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Kokių žinių šiandien reikia IT vadovui? 

Organizacijos IT valdymo modelio parinkimas. 
Veiklos ir IT suderinimas 



2016 m. IT valdymo kryptys 

 

* Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2016, p.34  

CIONET atliekamos metinės IT valdymo tendencijų apžvalgos 
• 2015 m. :  “IT tampa strateginiu turtu” 
• 2016 m. :  “IT renesansas” 

„IT is reshaping 
global markets while 
reshaping itself as it 
becomes the 
business.“ * 
 



Pagrindinės mintys 

„IT is going through a renaissance that requires the 
role of the CIO and IT organization, as well as how the 
business and IT organizations collaborate, to 
transform. 

IT has evolved from a group supporting back office 
processes, to enabling front office processes, to 
driving business innovation.” 

 

 Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2016, p.34  



Pagrindinės mintys 

“IT is moving from an organization focusing on metrics/ 
SLAs and expenses to analyse itself, to an organization 
that is delivering demonstrable business value through 
cost reduction, to an organization that is providing 
distinctive revenue increases.  

IT has evolved from having technical initiatives motivated 
by pure technology or business desires to being responsive 
to customer/client needs.  

These are significant shifts from what we have 
experienced in the past.“ 

 

 Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2016, p.34  



2016 m. 20 IT valdymo uždavinių 

 

 Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2016, p.4  



2016 m. 20 IT valdymo uždavinių 

 

 Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2016, p.4  



2016 m. – Europa ir pasaulis 

 

 Key European IT Management Trends for 2016, CIONET 2015, p.5  



Organizacijos valdymas ir 

CGEIT uždavinių grupės 

“Organizacijos valdymas yra veiklos 
ir atsakomybės visuma, kurią vykdo 
atstovaujančioji ir vykdančioji 
vadovybė, kad būtų pasiekti šie 
tikslai: 
1) nustatyta strateginė kryptis 
2) pasiekti veiklos tikslai  
3) valdoma rizika 
4) atsakingai naudojami ištekliai”* 

* Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition, © 2003 IT Governance Institute, p.6 
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Organizacijos IT valdymo 

(GEIT) ciklas 
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Organizacijos IT valdymo (GEIT) 

uždavinių grupės 

1. Organizacijos IT valdymo metodai (25%)  

2. Strateginis valdymas (20%)  

3. Naudos siekimas (16%)  

4. Rizikos optimizavimas (24%)  

5. Išteklių optimizavimas (15%)  



1. Organizacijos IT valdymo 

modelio parinkimas 



Cadbury Report 1992 

• Išplečia tradicinę valdymo sąvoką 

• Rekomenduojamos atsakomybės, 
sąžiningumo ir atskaitomybės sąvokos 

• Sustiprinama organizacijų  
atskaitomybė akcininkams 

• Direktorių Tarybai (Board)  - 
aukščiausiajai organizacijos struktūrai 
priskiriama atsakomybė už strategiją, 
lyderystę, organizacijos veiklos 
priežiūrą ir atskaitomybė 
suinteresuotosioms šalims 

http://cadbury.cjbs.archios.info/report 

http://cadbury.cjbs.archios.info/report
http://cadbury.cjbs.archios.info/report


2 organizacijos valdymo dalys – veikla 

(performance) ir atitiktis (conformance) 

International Federation of Accountants, Enterprise Governance Getting the Balance Right, p. 11, 
© 2004 IFAC 



Veiklos ir atitikties procesai 

International Federation of Accountants, Enterprise Governance Getting the Balance Right, p. 21, 
© 2004 IFAC 

1. Veiklos procesai 
skirti siekti pelno 

2. Atitikties procesai – 
atskaitomybei ir 
užtikrinimui, kad 
būtų laikomasi 
teisės aktų ir 
suinteresuotųjų 
šalių poreikių 



Valdymo (governance) ir vadovavimo 

(management) atskyrimas 

Valdymas (governance). Valdymu užtikrinama, kad nustatant 
suderintus ir sutartus siekiamus organizacijos tikslus, būtų 
įvertinami suinteresuotųjų šalių poreikiai, sąlygos ir 
alternatyvos; nustatoma kryptis, iškeliant prioritetus ir 
priimant sprendimus; vykdoma veiklos ir atitikties sutartai 
krypčiai ir tikslams stebėsena. 

* COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, 14 psl. © 2013 ISACA 

Vadovavimas (management). Vadovybė, vadovaudamasi 
valdymo struktūros nustatyta kryptimi ir siekdama 
organizacijos tikslų, planuoja, formuoja, vykdo ir stebi veiklą. 



COBIT 5 pagrindinės valdymo ir 

vadovavimo sritys, valdymo 

domenas suderintas su ISO 38500 

* COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, 15 pav., 32 psl. © 2013 ISACA 



COBIT 5 ir kitų standartų / metodikų 

aprėptis 

COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, 25 pav., 61 psl. © 2013 ISACA 



ISO 35800: 2008  - IT valdymo 

standartas 

Šeši IT valdymo principai – kaip turi būti priimami sprendimai 
šešiose IT valdymo srityse: 

• Atsakomybė (Responsibility) 

• Strategija (Strategy) 

• Įsigijimas (Acquisition) 

• Veikla (Performance) 

• Atitiktis (Conformance) 

• Žmonių elgsena (Human Behaviour) 

LST ISO/IEC 38500:2009,  7-8 psl. 



ISO 35800 valdymo (governance) 

apibrėžimas, EDM valdymo ciklas 

Evaluate 
Directors should examine and make judgement on the current and 
future use of IT, including strategies, proposals and supply 
arrangements (whether internal, external, or both) ... 
 
Direct 
Directors should assign responsibility for, and direct preparation 
and implementation of plans and policies... 
 
Monitor 
Directors should monitor, through appropriate measurement 
systems, the performance of IT... 

LST ISO/IEC 38500:2009,  7-8 psl. 



EDM01 - Užtikrinti valdymo sistemos 

įdiegimą ir priežiūrą 

Procesų vertinimo modelis, naudojant COBIT® 5,  19 psl., © 2013 ISACA 

Proceso Nr. EDM01 

Proceso 
pavadinimas 

Užtikrinti valdymo sistemos įdiegimą ir priežiūrą 

Proceso 
aprašymas 

Siekiant, kad būtų įgyvendinta organizacijos misija ir pasiekti organizacijos tikslai, išanalizuoti ir 
aiškiai apibrėžti organizacijos IT valdymui taikomus reikalavimus, įdiegti ir palaikyti veiksmingas 
realizavimo priemones – struktūras, principus, procesus ir praktiką, nustatyti aiškią atsakomybę ir 
įgaliojimus. 

Proceso 
tikslas 

Pateikti nuoseklų, su organizacijos valdymo sistema suderintą ir į ją integruotą metodą. Užtikrinti, 
kad su IT susiję sprendimai būtų suderinti su organizacijos strategija ir tikslais, su IT susiję procesai 
būtų prižiūrimi veiksmingai ir skaidriai, kad būtų patvirtintas teisinių ir priežiūros reikalavimų 
laikymasis, taip pat būtų laikomasi valdymo reikalavimų, taikomų tarybos nariams. 

Rezultatai (angl. Outcomes, Os) 

Numeris Aprašymas 

EDM01-O1 IT strateginiams sprendimams priimti skirtas modelis yra veiksmingas ir suderintas su 
organizacijos vidaus ir išorės aplinka bei suinteresuotųjų šalių poreikiais. 

EDM01-O2 Organizacijoje įgyvendinta IT valdymo sistema. 

EDM01-O3 Gaunamas užtikrinimas, kad IT valdymo sistema veikia rezultatyviai. 

Proceso tikslas: 

Pateikti nuoseklų, su organizacijos valdymo sistema 
suderintą ir į ją integruotą metodą.  

Užtikrinti, kad su IT susiję sprendimai būtų suderinti su 
organizacijos strategija ir tikslais, su IT susiję procesai būtų 
prižiūrimi veiksmingai ir skaidriai, kad būtų patvirtintas 
teisinių ir priežiūros reikalavimų laikymasis, taip pat būtų 
laikomasi valdymo reikalavimų, taikomų tarybos nariams. 
 



EDM01 - Užtikrinti valdymo sistemos 

įdiegimą ir priežiūrą.  Valdymo praktikos 

Procesų vertinimo modelis, naudojant COBIT® 5,  19 psl., © 2013 ISACA 

Proceso tikslas pasiekiamas įgyvendinant šias valdymo 
praktikas: 

1. Vertinti valdymo sistemą 

2. Nustatyti valdymo sistemos kryptį. 

3. Stebėti valdymo sistemą. 



APO01 – Valdyti IT valdymo sistemą 

Procesų vertinimo modelis, naudojant COBIT® 5,  31 psl., © 2013 ISACA 

Proceso tikslas: 

Pasirinkti suderintą valdymo metodą, padedantį siekti 
organizacijos valdymo tikslų ir apjungiantį valdymo 
procesus, organizacines struktūras, funkcijas ir atsakomybę, 
patikimas ir kartotines veiklas, įgūdžius ir kompetenciją. 
 



APO01 – Valdyti IT valdymo sistemą.  

Vadovavimo praktikos 

Procesų vertinimo modelis, naudojant COBIT® 5,  31 psl., © 2013 ISACA 

Proceso tikslas pasiekiamas įgyvendinant šias vadovavimo 
praktikas: 

1. Nustatyti organizacinę struktūrą. 

2. Nustatyti funkcijas ir atsakomybę. 

3. Prižiūrėti valdymo sistemos realizavimo priemones. 

4. Pranešti apie valdymo kryptį ir tikslus. 

5. Optimizuoti IT funkciją. 

6. Paskirti informacijos (duomenų) ir sistemos savininkus 

7. Valdyti nuolatinį procesų tobulinimą. 

8. Laikytis politikos ir procedūrų. 



2. Veiklos ir IT suderinimas 



Direktorių tarybos (IT strategijos 

komiteto) vaidmuo užtikrinant 

veiklos ir IT suderinimą 

 

Board Briefing on IT Governance, 2nd edition, © 2003 IT Governance Institute, p.23-24  

Taryba turėtų siekti veiklos suderinimo,  

• Užtikrindama, kad IT strategija yra suderinta su veiklos 
strategija ir kad esamos IT strategijos būtų nuoseklios ir 
integruotos 

• Užtikrindama, kad IT vykdo veiklą pagal strategijos 
reikalavimus ir ši veikla yra matuojama 

• Subalansuodama IT investicijas į sistemas, (i) reikalingas 
organizacijos esamai veiklai palaikyti; (ii) ir jos naujai plėtrai 

• Priimdama sprendimus dėl IT išteklių 



Veiklos/ IT suderinimui reikalinga 

Board Briefing on IT Governance, 2nd edition, © 2003 IT Governance Institute, p.24  

Suderinimas reikalauja suplanuoti ir kryptingai valdyti tokius 
procesus, kaip: 

• Sukurti ir stiprinti aukščiausios vadovybės supratimą apie IT 
strateginį vaidmenį 

• Pasiekti, kad į IT turėtų būti žiūrima kaip į svarbią veiklos 
realizavimo priemonę, ne tik kaip į paslaugą 

• Sukurti pagrindinius IT principus (strategines nuostatos), kurie 
būtų susieti su veiklos principais (strateginėmis nuostatomis) 

• Vykdyti IT infrastruktūros ir taikomųjų programų portfelio 
poveikio veiklai stebėseną 

• Vertinti po projektų/programos įgyvendinimo gautą naudą 



Strateginis suderinimas – 

suderinimas tarp 4 blokų 

Henderson & Venkatraman, Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming 
organizations, IBM Systems Journal, vol 32, No. 1,   1993 

1.Strateginė integracija – 
tarp veiklos ir IT 
strategijų; 

2.(Veiklos ir IT) operacijų 
integracija – tarp 
veiklos ir IT operacijas 
remiančių 
infrastruktūrų, procesų 
ir kompetencijų 

3.Strateginė atitiktis - 
veiklos ir IT operacijas 
remiančių 
infrastruktūrų, procesų 
ir kompetencijų atitiktis 
strateginiams tikslams  



Subalansuota rodiklių sistema 

(The Balanced Scorecard) 

* The Balanced Scorecard – Measures that Drive  Performance, Robert S. Kaplan, David P. Norton, Harvard Business 
Review, January-February 1992, p.72 

1. Financial perspective 

How Do We Look to Shareholders? 
 
2. Customer Perspective 
How Do Customers See Us? 

 
3. Internal Business Perspective 

What Must We Excel at? 
 
4. Innovation and Learning Perspective 

Can We Continue to Improve and 
Create Value? 



The IT Balanced Scorecard 

Measuring and Demonstrating the Value of IT, © 2005, IT Governance Institute, 7 fig., p. 13 

JEI  

darbuotojo  kompetencija 

aukštesnė 

(future orientation) 

TAI 

teikiamos geresnės IT paslaugos 

(operational excellence) 

IR TODĖL 

jos labiau atitinka naudotojų 

lūkesčius 

(user orientation) 

IR TODĖL 

IT geriau remia veiklos procesus  

(business contribution) 

Atsiranda ryšys 
su veikla 



COBIT 5 tikslų hierarchija 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  4 pav., 18 psl. 



COBIT 5 tikslų hierarchija 

Priedai B, C. D, COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir 
vadovavimo metodika 

 
 

 
 

17 Veiklos tikslų 
 

17 IT tikslų 

 
37 COBIT Procesai 
 EDM:  5 
 APO: 13 
 BAI:  10 
 DSS:   6 
 MEA: 3 

 

17 veiklos tikslų (BSC perspektyva): 
 1-5 –     Finansinė perspektyva 
 6-10 –   Kliento perspektyva 
 11-15 – Vidaus (procesų) perspektyva 
 16-17 – Mokymosi ir augimo perspektyva 

17 IT tikslų (BSC perspektyva): 
 1-6 –     Finansinė perspektyva 
 7-8 –     Kliento perspektyva 
 9-15 –   Vidaus (procesų) perspektyva 
 16-17 – Mokymosi ir augimo perspektyva 

37 COBIT procesai 

 

Suinteresuotųjų šalių 
poreikiai 

 

Kitos realizavimo 
priemonės 



COBIT 5 organizacijos tikslai 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  5 pav., 19 psl. 



COBIT 5 IT tikslai 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  6 pav., 19 psl. 



COBIT 5 realizavimo priemonės 

(enablers) 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  12 pav., 27 psl. 

1. Principai, politika ir metodikos 
yra priemonė pageidaujamą 
elgesį paversti praktinėmis 
kasdienio vadovavimo gairėmis  

2. Procesai aprašo susistemintą 
praktiką ir veiklą, skirtą 
konkretiems jų tikslams pasiekti ir 
gauti rezultatus, reikalingus IT 
tikslams pasiekti 

3. Organizacinės struktūros yra 
pagrindiniai sprendimų priėmimo 
subjektai organizacijoje 



COBIT 5 realizavimo priemonės 

(enablers) 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  12 pav., 27 psl. 

4. Asmenų ir organizacijos 
kultūra, etika ir elgsena dažnai 
yra nepakankamai vertinami kaip 
valdymo ir vadovavimo sėkmės 
veiksnys  

5. Informacija yra pasklidusi po 
visą organizaciją ir apima visą 
organizacijos sukuriamą ir 
naudojamą informaciją. 
Informacija yra reikalinga, kad 
organizacija veiktų ir būtų gerai 
valdoma, bet kasdienės veiklos 
lygmenyje informacija labai 
dažnai yra pačios organizacijos 
pagrindinis produktas 



COBIT 5 realizavimo priemonės 

(enablers) 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  12 pav., 27 psl. 

6. Paslaugos, infrastruktūra ir 
taikomosios programos apima 
infrastruktūrą, technologijas ir 
taikomąsias programas, kurios 
teikia organizacijai informacinių 
technologijų paslaugas  

7. Žmonės, įgūdžiai ir 
kompetencija yra susiję su 
žmonėmis, jų reikia kiekvienai 
veiklai sėkmingai užbaigti, 
teisingiems sprendimams priimti 
ir korekcinėms priemonėms 
taikyti.  



Organizacijos tikslų – IT tikslų sąsaja 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  22 pav., 50 psl. 



Organizacijos tikslų – IT tikslų sąsaja 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  22 pav., 50 psl. 



IT tikslų – COBIT 5 procesų sąsaja 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  23 pav., 52-53 psl. 



IT tikslų – COBIT 5 procesų sąsaja 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  23 pav., 52-53 psl. 



COBIT 5 procesai 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®,  16 pav., 33 psl. 



COBIT 5 tikslų hierarchijos nauda   

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®, 20 psl. 

Tikslų hierarchija* yra svarbi, nes leidžia nustatyti organizacijos IT 
valdymo įgyvendinimo, tobulinimo ir kokybės užtikrinimo prioritetus, 
remiantis organizacijos (strateginiais) tikslais ir susijusia rizika. 
Praktikoje tikslų hierarchija:  

• nustato aktualius ir konkrečius tikslus ir uždavinius įvairiuose 
atsakomybės lygiuose,  

• naudodama organizacijos tikslus, filtruoja COBIT 5 žinių bazę, 
ieškodama tinkamų gairių, kuriomis bus naudojamasi konkrečiuose 
įgyvendinimo, tobulinimo ar kokybės užtikrinimo projektuose,  

• aiškiai nustato ir pagrindžia, kodėl, siekiant organizacijos tikslų, yra 
svarbios (operatyvaus pobūdžio) realizavimo priemonės.  

 

*  Tikslų hierarchija yra pagrįsta moksliniais tyrimais, atliktais Antverpeno universiteto Verslo 
mokyklos IT suderinimo ir valdymo institute Belgijoje 



COBIT 5 tikslų hierarchijos atsargus 

naudojimas   

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®, 20 psl. 

Tikslų hierarchija – ir jos sąsajų tarp organizacijos tikslų ir IT tikslų, tarp IT 
tikslų ir COBIT 5 realizavimo priemonių (įskaitant procesus) lentelės – 
nėra universali tiesa, ir naudotojai neturėtų jos taikyti grynai 
mechaniškai, o labiau vadovautis ja kaip gairėmis dėl įvairių priežasčių, 
įskaitant tai, kad:  

• kiekviena organizacija turi skirtingus tikslų prioritetus, o prioritetai po 
kurio laiko gali keistis;  

• sąsajų lentelėse nepateikiamas organizacijos dydis ir (ar) veiklos 
specifika;  

• sąsajų lentelėse esantys rodikliai naudoja dvi svarbos ar tinkamumo 
reikšmes, darant prielaidą, kad šios reikšmės yra diskrečios, nors 
realybėje įvairių atitikčių reikšmės beveik visada yra tolydžios.  



COBIT 5 tikslų hierarchijos 

naudojimas praktikoje 

COBIT 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, © 2013 ISACA®, 20 psl. 

Organizacija, naudodama tikslų hierarchiją, pirmiausia 
turėtų suderinti tikslų sąsajas, atsižvelgdama į konkrečią 
situaciją. Kitaip tariant, kiekviena organizacija turėtų (1) 
sudaryti savo tikslų hierarchiją, (2) palyginti ją su COBIT ir 
tada (3) patobulinti.  

Pavyzdžiui, organizacijai gali būti aktualu:  

• išskaidyti strateginius prioritetus į organizacijos tikslus, 
kiekvienam tikslui suteikiant specifinį svorį ar svarbą;  

• patvirtinti tikslų hierarchijos sąsajų tinkamumą, 
atsižvelgiant į konkrečią aplinką, veiklos specifiką ir pan.  



Tikslų hierarchija specifinėms 
sritims – veiklos tikslai 

*Understanding How Business Goals Drive IT Goals, © 2008, IT Governance Institute, 9 pav., 14 psl. 



Tikslų hierarchija specifinėms 
sritims – IT tikslai 

*Understanding How Business Goals Drive IT Goals, © 2008, IT Governance Institute, 10 pav., 15 psl. 



Veiklos tikslų ir IT tikslų sąsajos* 

*Understanding How Business Goals Drive IT Goals, © 2008, IT Governance Institute, 4 pav., 10 psl. 



3. Tikslų hierarchijos sudarymo pavyzdys 



Valstybės kontrolės IT strategija: 

veiklos tikslai 

Valstybės kontrolės veiklos tikslai 

 

•  Valstybinio audito proceso tobulinimas  

•  Valstybinių auditų rezultatų sklaida  

•  Bendravimo ir bendradarbiavimo 
plėtojimas 

•  Valstybinių auditų kokybės tobulinimas 

•  Valstybės kontrolės veiklos procesų 
optimizavimas  

•  Profesinės kompetencijos didinimas  

•  Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra  

Tipiniai viešojo sektoriaus veiklos tikslai * 

 

•  Improve customer orientation and service (3, 
kliento perspektyva) 

•  Offer competitive products and services  (15, 
kliento perspektyva) 

•  Improve and maintain business process 
functionality (5, vidaus (procesų) perspektyva) 

•  Acquire, develop and maintain skilled and 
motivated people (8, mokymosi ir augimo 
perspektyva) 



Veiklos tikslų ir IT tikslų sąsajos* 

*Understanding How Business Goals Drive IT Goals, © 2008, IT Governance Institute, 4 pav., 10 psl. 

Iš tipinių viešojo sektoriaus veiklos 

tikslų sąsąjų pagalba surandame 
tipinius viešojo sektoriaus IT tikslus P=7 

S=3 

=24 

=13 
=21 

=12 
=10 
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=13 



Veiklos tikslų ir IT tikslų sąsajos 

Figure 10—Prioritised List of IT Goals for the Government, Utilities and Healthcare Sector 

Reitingas* IT tikslai (tipiniai) BSC perspektyva Reitingas 
... ... ... ... 
2 Align the IT strategy to the business strategy Corporate 24 
3 Make sure that IT services are reliable and secure User 13 
... ... ... ... 

6 
Provide service offerings and service levels in line with 
business requirements User 21 

7 
Drive commitment and support of executive 
management Corporate 12 

... ... ... ... 
11 Improve IT’s cost-efficiency Corporate 10 
... ... ... ... 

13 
Acquire, develop and maintain IT skills that respond to 
the IT strategy Future 10 

... ... ... ... 

18 
Acquire knowledge and expertise in emerging 
technologies for business innovation and optimisation 

Future 13 

* žr. 19 skaidrę “Tikslų hierarchija specifinėms sritims – IT” 



Valstybės kontrolės IT strategija: 

IT tikslai 

Valstybės kontrolės strateginiai IT tikslai 
 

•  Darni informacinių technologijų plėtra  
– IT strateginiai tikslai suderinti su Valstybinio audito strategijoje 
nustatytais veiklos tikslais 

– IT veikla kasmet svarstoma mažiausiai 4 IT valdymo komiteto 
posėdžiuose 

– Išlaidos IT turtui ir paslaugoms nemažesnės negu 4  proc. VK biudžeto 

 

• Vartotojų poreikius tenkinančios IT paslaugos 
– 95 proc. IT paslaugų suteikiamos pagal SLA, OLA 

– 80 proc. kompiuterinės įrangos ne senesnė kaip 5 metų 

– IT paslaugos vartotojų įvertintos 7 (iš 10) balais. 

 

• Gerąją praktiką atitinkantis IT valdymas 
–  5 (iš 11) svarbiausių COBIT IT procesų  branda ne mažesnė už 3, 

–  6 iš 11 svarbiausių COBIT IT procesų  branda ne mažesnė už 2, 

COBIT 4.1: PO1, PO2, PO8, PO10, AI1, AI4, AI5, DS1, DS4, DS11, ME1 

•  Aukšta darbuotojų kompetencija IT srityje 
–  xx val. VK IT specialistų profesiniam mokymui per metus 

–  yy val. VK IT naudotojų mokymui per metus 

 

Tipiniai  viešojo sektoriaus IT tikslai 
 
•  Align the IT strategy to the business strategy 

•  Drive commitment and support of executive 
management 
• Improve IT’s cost-efficiency 
 
 
•  Provide service offerings and service levels in line 
with business requirements 
 
 
 
 
•  Make sure that IT services are reliable and secure 
 

 
 
 
•  Acquire, develop and maintain IT skills that respond 
to the IT strategy 
•  Acquire knowledge and expertise in emerging 
technologies for business innovation and optimisation 

 

 

 



Tipiniai organizacijos veiklos tikslų 

rodikliai 

COBIT® 5. Enabling Processes, fig. 6, p. 17 psl. © 2012 ISACA 



Tipiniai organizacijos IT tikslų 

rodikliai 

COBIT® 5. Enabling Processes, fig. 7, p. 18 psl. © 2012 ISACA 



Tipiniai IT procesų tikslų rodikliai 

BAI05: Valdyti pasirengimą organizaciniams 
pokyčiams 

COBIT® 5. Enabling Processes, 145 psl. © 2012 ISACA 



dainius.jakimavicius@isaca.lt 

 

Klausimai ? 


