: 
2.1. Vadovaujantis Informaciniq technologijq saugos atitikties 
vertinimo metodika atliktas Tarnybos informaciniq technologijq saugos 
valdymo atitikties Lietuvos teises aktu, reglamentuojanciq elektronines 
informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymc1, reikalavimams 
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vertinim~; 
2.2. Atlikus Atitikties vertinim~ parengta ir pateiktas Atitikties 
vertinimo ataskaita ir nustatytq neatitikciq salinimo planas. 
3. Tamybos valdomos informacijos saugumo rizikos vertinirno 
paslaugas, o biitent: 
3.1. Atliktas Tamybos informaciniq istekliq s~raso parengimas ir 
poveikio Tamybos veiklai analize. Jos atlikimo metu: 
• sudarytas Tarnybos informaciniq istekliq S¥asas; 
• atlikta informaciniq istekliq poveikio Tarnybos veiklai analize, 
vertinant informaciniq istekliq svarb~ pagal konfidencialumo, 
vientisumo ir prieinamumo bei asmens duomenq naudojimo teisetumo 
kriterijus; I 
• nustatytas ir su Tamybos informaciniq istekliq valdytojais suderintas 
toleruotinq duomenq praradimo dydfo.j (angl. Recovery Point Objective) 
s~rasas; 
• nustatytas ir su Tamybos informaciniq istekliq valdytojais suderintas 
minimaliq paslaugq atstatymo laiko intervalq (angl. Recovery Time 
Objective) s~rasas. 
3.2. Atliktas Tamybos informacijos saugumo rizikos vertinimas, kurio 
metu: 
• atlikta gresmiq ir pazeidziamumq informaciniams istekliams analize; 
• nustatytos gresmes ir pazeidziamumai, galintys tureti jtakos Tamybos 
valdomose informacinese sistemose tvarkomos informacijos saugumui 
(iskaitant kibernetini saugum~) bei kitos Tarnybos tvarkomos 
informacijos saugumui; 
• atliktas gresmiq ir pazeidziamumq /vertinimas; 
• nustatytos ir isanalizuotos Tarnybos turimos kontroles priemones; 
• jvertintos gresmiq tikimybes ir jq poveikis (pasekmes); 
• nustatytas rizikos lygis; 
• nustatytas rizikq priimtinumo lygis; 
• parengta Tarnybos informacijos saugumo rizikos vertinimas ataskaita 
ir priedas, tinkantis pateikti informacij~ i ARSIS informacirn; sistem~. 
3.3 . Parengtas ir pateiktas Tarnybos informacijos saugumo rizikos 
valdymo prilmoniq planas ir jo jgyvendinimo kalendorinis grafikas. 

lnformacijos saugos rizikos vertinimo objektai: 
• Tamybos valdomos 3 trecios kategorijos valstybes informacines 
sistemos ir registrai- GEOLIS ir ZGR; 
• Tamybos tvarkoma informacija (iskaitant Tamybos informacinese 
sistemose esanci~ informacij~); 
• programine ir technine jranga; 
• fizine aplinka; 
• dokumentai, kuriuose saugoma informacija; 
• Tarnybos informacijos saugumo valdymo procesai, dokumentacija ir 
kiti informacijos saugumui svarbils aspektai. 

Tarnybos valdomos GEOLIS, ZGR, IRT ir kompiuterinio tinklo technologinio pazeidziamumo, 
informacini4 technologij4 saugos valdymo atitikties Lietuvos teises akt4, reglamentuojanci4 informacijos ir 
kibernetini saugumq bei asmens duomen4 apsaugq, reikalavimams atitikties vertinimas ir informacijos saugumo 
rizikos vertinimas atliktas profesionaliai. Tarnyba yra patenkinta projekte dalyvavusi4 ekspert11 kompetencija, 
gebejimu isigilinti i organizacijos poreikius ir sutartini4 isipareigojim4 igyvendinimo terminais. 
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