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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ
2022-04- Nr.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, įmonės kodas 120505210patvirtina, kad UAB
„Adwisery“, įmonės kodas 302524912, pagal 2021-06-02 Paslaugų teikimo sutartį Nr. LRTC/T-312,
laikotarpyje nuo 2021 m. birželio 02 d. iki 2022 m. sausio 22 d. sėkmingai įgyvendino sutartį (projektą):
Projekto pavadinimas

Įgyvendinti projekto darbai

„Informacijos saugumo valdymo
sistemos,
atitinkančios
ISO/IEC 27001:2017 standarto
reikalavimus ir
informacinių
technologijų paslaugų valdymo
sistemos,
atitinkančios
ISO/IEC 20000-1:2018 standarto
reikalavimus kūrimo ir diegimo
paslaugos“

Projekto (sutarties) įgyvendinimo metu:
1. Atlikta AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras (toliau – Telecentras) procesų,
susijusių su Informacijos saugos valdymo
sistema (toliau – ISVS) ir Informacinių
technologijų paslaugų valdymo sistema (toliau
– IT PVS) nustatymas ir analizė bei esamų
ISVS ir IT PVS dokumentų analizė, parengtas
rengiamų ir koreguojamų ISVS ir IT PVS
dokumentų sąrašas bei ISVS ir IT PVS
sukūrimo ir diegimo kalendorinis grafikas;
2. Parengtas ir suderintas Taikomumo
pareiškimas, Informacijos saugumo politika ir
jos bei ISVS įgyvendinimą reglamentuojančių
vidaus teisės aktų projektai, taip pat IT PVS
įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus teisės
aktų (IT paslaugų gyvavimo ciklo aprašymas,
IT sąrankos valdymo aprašymas, IT
paslaugoms teikti naudojamų informacinių
išteklių versijų valdymo aprašymas, ITPVS
paslaugų kreipinių, incidentų ir problemų
valdymo aprašymas, IT keitimų valdymo
aprašymas, parengtas IT paslaugų katalogas ir
kitų) projektai.

Vertė, Eur Vertė,
be PVM
Eur su
PVM
24 230,00
29 318,30

3. Pravesti Telecentras darbuotojų mokymai,
kurių metu darbuotojai apmokyti, kaip
įgyvendinti ir palaikyti ISVS ir IT PVS
procesus.
4. Atlikti ISVS ir IT PVS vidaus auditai ir
parengtos bei suderintos vidaus auditų
ataskaitos.
5. Atlikta ISVS ir IT PVS vadybinė
vertinamoji, parengtas ISVS ir IT PVS procesų
tobulinimo planas.
6. Pasirengta ISVS ir IT PVS sertifikavimui
pagal
standartų
ISO/IEC 27001:2017 ir
ISO/IEC 20000-1:2018 reikalavimus.

Informacijos saugumo valdymo sistemos, atitinkančios ISO/IEC 27001:2017 standarto
reikalavimus ir informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos, atitinkančios ISO/IEC 200001:2018 standarto reikalavimus kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartyje numatyti darbai atlikti laiku
ir profesionaliai.
Įdiegtos Informacijos saugumo valdymo sistema ir Informacinių technologijų paslaugų valdymo
sistema buvo sėkmingai sertifikuotos nepriklausomų auditorių, Įmonei išduoti atitinkami sertifikatai.
Informacijos saugumo valdymo sistema Įmonei padeda laiku nustatyti, įvertinti ir tinkamai
valdyti informacijos saugos ir kibernetinio saugumo rizikas, taikyti efektyvias rizikos valdymo
priemones, užtikrinti valdomos ir tvarkomos informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.
Informacinių technologijų valdymo vadybos sistema Įmonei padeda nustatyti ir įvertinti klientų
reikalavimus, susijusius su valstybinių duomenų centrų teikiama paslauga, efektyviau įgyvendinti šioms
paslaugoms keliamus reikalavimus bei užtikrinti aukštą šių paslaugų teikimo lygį.

