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VIEŠOJI ĮSTAIGA „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ 
 
UAB „Adwisery“ 
Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius 
 

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ)  
 

2022-12-    Nr. 
 

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, įmonės kodas 88601311 patvirtina, kad 
UAB „Adwisery“, įmonės kodas 24241078 pagal 2022 m. spalio 11 dieną pasirašytą LRT informacinių technologijų 
(toliau – IT) valdymo audito paslaugų sutartį Nr. 18F-1053 (toliau – Sutartis) laikotarpyje nuo 2022 m. spalio 11 d. iki 
2022 m. gruodžio 16 d. sėkmingai ją įgyvendino: 

 

Projekto pavadinimas Įgyvendinti projekto darbai Vertė, EUR 
be PVM 

Vertė, 
EUR su 

PVM 

“ LRT informacinių 
technologijų (toliau – 
IT) valdymo audito 
paslaugos“ 

LRT IT valdymo audito paslaugų teikimo metu: 

1. Vadovaujantis COBIT metodologijoje apibrėžtus IT 
valdysenos ir valdymo tikslus ir gerąja IT valdymo praktika 
atliktas LRT IT valdymo procesų brandos lygio įvertinimas, 
o būtent: 

• Įvertinti LRT IT valdymo procesai ir nustatytas 
kiekvieno proceso esamas brandos lygis; 

• Apibrėžtas rekomenduojamas LRT IT valdymo 
brandos lygis; 

§ Parengta ir suderinta LRT IT valdymo procesų 
brandos vertinimo ataskaita, kurioje pateikti IT brandos 
vertinimo rezultatai, rekomenduojamas (siekiamas) IT 
brandos lygis bei IT valdymo veiksmų planas siūlomam 
brandos lygiui pasiekti. 

2. Vadovaujantis Informacinių technologijų saugos 
atitikties vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. 
įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų 
(kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų 
ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos 
reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos 
atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“ atliktas LRT 
valdomo 3 kategorijos valstybės registro – LRT archyvas ir 
kitų valdomų ir (ar) tvarkomų vidinių IS IT saugos valdymo 
atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas, o būtent: 

• Atliktas šių informacinių sistemų saugos atitikties 
nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems 
elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, 
reikalavimams vertinimas (toliau – IS saugos atitikties 
vertinimas) ir nustatytos neatitiktys; 

• Atlikta atitikties Prisijungimo prie saugiojo 
valstybinio duomenų perdavimo tinklo, atsijungimo nuo 
jo ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo šiuo tinklu tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu  Nr. V-583 „Dėl 

16 890,00 20 436,90  
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saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą 
užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“, reikalavimams 
vertinimas (toliau – Atitikties prisijungimo prie SVDPT 
reikalavimams vertinimas); 

§ Parengta IS saugos atitikties ir Atitikties prisijungimo 
prie SVDPT reikalavimams vertinimo ataskaita ir nustatytų 
neatitikčių šalinimo planas; 

3. Parengtas ataskaitos rezultatus apibendrinantis 
pristatymas, rezultatai pristatyti atsakingiems asmenims ir 
vadovybei.  

 
Esame patenkinti projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir 

sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 
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