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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, įmonės kodas 120505210 patvirtina, kad UAB
„Adwisery“, įmonės kodas 302524912 pagal 2021 m. spalio 27 dieną pasirašytą Informacinių ir
ryšių technologijų (toliau – IRT) esamos situacijos įvertinimo ir strateginio plėtros plano
parengimo paslaugų teikimo sutartį Nr. LRTC/T-423 (toliau – Sutartis), laikotarpyje nuo 2021 m.
spalio 27 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. sėkmingai įgyvendino sutartį:
Vertė,
Vertė,
Projekto
Įgyvendinti projekto darbai
EUR be
EUR su
pavadinimas
PVM
PVM
„Informacinių ir
ryšių
technologijų
(toliau – IRT)
esamos
situacijos
įvertinimo ir
strateginio
plėtros plano
parengimo
paslaugos“

Įgyvendinant projektą (vadovaujantis sutarties
sąlygomis,
galiojančiais
teisės
aktais,
reglamentuojančiais informacinių išteklių, informacijos
saugos ir kibernetinio saugumo valdymą, bei asmens
duomenų apsaugą, tarptautinių standartų ISO/IEC
27000 šeimų reikalavimais, COBIT ir ITIL metodikomis,
naudojant įvairius informacijos ir įrodymų surinkimo
metodus:
interviu
su
atsakingais
Bendrovės
darbuotojais, vidinių dokumentų analize, fizine apžiūra)
buvo parengta ir suderinta Įmonės IRT esamos situacijos
ir IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimo
ataskaita, kurioje pateikti:

25 950,00

31
399,50

•
•
•
•
•
•

Konteksto analizės rezultatai;
Organizacijos veikla ir strateginiai tikslai;
Bendrovės veiklos reguliavimas;
Paslaugos ir klientai;
Bendrovės strateginės kryptys 2021 – 2024 m.;
Esamos IRT situacijos vertinimo rezultatai pagal
COBIT metodiką;
• IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimo
rezultatai;
• Informacijos apdorojimo sistemų vertinimo
rezultatai;
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• Naudojamos
IRT
infrastruktūros
vertinimo
rezultatai;
• Organizacinės struktūros vertinimo rezultatai;
• IRT plėtros projektų vertinimo rezultatai;
• Bendrovės esamos informacijos saugos ir
kibernetinio saugumo valdymo būklės vertinimo
rezultatai;
• Taikyta vertinimo metodika;
• Esamos informacijos saugos ir kibernetinio
saugumo valdymo būklės vertinimo rezultatai ir
rekomendacijos.
Atlikus esamos Įmonės IRT esamos situacijos
įvertinimą ir IRT valdymo procesų brandos lygio
vertinimą, parengtas ir suderintas Įmonės 3 metų IRT
plėtros strategijos planas, kuris apėmė 2022 – 2025 m.
kryptis ir jų įgyvendinimo priemones. Plane pateikti:
• Organizacijos strateginius tikslai;
• Informacinių technologijų vaidmuo, užtikrinant
organizacijos strateginių tikslų pasiekimą;
• Suinteresuotų šalių lūkesčiai;
• Strategijos formavimą įtakojanti teisinė aplinka ir
geopolitinė situacija;
• Rekomenduojamos strateginės kryptys;
• Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės;
• Strategijos įgyvendinimo planas.
UAB „Adwisery“ laiku ir tinkamai parengė ir su LRTC atsakingais darbuotojais suderino
Įmonės IRT esamos situacijos, IRT valdymo procesų brandos lygio vertinimo ataskaitą ir LRTC 3
metų IRT plėtros strategijos planą.
Esame patenkinti projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į
organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais.
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