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Kaip naudoti COBIT planuojant IT 

iniciatyvą organizacijoje? 



Iš senų knygų... 

* IT Governance Implementation Guide: Using COBIT® and Val IT TM, 2nd Edition, fig. 3, p.7, © 2007 ISACA- ITGI 



Iš senų knygų... 

1. COBIT Control Practices. Guidance to Achieve  Control Objectives for Successful IT Governance, 2nd edition, © 2007 
ISACA- ITGI 

2. Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Val IT Framework, © 2006 ISACA- ITGI 

3. IT Governance Implementation Guide: Using COBIT® and Val IT TM, 2nd Edition, © 2007 ISACA- ITGI 

4. IT Assurance Guide: Using COBIT®, © 2007 ISACA- ITGI 

Kaip IT valdymo 
tobulinimas ar 
pertvarka įgyvendinami  
organizacijoje (etapai, 
veikla, atsakomybės) 

Gairės, procesai ir geroji 
praktika tarybai ir 
vadovybei kaip realizuoti, 
stebėti ir matuoti iš IT 
gaunamą vertę veiklai 

Geroji praktika, 
kurią 
įgyvendinus 
pasiekiami 
kontrolės tikslai 

Kaip 
audituoti, ar 
pasiekiami 
kontrolės 
tikslai 



COBIT 5. Įgyvendinimas (2012) 

* COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, 1 pav., 7 psl. © 2013 ISACA 

COBIT® 5. Įgyvendinimas išleistas lietuvių kalba 2014 m.  Tai antras COBIT 5 serijos leidinys, 
po 2013 m. išleistos COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodikos 



COBIT 5. Įgyvendinimas ir 

ISO / IEC TS 38501:2015 



 

1. Organizacijos IT valdymas 

 

1.1.   COBIT 5 valdymo apibrėžimas  

1.2.   Organizacijos IT valdymo svarba 

1.3.   IT valdymo tikslai 

1.4.   COBIT 5 realizavimo priemonės 
 



1.1.  COBIT 5 valdymo apibrėžimas 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 13 psl. © 2013 ISACA 

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. 
 
Organizacijos IT valdymas yra ne 
atskiras dalykas, o sudedamoji 
organizacijos valdymo dalis 

suderinta su 
LST ISO/IEC 38500:2009 
(tapatus ISO/IEC 38500-2008) 
 

Evaluate 
Direct 
Monitor 
 

Evaluate- Direct- Monitor 
- tys pagrindinės veiklos, kurias 
turi atlikti vadovybė (taryba) 
 
COBIT 5 valdymo (governance) 
domenas 



1.2. Organizacijos IT valdymo svarba 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 13-14 psl. © 2013 ISACA 

1. Pagrindinių procesų automatizavimas 
2. Įtaka klientų privatumui 
3. Neaiškios IT sąnaudos, didžioji jų dalis skirta 

sistemų palaikymui 
4. Strateginės iniciatyvos nesulaukia reikiamo 

poveikio 
5. Sudėtinga reguliavimo aplinka 

 



1.3. IT valdymo tikslai 

* COBIT® 5. Organizacijos IT valdymo ir vadovavimo metodika, 3 pav., 17 psl. © 2013 ISACA 



1.4. COBIT 5 realizavimo priemonės 

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

COBIT 5 procesai skirti 
realizavimo priemonių 
kūrimui ir priežiūrai: 

EDM01 Užtikrinti valdymo 
sistemos įdiegimą ir 
priežiūrą (1-4) 

APO01 Valdyti IT valdymo 
sistemą (1-4) 

APO03 Valdyti 
organizacijos architektūrą 
(5,6) 

APO07 Valdyti 
žmogiškuosius išteklius (7) 



 

2. Pirmieji organizacijos IT valdymo 

žingsniai – pradinė informacija 

 

 

 

 

 

 

2.1.   Tinkamos aplinkos kūrimas  

2.2.   Nuolatinio tobulinimo gyvavimo ciklo metodo taikymas 

2.3.   Silpnųjų vietų ir apie pokyčių poreikį įspėjančių įvykių nustatymas 

2.4.   Suinteresuotųjų šalių funkcijų ir reikalavimų atpažinimas 



2.1. Tinkamos aplinkos kūrimas 

• Turėtų būti sukurta ir palaikoma tinkama aplinka, užtikrinanti, kad 
organizacijos IT valdymas būtų įgyvendinamas kaip organizacijos 
bendrojo valdymo sudedamoji dalis 

• Aukštesniųjų vadovų aktyvi parama ir dalyvavimas yra itin svarbūs; 
taryba turėtų žinoti apie poreikį tobulinti visą organizacijos 
valdymą ir apie IT valdymo žlugimo riziką, jeigu šis klausimas 
nebus sprendžiamas 



2.1. Tinkamos aplinkos kūrimas 

• Vadovybė turėtų įdiegti ir prižiūrėti valdymo sistemą, t. y. 
nustatyti organizacijos IT valdymui reikalingas struktūras, 
procesus ir praktiką, suderintus su priimtais valdymo kūrimo 
principais, sprendimų priėmimo modeliais, įgaliojimų lygmeniu ir 
informacija, reikalinga sprendimams priimti ir apie juos 
informuoti 

• (vienas iš pažangiausių būdų formalizuoti organizacijos IT 
valdymą ir užtikrinti vadovybės ir tarybos vykdomos priežiūros ir 
su IT susijusios veiklos krypties nustatymo mechanizmą yra 
įsteigti IT strateginį / valdymo komitetą) 

• Vadovybė turi priimti sprendimus, pagrįstus įvairiomis veiklos ir IT 
vadovų, auditorių ir kitų darbuotojų nuomonėmis 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 3 pav., 18 psl. © 2013 ISACA 

2.1. Tinkamos aplinkos kūrimas – 

atsakomybių nustatymas 

Tipinė 
pareigybė 

Atsakomybė 

Tarybos 
nariai ir 
vadovai 

Nustatyti programos kryptį, užtikrinti suderinimą su 
visos organizacijos valdymu ir rizikos valdymu, 
patvirtinti pagrindines programos dalyvių funkcijas ir 
nustatyti atsakomybę, suteikti aiškią paramą ir 
prisiimti įsipareigojimus. Remti sutartą iniciatyvą, 
pranešti apie ją ir skatinti ją. 

Veiklos 
vadovai 

Sudaryti sąlygas atitinkamoms suinteresuotosioms 
šalims ir lyderiams vykdyti įsipareigojimus ir remti 
programą. Nustatyti pagrindines programos dalyvių 
funkcijas ir nustatyti bei paskirti atsakomybę. 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 3 pav., 18 psl. © 2013 ISACA 

2.1. Tinkamos aplinkos kūrimas – 

atsakomybių nustatymas 

Tipinė 
pareigybė 

Atsakomybė 

IT vadovai Užtikrinti, kad veiklos ir kiti vadovai suprastų ir pritartų 
svarbiausiems su IT susijusiems klausimams ir tikslams. 
Nustatyti pagrindines programos dalyvių funkcijas ir 
nustatyti bei paskirti atsakomybę. Paskirti asmenį, kuris 
vykdytų programą suderindamas ją su veikla. 

Vidaus 
audito 
darbuotojai 

Susitarti dėl audito vaidmens ir audito ataskaitų teikimo. 
Užtikrinti, kad auditas būtų vykdomas reikiamu lygmeniu visą 
programos vykdymo laikotarpį. 

Rizikos, 
atitikties ir 
teisės 
darbuotojai 

Užtikrinti, kad būtų dalyvaujama reikiamu lygmeniu visą 
programos vykdymo laikotarpį.  



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 4 pav., 18 psl. © 2013 ISACA 

2.1. Tinkamos aplinkos kūrimas – 

pagrindinės priemonės ir atsakomybė 



J.P. Kotter Pokyčių įgalinimo 

ciklas  

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard 
Business Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 

1. Sukurti būtinumo pojūtį. 

• išanalizuoti rinką ir konkurencijos galimybes potencialių 
krizių ir galimybių kontekste 

• įtikinti bent 75% vadovų, kad neveikimas yra 
pavojingesnis už veikimą 

2. Suformuoti galingą vadovaujančią koaliciją. 

• sudaryti grupę, kuri tiki pokyčiais ir turi pakankamai galių 
juos įgyvendinti 

• paskatinti juos dirbti kartu, nepaisant formalios 
hierarchijos 



J.P. Kotter Pokyčių įgalinimo 

ciklas  

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard 
Business Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 

3. Sukurti aiškią ir paprastai išreikštą viziją. 

• sukurti viziją 

• parengti strategijas, kaip vizija bus įgyvendinta 

4. Pranešti apie viziją. 

• naudoti visus galimus būdus, kad apie viziją ir jai 
įgyvendinti skirtas strategijas būtų komunikuojama 

• lyderių elgseną naudoti kaip pavyzdį kitiems 



J.P. Kotter Pokyčių įgalinimo 

ciklas  

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard 
Business Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 

5. Įgalinti kitus įgyvendinti viziją. 

• panaikinti ar pakeisti sistemas ir struktūras, trukdančias 
realizuoti viziją 

• skatinti prisiimti riziką, taikant naujas netradicines idėjas, 
priemones ar veiklas 

6. Suplanuoti ir sukurti greitai pasiekiamus rezultatus. 

• numatyti ir sukurti matomus veiklos patobulinimus 

• pripažinti ir skatinti darbuotojus, padedančius sukurti 
veiklos patobulinimus 



J.P. Kotter Pokyčių įgalinimo 

ciklas  

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard 
Business Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 

7. Įtvirtinti patobulinimus ir pateikti daugiau pokyčių. 

• keičiant vizijai neatitinkančias sistemas, struktūras ar 
politikas, naudoti greitai pasiekiamų rezultatų pavyzdžius  

• įdarbinti, skatinti ir tobulinti darbuotojus, galinčius 
įgyvendinti viziją 

• pagyvinti pokyčių procesą naujais projektais ir juos 
realizuojančiomis pajėgomis 

8. Institucionalizuoti naujus metodus. 

• aiškiai pagrįsti naujos elgsenos ir organizacijos sėkmės ryšį 

• auginti lyderius ir įgyvendintų pokyčių tęstinumo planus 



Eight Steps to Transforming 

your Organization 

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard Business 
Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 



Eight Steps to Transforming 

your Organization 

John P. Kotter, Leading Change. Why Transformational Efforts Fail, Harvard Business 
Review, 1995, Reprint R0701J, January 2007, p. 4 



2.2. Nuolatinio tobulinimo gyvavimo 

ciklo metodo taikymas 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 5 pav., 19 psl. © 2013 ISACA 



2.2. Nuolatinio tobulinimo gyvavimo 

ciklo metodo taikymas – septyni etapai 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 6 pav., 19 psl. © 2013 ISACA 

Pagal John P. Kotter 
organizacijos 
pertvarkos modelį 

http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/


1 etapas. Kokios priežastys?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 15 pav., 39 psl. © 2013 ISACA 

1 etape nustatomos esamos 
pokyčių priežastys ir aukščiausios 
vadovybės lygmenyje sukuriamas 
poreikis keistis, kuris išreiškiamas 
projektinio pagrindimo (angl. 
business case) metmenyse.  
 
Pokyčių priežastis yra vidinis arba 
išorinis įvykis, sąlyga ar 
pagrindinė problema, kuri veikia 
kaip pokyčių stimulas.  
 
Pokyčių priežastimi gali būti 
įvykiai, tendencijos (sektoriaus, 
rinkos ar techninės), veiklos 
trūkumai, programinės įrangos 
įdiegimas ir net organizacijos 
tikslai. 



2 etapas. Kur esame dabar?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 19 pav., 41 psl. © 2013 ISACA 

2 etape IT tikslai suderinami su 
organizacijos strategija ir rizika, 
suteikiamas prioritetas 
svarbiausiems organizacijos 
tikslams, IT tikslams ir procesams.  

Atsižvelgiant į pasirinktos 
organizacijos IT tikslus, nustatomi 
esminiai procesai, kurių geba turi 
būti pakankama, kad būtų 
pasiekti numatyti tikslai.  

Vadovybė turi žinoti, kokia yra 
esama geba ir kur gali būti 
trūkumų.  

Tai pasiekiama vertinant 
pasirinktų procesų esamos būklės 
gebą. 



3 etapas. Kur norime būti?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 23 pav., 44 psl. © 2013 ISACA 

3 etape nustatomas tobulinimo 
tikslas, po to atliekama spragų 
analizė siekiant nustatyti galimus 
sprendinius.  

Vieni sprendiniai bus greitai ir 
lengvai įgyvendinami, kiti – 
sudėtingesni ir ilgiau trunkantys.  

Pirmenybė turėtų būti teikiama 
naudingesniems ir lengviau 
įgyvendinamiems projektams.  

Ilgiau trunkančios užduotys 
turėtų būti suskirstytos į lengvai 
valdomas dalis. 



4 etapas. Ką turime padaryti?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 27 pav., 47 psl. © 2013 ISACA 

4 etape planuojami įgyvendinami 
ir praktiniai sprendiniai – 
sudaromi projektiniu pagrindimu 
paremti projektai ir parengiamas 
pokyčių įgyvendinimo planas.  
 
Tinkamai parengtas projektinis 
pagrindimas padės pagrįsti 
projekto naudingumą ir vykdyti 
nuolatinę jo stebėseną. 



5 etapas. Kaip tai padarysime?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 31 pav., 49 psl. © 2013 ISACA 

5 etape numatytas pasiūlytų 
sprendinių įgyvendinimas 
kasdienėje veikloje, matavimo 
priemonių ir stebėsenos sistemų 
nustatymas siekiant užtikrinti, 
kad būtų pasiektas 
suderinamumas su veikla, ir būtų 
galimybė vertinti veiklą.  
 
Kad tai vyktų sėkmingai, reikia 
užtikrinti aukščiausiosios 
vadovybės suinteresuotumą, 
supratimą, dalyvavimą ir paramą, 
o įgyvendinamų pokyčių 
savininkais turėtų būti 
tobulinamų veiklos ir IT procesų 
savininkai. 



6 etapas. Ar jau padarėme?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 35 pav., 51 psl. © 2013 ISACA 

6 etapas skirtas patobulintos 
valdymo ir vadovavimo praktikos 
tvariam naudojimui įprastoms 
veiklos operacijoms ir šių 
patobulinimų stebėsenai, taikant 
veiklos metrikas ir atsižvelgiant į 
numatytą gauti naudą. 



7 etapas. Kaip tai išlaikysime 

toliau?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 39 pav., 53 psl. © 2013 ISACA 

7 etape įvertinama, ar pasiekti 
visi planuoti iniciatyvos tikslai, 
nustatomi tolesni organizacijos IT 
valdymo ar vadovavimo poreikiai 
ir patvirtinamas nuolatinio 
tobulinimo būtinumas.  
 
Taip pat nustatomi prioritetai 
tolesnėms organizacijos IT 
valdymo tobulinimo galimybėms. 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 21 psl. © 2013 ISACA 

Naujų IT valdymo praktikų poreikį lemia daug įvairių veiksnių. 

Pavyzdys – nepriimtinai aukštos IT sąnaudos. Galimos priežastys:  

a) valdymo ir vadovavimo problemos  (netinkami kriterijai IT 
investicijų valdymo procese) 

b) nepakankamas investavimas praeityje 

• Pirminės prielaidos organizacijos IT valdymo iniciatyvoms –
silpnosios vietos (pain points) ir apie pokyčių poreikį 
įspėjantys įvykiai (trigger events).  COBIT 5 jie yra tipiniai. 

2.3. Silpnųjų vietų ir apie pokyčių 

poreikį įspėjančių įvykių nustatymas 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 21-22, 62 psl. © 2013 ISACA 

1. Nusivylimas dėl nepavykusių iniciatyvų, augančios IT sąnaudos ir 
veiklai teikiamos žemos vertės suvokimas (EDM02, APO01, APO02, 
APO05, APO07, BAI01, BAI02) 

2. Svarbūs su IT rizika susiję incidentai, pavyzdžiui, duomenų praradimas 
ar projekto nesėkmė (EDM03, APO09, APO12, DSS domenas) 

3. Išorės paslaugų teikimo problemos, pavyzdžiui, nuolatinis sutarto 
paslaugų lygio neatitikimas (EDM04, APO09, APO10) 

4. Teisės aktų ar sutartinių reikalavimų nesilaikymas (EDM03, MEA03) 

5. Organizacijos pažangos gebą ir veiklos lankstumą ribojančios IT 
(EDM04, APO09, APO10) 

6. Audito išvados apie prastą IT veiklą arba pranešimai apie IT paslaugų 
kokybės problemas (MEA02) 

2.3. Silpnųjų vietų ir apie pokyčių 

poreikį įspėjančių įvykių nustatymas 

– silpnosios vietos 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 21-22, 62 psl. © 2013 ISACA 

7. Paslėptos ir nekontroliuojamos IT išlaidos (EDM04, APO09, APO10) 

8. Iniciatyvų dubliavimas ar persidengimas arba išteklių švaistymas 
(EDM02, EDM04, APO05, BAI01) 

9. Nepakankami IT ištekliai, nepakankami darbuotojų įgūdžiai ar 
darbuotojų išsekimas ir (ar) nepasitenkinimas (EDM02, APO07) 

10. IT įgalinti pokyčiai, neatitikinantys veiklos poreikių, įgyvendinti 
pavėluotai ar viršijant biudžetą (APO02, APO05, BAI01) 

11. Daugialypės ir sudėtingos IT kokybės užtikrinimo pastangos (MEA02) 

12. Tarybos nariai, vadovybė ar vyresnieji vadovai, kurie nenori dalyvauti 
IT veikloje, arba atsidavusių ir patenkintų veiklos atstovų – IT rėmėjų 
trūkumas (EDM01, EDM02, APO01, APO02) 

13. Sudėtingi IT veiklos modeliai (EDM01, APO01, APO02, MEA01) 

2.3. Silpnųjų vietų ir apie pokyčių 

poreikį įspėjančių įvykių nustatymas 

– silpnosios vietos 



* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 22 psl. © 2013 ISACA 

1. Susijungimas, aktyvų įsigijimas ar pardavimas 

2. Rinkos, ekonomikos ar konkurencinės padėties pasikeitimas 

3. Veiklos vykdymo modelio ar apsirūpinimo ištekliais pasikeitimas 

4. Nauji teisiniai ar atitikties reikalavimai 

5. Svarbūs technologiniai pokyčiai arba nauja paradigma 

6. Susitelkimas į visos organizacijos valdymą ar tokio valdymo projektas 

7. Naujas IT vadovas, vyriausiasis finansininkas, generalinis direktorius ar 
tarybos narys 

8. Išorės audito ar konsultantų vertinimai 

9. Nauja veiklos strategija ar nauji prioritetai 

10. Noras smarkiai padidinti iš IT gautiną vertę 

2.3. Silpnųjų vietų ir apie pokyčių  

poreikį įspėjančių įvykių nustatymas – 

apie pokyčių poreikį įspėjantys įvykiai 

vidaus ir išorės aplinkoje 



 

3. Nuolatinio tobulinimo gyvavimo 

ciklo etapų išsami informacija 

 

 

 

 

 

Etapo aprašo struktūra 

1. Etapo tikslas ir etapo aprašymas 

2. Pagrindinės 5 tipinių pareigybių (vadovybė, veiklos vadovai, IT 
vadovai, vidaus auditas, rizikos ir atitikties specialistai) funkcijos 

3. Detaliosios užduotys kiekviename iš 3 tarpusavyje susijusių 
gyvavimo ciklo komponentų : 

• nuolatinis tobulinimas 

• pokyčių įgalinimas 

• programos valdymas 

4. Etapui reikalingi duomenys ir etapo rezultatai (inputs/ outputs)  

5. Naudojami ISACA ar kitų metodikų elementai 

6. Pagrindinių užduočių (žr. 3) atsakomybių lentelė (RACI chart) 



1 etapas. Kokios priežastys?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 15 pav., 39 psl. © 2013 ISACA 

1 etape nustatomos esamos 
pokyčių priežastys ir aukščiausios 
vadovybės lygmenyje sukuriamas 
poreikis keistis, kuris išreiškiamas 
projektinio pagrindimo (angl. 
business case) metmenyse.  
 
Pokyčių priežastis yra vidinis arba 
išorinis įvykis, sąlyga ar 
pagrindinė problema, kuri veikia 
kaip pokyčių stimulas.  
 
Pokyčių priežastimi gali būti 
įvykiai, tendencijos (sektoriaus, 
rinkos ar techninės), veiklos 
trūkumai, programinės įrangos 
įdiegimas ir net organizacijos 
tikslai. 



 

3.1.1  1 etapas – tikslas ir aprašymas 

 

 

 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 17 pav., 40 psl. © 2013 ISACA 

1 etapas Kokios priežastys? 

Etapo 
tikslas 

Suvokti programos esmę, jos tikslus ir dabartinius valdymo 
metodus. Apibrėžti programos koncepcijos pradinį projektinį 
pagrindimą. Užtikrinti visų pagrindinių suinteresuotųjų šalių 
pritarimą ir įsipareigojimus. 

Etapo 
aprašymas 

Šiame etape aiškiai išdėstomos įtikinamos priežastys veikti 
atsižvelgiant į organizacijos kontekstą. Organizacijos kontekste 
apibrėžiamas programos pagrindas, tikslai ir esama valdymo 
kultūra. Apibrėžiamas programos koncepcijos pirminis 
projektinis pagrindimas. Gaunamas visų pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių pritarimas ir įsipareigojimai. 



 

3.1.2  1 etapas –  Pagrindinės 5 
tipinių pareigybių funkcijos  
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Tipinė 
pareigybė 

Atsakomybė 

Tarybos 
nariai ir 
vadovai 

Pateikti rekomendacijas, kaip organizacijos IT 
valdymas ir vadovavimas atitinka suinteresuotųjų šalių 
poreikius, veiklos strategiją, prioritetus, tikslus ir 
pagrindinius principus. Patvirtinti bendrąsias 
nuostatas. 

Veiklos 
vadovai 

Drauge su IT užtikrinti, kad suinteresuotųjų šalių 
poreikiai ir veiklos tikslai būtų suformuluoti 
pakankamai aiškiai, kad juos būtų galima susieti su IT 
tikslais, ir gauti informaciją apie esamą riziką ir 
prioritetus. 
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Tipinė 
pareigybė 

Atsakomybė 

IT vadovai Rinkti informaciją apie suinteresuotųjų šalių poreikius ir tikslus, 
siekiant bendro sutarimo dėl pasirinktos apimties ir metodo. 
Teikti ekspertines konsultacijas ir patarimus su IT susijusiais 
klausimais. 

Vidaus 
audito 
darbuotojai 

Teikti konsultacijas ir skatinti pasiūlytas priemones ir veiksmus, 
užtikrinant, kad būtų priimti objektyvūs ir subalansuoti 
sprendimai. Teikti informaciją apie esamas problemas. Teikti 
konsultacijas dėl kontrolės priemonių ir rizikos valdymo 
praktikos ir metodų. 

Rizikos, 
atitikties ir 
teisės 
darbuotojai 

Teikti konsultacijas ir patarimus rizikos, atitikties ir teisės 
klausimais. Užtikrinti, kad vadovybės pasiūlytas metodas 
atitiktų rizikos, atitikties ir teisės aktų reikalavimus. 

 

3.1.2  1 etapas – Pagrindinės 5 
tipinių pareigybių funkcijos  

 

 

 



 

3.1.3  1 etapas – detaliosios 
užduotys (nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 
(angl. CI) 
užduotys 

Pripažinti poreikį veikti: 
1. nustatyti dabartinį valdymo kontekstą, veiklos ir IT silpnąsias vietas, 
įvykius ir požymius, įspėjančius apie poreikį veikti; 
2. nustatyti veiklos ir valdymo poreikius ir atitikties reikalavimus, 
siekiant tobulesnio organizacijos IT valdymo, ir įvertinti 
esamus suinteresuotųjų šalių poreikius; 
3. nustatyti veiklos prioritetus ir nuo IT priklausomą veiklos strategiją, 
įskaitant vykdomus svarbius projektus; 
4. suderinti su organizacijos politika, strategijomis, pagrindiniais 
principais ir kitomis vykdomomis valdymo iniciatyvomis; 
5. didinti vadovų supratimą apie IT svarbą organizacijai ir organizacijos 
IT valdymo vertę; 
6. nustatyti organizacijos IT valdymo politiką, tikslus, pagrindinius 
principus ir bendruosius tobulinimo tikslus; 
7. užtikrinti, kad vadovybė ir taryba suprastų ir pritartų pasirinktam 
bendrajam metodui ir prisiimtų riziką, jei nebus imtasi 
veiksmų, sprendžiant svarbias problemas. 



 

3.1.3  1 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  
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Pokyčių 
įgalinimo 
(angl. CE) 
užduotys 

Rodyti poreikį keisti: 
1. užtikrinti integralumą su kitais organizacijos pokyčių įgalinimo 
metodais ar programomis, jeigu tokių yra; 
2. analizuoti bendrą organizacijos aplinką, kurioje reikia įgalinti 
pokyčius, įskaitant organizacijos struktūrą, vadovavimo stilių, 
kultūrą, darbo būdus, formalius ir neformalius ryšius bei požiūrį; 
3. nustatyti kitas vykstančias ar planuojamas organizacijos 
iniciatyvas, kad būtų atsižvelgta į pokyčių tarpusavio 
priklausomybę ir poveikį; 
4. suprasti pokyčių apimtį ir gylį; 
5. nustatyti iniciatyvoje dalyvaujančias įvairių organizacijos sričių 
suinteresuotąsias šalis (pvz., veiklos, IT, audito, rizikos 
valdymo), skirtingus jų vadovavimo lygius (pvz., vadovai, 
vidurinės grandies vadovai) ir atsižvelgti į jų poreikius; 



 

3.1.3  1 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  
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Pokyčių 
įgalinimo 
(angl. CE) 
užduotys 

Rodyti poreikį keisti: 
... 6. nustatyti reikalingą paramą, kurią siekiama gauti iš 
kiekvienos suinteresuotųjų šalių grupės ar asmenų, jų 
dalyvavimo lygius, įtaką ir pokyčių poveikį jiems; 
7. nustatyti kiekvienos suinteresuotųjų šalių grupės ar asmens 
pasirengimą ir gebėjimą įgyvendinti pokyčius; 
8. naudojant silpnąsias vietas ir apie pokyčių poreikį įspėjančius 
įvykius, sukurti „žadintuvo skambutį“ – pradinį pokyčių 
įgalinimo atskaitos tašką, o IT strateginiam ar valdymo komitetui 
(ar lygiavertei valdymo struktūrai) rodyti programos 
būtinumo suvokimą, pranešant visoms suinteresuotosioms 
šalims apie programą, jos priežastis ir tikslus; 
9. pašalinti visus klaidinančius saugumo ar nusiraminimo 
ženklus, pavyzdžiui, pabrėžiant atitikties problemas ir esamą 
išimčių skaičių; 
10. atsižvelgiant į prioritetus ir pokyčių poveikį, nustatyti 
tinkamus skubumo lygmenis. 



 

3.1.3  1 etapas – detaliosios 
užduotys (programos valdymas)  
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Programos 
valdymo 
(angl. PM) 
užduotys 

Inicijuoti programą: 

1. nustatyti bendrąją strateginę programos kryptį ir 
bendruosius jos tikslus, suderinus su IT strateginiu valdymo 
komitetu ar lygiaverte struktūra (jeigu tokia yra); 

2. apibrėžti bendrąsias valdymo funkcijas ir nustatyti 
atsakomybę, pradedant pagrindiniu rėmėju ir baigiant 
programos vadovu ir kitomis svarbiomis suinteresuotomis 
šalimis; 

3. parengti projektinio pagrindimo metmenis, nustatyti 
sėkmės veiksnius, kurie bus naudojami vykdant veiklos 
stebėseną ir teikiant ataskaitas apie valdymo tobulinimo 
pažangą; 

4. užsitikrinti vadovų paramą. 



 

3.1.4  1 etapas – reikalingi duomenys 
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Reikalingi 
duomenys 

• Organizacijos politika, strategijos, valdymo ir veiklos 
planai, audito ataskaitos. 

• Kitos svarbios organizacijos iniciatyvos, nuo kurių gali 
priklausyti programa ar turinčios įtakos jai. 

• IT valdymo komiteto veiklos ataskaitos, pagalbos tarnybos 
statistika, IT klientų apklausos ar kita informacija, 
parodanti esamas IT silpnąsias vietas. 

• Bet kokios naudingos ir svarbios sektoriaus apžvalgos, 
situacijų tyrimai ir sėkmės istorijos,  
www.isaca.org/cobitcasestudies. 

• Individualūs klientų poreikiai, rinkodaros ir paslaugų 
teikimo strategijos, padėtis rinkoje, organizacijos vizija ir 
misija. 



 

3.1.4  1 etapas – ir etapo rezultatai  
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Etapo 
rezultatai 

• Projektinio pagrindimo metmenys. 

• Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė. 

• Parengta suinteresuotųjų šalių schema, įskaitant reikiamą 
paramą, dalyvavimą, įtaką, poveikį ir sutartą supratimą dėl 
žmogiškiesiems pokyčiams valdyti reikalingų pastangų. 

• Programos „žadintuvo skambutis“ (visoms 
suinteresuotosioms šalims). 

• Pradinė komunikacija apie programą (pagrindinės 
suinteresuotosios šalys). 



 

3.1.5  1 etapas – naudojami ISACA ar 
kitų metodikų elementai  
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ISACA 
ištekliai 

• COBIT 5 (organizacijos tikslai, realizavimo priemonės). 

• COBIT 5. Procesų realizavimo priemonės (EDM01; APO01; 
MEA01), www.isaca.org/cobit. 

• COBIT 5. Įgyvendinimas (A priedas. Silpnųjų vietų 
susiejimas su COBIT 5 procesais, B priedas. Sprendimo 
matricos pavyzdys ir D priedas. Projektinio pagrindimo 
pavyzdys). 

• ISACA ištekliai, skelbiami www.isaca.org. 

• Projektinio pagrindimo vadovas. Val IT 2.0 panaudojimas 
(angl. The Business Case Guide: Using Val IT 2.0). 



 

3.1.6  1 etapas – pagrindinių 
užduočių atsakomybių lentelė  
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2 etapas. Kur esame dabar?  

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 19 pav., 41 psl. © 2013 ISACA 

2 etape IT tikslai suderinami su 
organizacijos strategija ir rizika, 
suteikiamas prioritetas 
svarbiausiems organizacijos 
tikslams, IT tikslams ir procesams.  

Atsižvelgiant į pasirinktos 
organizacijos IT tikslus, nustatomi 
esminiai procesai, kurių geba turi 
būti pakankama, kad būtų 
pasiekti numatyti tikslai.  

Vadovybė turi žinoti, kokia yra 
esama geba ir kur gali būti 
trūkumų.  

Tai pasiekiama vertinant 
pasirinktų procesų esamos būklės 
gebą. 



 

3.2.1  2 etapas – tikslas 
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2 etapas Kur esame dabar? 

Etapo 
tikslas 

• Užtikrinti, kad programos įgyvendinimo komanda žinotų ir 
suprastų organizacijos tikslus ir kad, siekiant organizacijos 
tikslų ir atsižvelgiant į visus svarbius vykdomus projektus, 
informacinės technologijos kurtų vertę veiklai ir IT funkcijai. 

• Nustatyti kritinius procesus ir kitas realizavimo priemones, 
kurios bus vykdomos pagal įgyvendinimo planą.  

• Kiekvienam atrinktam procesui parinkti tinkamą vadovavimo 
praktiką.  

• Suprasti organizacijos esamą ir būsimą požiūrį į riziką ir IT 
riziką ir nustatyti, kokį poveikį rizika turės programai.  

• Nustatyti atrinktų procesų esamą gebą.  

• Suprasti organizacijos pajėgumus ir pasirengimą pokyčiams. 



 

3.2.1  2 etapas – aprašymas 
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2 etapas Kur esame dabar? 

Etapo 
aprašymas 

• Šiame etape nustatomi organizacijos ir IT tikslai, t. y. koks yra IT 
sprendinių ir paslaugų indėlis nustatytiems organizacijos tikslams. 

• Dėmesys sutelkiamas į IT sukuriamos vertės organizacijai nustatymą 
ir analizę. Kai veiklos transformavimas vykdomas lanksčiu būdu, 
esami veiklos procesai tampa efektyvesni, organizacija – 
rezultatyvesnė, ir užtikrinami tokie su valdymu susiję reikalavimai 
kaip rizikos valdymas, saugos užtikrinimas, ir teisės aktų laikymasis. 

• Remiantis organizacijos rizikos profiliu, rizikos apetitu, rizikos istorija, 
esama naudos ir (ar) vertės realizavimo rizika, taip pat rizika, 
susijusia su (prarastomis) IT panaudojimo galimybėmis pagerinti 
veiklos procesų efektyvumą ir rezultatyvumą, nustatoma su 
organizacijos ir IT tikslais susijusi organizacijos naudos ir (ar) vertės 
realizavimo rizika, programos ir (ar) projekto vykdymo ir paslaugų 
teikimo ar IT operacijų rizika. C priede pateikta lentelė, susiejanti 
bendruosius rizikos scenarijus su COBIT 5 procesais, kuri gali būti 
naudinga tokiai analizei atlikti. 



 

3.2.1  2 etapas – aprašymas 
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2 etapas Kur esame dabar? 

Etapo 
aprašymas 

• Veiklos ir valdymo pokyčių priežasčių išmanymas ir 
rizikos vertinimas naudojami pagrindiniams 
procesams, nuo kurių priklauso IT tikslų pasiekimas, 
nustatyti. Tada, remiantis procesų aprašymais, politika, 
standartais, procedūromis ir techninėmis 
specifikacijomis, būtina nustatyti, kokia yra šių procesų 
branda, kaip jie valdomi ir vykdomi, ir ar jie atitinka 
veiklos ir IT reikalavimus. Tai pasiekiama vertinant 
kiekvieno proceso gebą. 

• Konkrečios silpnosios vietos organizacijoje taip pat gali 
padėti nustatyti dėmesio reikalaujančius IT procesus. 



 

3.2.2  2 etapas – 5 tipinių pareigybių 
pagrindinės funkcijos  
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Tipinė 
pareigybė 

Atsakomybė 

Tarybos nariai 
ir vadovai 

Patvirtinti ir aiškinti vertinimo rezultatus ir (ar) išvadas. 

Veiklos 
vadovai 

Padėti IT dėl esamų vertinimų pagrįstumo pateikiant klientų 
požiūrį. 

IT vadovai Užtikrinti atvirą ir sąžiningą IT veiklos vertinimą. Vadovauti 
esamos praktikos vertinimui. Pasiekti susitarimą. 

Vidaus 
auditoriai 

Teikti konsultacijas, įvesties duomenis ir pagalbą vertinant 
dabartinę padėtį. Jeigu reikia, atlikti nepriklausomą vertinimo 
rezultatų patvirtinimą 

Rizikos, 
atitikties ir 
teisės 
specialistai 

Peržiūrėti vertinimą siekiant užtikrinti, kad rizikos, atitikties ir 
teisės klausimai būtų tinkamai išnagrinėti. 



 

3.2.3  2 etapas – detaliosios užduotys 
(nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 

(angl. CI) 
užduotys 

Įvertinti esamą padėtį: 

Suprasti, kaip IT turi padėti pasiekti esamus organizacijos tikslus (COBIT 
5 tikslų hierarchija ir COBIT 5. Procesų realizavimo priemonės pateikia 
bendrinius pavyzdžius ir ryšius, kuriuos galima naudoti): 

1. nustatyti pagrindinius organizacijos ir IT tikslus; 

2. nustatyti veiklos tikslams reikalingos IT paramos (sprendinių ir 
paslaugų) svarbą ir pobūdį; 

3. nustatyti pagrindines valdymo problemas ir silpnąsias vietas, 
susijusias su esamais ir reikalingais būsimais sprendiniais ir paslaugomis, 
IT tikslams pasiekti reikiamą organizacijos architektūrą, taip pat bet 
kokius suvaržymus ar apribojimus; 

4. nustatyti ir atrinkti kritinius procesus, susijusius su IT tikslais ir, jeigu 
tinkama, kiekvienam atrinktam procesui – pagrindines vadovavimo 
praktikas; 

5. įvertinti naudos ir (ar) vertės realizavimo riziką, programos ir (ar) 
projektų vykdymo ir paslaugų teikimo ar IT operacijų riziką, susijusią su 
svarbiausiais IT procesais; 



 

3.2.3  2 etapas – detaliosios užduotys 
(nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 

(angl. CI) 
užduotys, 
tęsinys 

6. nustatyti ir atrinkti svarbiausius IT procesus užtikrinant, kad būtų 
išvengta rizikos; 

7. suprasti rizikos prisiėmimo sprendimą taip, kaip tai yra nustačiusi 
vadovybė; 

 

Įvertinti esamą veiklą: 

8. pasirinkti vertinimo metodą; 

9. dokumentuoti, kaip vertinamas procesas faktiškai atspindi 
anksčiau pasirinktą vadovavimo praktiką; 

10. analizuoti esamą gebos lygį; 

11. nustatyti esamą proceso gebos įvertinimą. 



 

3.2.3  2 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  

 

 

 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 21 pav., 43 psl. © 2013 ISACA 

Pokyčių 
įgalinimo 
(angl. CE) 
užduotys 

Suformuoti stiprią įgyvendinimo komandą: 

1. Sudaryti pagrindinę komandą iš veiklos ir IT darbuotojų, 
turinčių tinkamų žinių, kompetencijos, patirties, pasitikėjimo ir 
įgaliojimus įgyvendinti iniciatyvą. Komandai vadovauti paskirti 
labiausiai pageidaujamą asmenį (rezultatų siekiantį lyderį, 
kuriuo pasitiki suinteresuotosios šalys). Apsvarstyti išorės 
šalių, tokių kaip konsultantai, pasitelkimo galimybę, kad būtų 
galima gauti nepriklausomą ir objektyvų požiūrį ar užpildyti 
esamas įgūdžių spragas; 

2. Nustatyti ir valdyti bet kokius asmeninius interesus, kurie 
gali egzistuoti komandoje, taip sukuriant reikiamą 

pasitikėjimo lygį; 

3. Sukurti tinkamą aplinką optimaliam komandos darbui, 
skiriant reikiamą laiką ir užtikrinant reikiamą dalyvavimą; 



 

3.2.3  2 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  
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Pokyčių 
įgalinimo 
(angl. CE) 
užduotys 

Suformuoti stiprią įgyvendinimo komandą: 
4. Organizuoti darbo pasitarimus, kad būtų pasiektas bendras 
komandos sutarimas (bendra vizija) ir gauti įgaliojimus pokyčių 
iniciatyvai; 
5. Siekiant užtikrinti tvirtą suinteresuotųjų šalių pritarimą 
kiekviename gyvavimo ciklo etape, nustatyti pokyčių šalininkus, 
su kuriais dirbtų pagrindinė komanda naudodama paramos 
hierarchijos principą (turėti rėmėjų įvairiuose hierarchijos 
lygmenyse, kurie remtų viziją, skelbtų apie greitai pasiektus 
rezultatus, praneštų apie pokyčius žemesniems hierarchijos 
lygmenims, dirbtų su galimais skeptikais ir cinikais); 
6. Dokumentuoti esamos padėties vertinimo metu nustatytas 
stipriąsias vietas, kurios galėtų būti panaudotos kaip pozityvūs 
komunikacijos elementai, ir greitai pasiekiamus rezultatus, kurie 
galėtų būti panaudoti siekiant geresnio pokyčių įgalinimo. 



 

3.2.3  2 etapas – detaliosios 
užduotys (programos valdymas)  
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Programos 
valdymo 

(angl. PM) 
užduotys 

Apibrėžti problemas ir galimybes: 

1. Peržiūrėti ir įvertinti projektinio pagrindimo metmenis, 
programos pagrįstumo analizę ir galimą investicijų grąžą 
(angl. ROI – return on investment); 

2. Nustatyti funkcijas, atsakomybę, paskirti procesų 
savininkus ir užtikrinti susijusių suinteresuotųjų šalių 
įsipareigojimus ir paramą planuojant ir vykdant programą; 

3. Nustatyti iššūkius ir sėkmės veiksnius. 



 

3.2.4  2 etapas – etapui reikalingi 
duomenys 
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Reikalingi 
duomenys 

• Projektinio pagrindimo metmenys. 
• Bendrosios funkcijos ir atsakomybė. 
• Sudaryta suinteresuotųjų šalių schema, numatant reikiamą paramą ir 

dalyvavimą, įtaką ir poveikį ir pasirengimą bei gebėjimus įgyvendinti ar 
pritarti pokyčiams. 

• Programos „žadintuvo skambutis“ (visos suinteresuotosios šalys). 
• Pradinė komunikacija apie programą (pagrindinės suinteresuotosios šalys). 
• Veiklos ir IT planai ir strategijos. 
• IT procesų aprašymai, politika, standartai, procedūros, techninės 

specifikacijos. 
• Veiklos ir IT paramos suvokimas. 
• Audito ataskaitos, rizikos valdymo politika, IT veiklos ataskaitos ir (ar) 

rodiklių lentelės ir (ar) rodiklių sistemos. 
• Veiklos tęstinumo planai (angl. business continuity plans, BCPs), poveikio 

analizės, teisės aktų reikalavimai, organizacijos architektūros, paslaugų lygio 
sutartys (angl. service level agreements, SLAs), operacijų lygio sutartys 
(angl. operational level agreements, OLAs). 

• Investicijų programa ir projektų portfeliai, programos ir projektų planai, 
projektų valdymo metodikos, projektų ataskaitos 



 

3.2.4  2 etapas – etapo rezultatai  

 

 

* COBIT® 5. Įgyvendinimas, 21 pav., 43 psl. © 2013 ISACA 

Etapo 
rezultatai 

• Sutarti organizacijos IT tikslai ir jų poveikis IT. 
• Sutartas rizikos ir poveikio, kylančių iš nesuderintų IT tikslų, 

paslaugų ar projekto įgyvendinimo nesėkmių, supratimas. 
• Atrinkti procesai ir tikslai. 
• Atrinktų procesų esamos gebos įvertinimas. 
• Rizikos prisiėmimo sprendimas ir rizikos profilis. 
• Naudos ir (ar) vertės realizavimo rizika, programos ir (ar) projekto 

vykdymo ir paslaugų teikimo ar IT operacijų rizikos vertinimai. 
• Stipriosios vietos, kuriomis reikia remtis. 
• Pokyčių šalininkai įvairiuose organizacijos lygiuose ir padaliniuose. 
• Pagrindinė komanda ir nustatytos funkcijos ir atsakomybė. 
• Įvertinti projektinio pagrindimo metmenys. 
• Sutartas supratimas apie problemas ir iššūkius (įskaitant procesų 

gebos lygius). 



 

3.2.5  2 etapas – naudojami ISACA ar 
kitų metodikų elementai  
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ISACA 
ištekliai 

• COBIT 5 (organizacijos tikslų – IT tikslų hierarchinė sąsaja ir 
suinteresuotųjų šalių poreikių susiejimas su organizacijos 
tikslais), www.isaca.org/cobit. 

• COBIT 5. Procesų realizavimo priemonės APO01; APO02; 
APO05; APO12; BAI01; MEA01; MEA02; MEA03 
(naudojama procesų atrankai ir įgyvendinimo bei 
programos planavimui). 

• COBIT 5. Įgyvendinimas (5 skyrius. Pokyčių įgalinimas ir E 
priedas. COBIT 4.1 brandos požymių lentelė). 

• COBIT 5. Savianalizės vadovas. 

• ISACA ištekliai, skelbiami www.isaca.org. 



 

3.2.6  2 etapas – pagrindinių 
užduočių atsakomybių lentelė  
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3 etapas. Kur norime būti?  
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3 etape nustatomas tobulinimo 
tikslas, po to atliekama spragų 
analizė siekiant nustatyti galimus 
sprendinius.  

Vieni sprendiniai bus greitai ir 
lengvai įgyvendinami, kiti – 
sudėtingesni ir ilgiau trunkantys.  

Pirmenybė turėtų būti teikiama 
naudingesniems ir lengviau 
įgyvendinamiems projektams.  

Ilgiau trunkančios užduotys 
turėtų būti suskirstytos į lengvai 
valdomas dalis. 



 

3.3.1  3 etapas – tikslas 
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3 etapas Kur norime būti? 

Etapo 
tikslas 

• Nustatyti kiekvieno pasirinkto proceso siekiamą 
gebą.  

• Nustatyti spragas tarp pasirinktų procesų esamos ir 
siekiamos būklės ir paversti šias spragas tobulinimo 
galimybėmis.  

• Panaudoti šią informaciją išsamiam projektiniam 
pagrindimui ir bendrajam programos planui sudaryti. 



 

3.3.1  3 etapas – aprašymas 
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3 etapas Kur norime būti? 

Etapo 
aprašymas 

• Remiantis procesų esamos būklės gebos lygių įvertinimais 
ir naudojantis organizacijos tikslų ir IT tikslų hierarchijos 
sąsajų analize ir anksčiau atliktu procesų svarbos  
nustatymu, kiekvienam procesui turėtų būti nustatytas 
siektinas tikslinės gebos lygis. Pasirenkant lygį, turėtų būti 
atsižvelgiama į galimus palyginimus tiek išorėje, tiek ir 
viduje. Svarbu užtikrinti, kad pasirinktas lygis būtų 
tinkamas veiklai. 

• Nustačius esamą procesų gebą ir suplanavus tikslinę gebą, 
reikėtų įvertinti spragas tarp esamos ir siekiamos būklės ir 
nustatyti tobulinimo galimybes. Nustačius spragas, reikia 
nustatyti esmines spragų priežastis, bendras problemas, 
likutinę riziką, taip pat esamas stipriąsias vietas ir gerąją 
praktiką, tinkamą šioms spragoms užpildyti. 



 

3.3.1  3 etapas – aprašymas 
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3 etapas Kur norime būti? 

Etapo 
aprašymas 

• Šiame etape gali būti nustatyti palyginti lengvai įgyvendinami 
patobulinimai, pavyzdžiui, mokymas, dalijimasis gerąja praktika 
ir procedūrų standartizavimas, tačiau, siekiant parinkti 
praktiškus sprendinius, spragų analizė reikalauja didesnės 
veiklos ir IT valdymo technikos naudojimo patirties. Reikalinga 
elgsenos ir organizacinių pokyčių valdymo patirtis. 

• Gali reikėti procesų valdymo technikos išmanymo, pažangesnės 
veiklos ir techninės patirties bei žinių apie veiklos ir sistemos 
valdymo programinę įrangą ir paslaugas.  

• Siekiant užtikrinti, kad šis etapas būtų rezultatyvus, svarbu, kad 
programos komanda dirbtų su veiklos ir IT procesų savininkais ir 
kitomis  suinteresuotosiomis šalimis ir naudotų vidinę patirtį. 
Jeigu reikia, turėtų būti gaunami patarimai iš išorės. Taip pat 
reikia nustatyti riziką, kuri nebus sumažinta užpildžius spragas, ir 
šią riziką turi oficialiai prisiimti vadovybė. 



 

3.3.2  3 etapas – 5 tipinių pareigybių 
pagrindinės funkcijos  
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Tipinė pareigybė Atsakomybė 

Tarybos nariai ir 
vadovai 

nustatyti prioritetus, laiko terminus ir lūkesčius dėl ateityje 
siekiamos IT gebos 

Veiklos vadovai padėti IT nustatyti gebos tikslus. Užtikrinti, kad numatyti 
sprendiniai būtų suderinti su organizacijos tikslais. 

IT vadovai pateikti profesionalią nuomonę sudarant tobulinimo 
prioritetų planus ir nustatant iniciatyvas. Pasiekti susitarimą 
dėl reikiamos gebos tikslo. Užtikrinti, kad numatytas 
sprendinys būtų suderintas su IT tikslais. 

Vidaus auditoriai teikti konsultacijas ir padėti nustatyti tikslo būklę ir spragų 
prioritetus. Jeigu reikia, atlikti nepriklausomą vertinimo 
rezultatų patikrinimą. 

Rizikos, atitikties 
ir teisės 
specialistai 

peržiūrėti planus siekiant užtikrinti, kad rizikos, atitikties ir 
teisės klausimai būtų tinkamai išnagrinėti. 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios užduotys 
(nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 

(angl. CI) 
užduotys 

Apibrėžti siekiamą būklę ir analizuoti spragas. 

1. Apibrėžti tobulinimo tikslą: 

• remiantis organizacijos veiklos ir atitikties reikalavimais, 
kiekvienam procesui nustatyti pradinius idealius trumpalaikės 
ir ilgalaikės tikslinės gebos lygius,  

• kiek tai yra įmanoma, atlikti palyginimą organizacijos viduje, 
siekiant nustatyti geresnę praktiką, kurią būtų galima pritaikyti, 

• kiek tai yra įmanoma, atlikti palyginimą su išorės konkurentais 
ir kolegomis, sprendžiant apie pasirinkto tikslinio lygio 
tinkamumą, 

• atlikti tikslinio lygio (atskirai ar kaip visumos) pagrįstumo 
patikrinimą (angl. sanity check), atsižvelgiant į tai, ko yra 
norima ir kas yra pasiekiama, taip pat kas gali turėti didžiausią 
teigiamą poveikį per nustatytą laikotarpį; 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios užduotys 
(nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 

(angl. CI) 
užduotys 

Apibrėžti siekiamą būklę ir analizuoti spragas. 

2. Analizuoti spragas: 

• naudoti esamos gebos supratimą (pagal požymius) ir 
palyginti ją su tiksliniu gebos lygiu, 

• užpildant spragas, naudoti esamas stipriąsias puses, kur 
įmanoma, o kitoms spragoms užpildyti ieškoti COBIT 5 
valdymo praktikos pavyzdžių ir priemonių, kitos specifinės 
gerosios praktikos bei standartų, pavyzdžiui, ITIL (angl. 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL®)), 
ISO/IEC 27000, TOGAF (angl. The Open Group Architecture 
Forum (TOGAF®)), PMBOK (angl. Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK®)), 

• ieškoti šablonų, kurie parodytų esmines spręstinas 
priežastis; 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios užduotys 
(nuolatinis tobulinimas)  
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Nuolatinio 
tobulinimo 

(angl. CI) 
užduotys 

3. Nustatyti galimus patobulinimus: 

• sujungti spragas, pasirengiant galimiems patobulinimams, 

• nustatyti likutinę riziką, kurios negalima sumažinti, ir 
užtikrinti, kad ši rizika būtų oficialiai prisiimta 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  
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Pokyčių 
įgalinimo 

(angl. CE) 
užduotys 

Apibūdinti ir pranešti apie siekiamus rezultatus: 

1. apibūdinti bendrąjį pokyčių įgalinimo planą ir tikslus, kurie apimtų 
toliau nurodytas užduotis ir komponentus; 

2. parengti komunikacijos strategiją (įskaitant pagrindines auditorijos 
grupes, kiekvienos grupės elgsenos profilį ir informacijos poreikius, 
pagrindinius pranešimus, tinkamus komunikacijos kanalus ir 
komunikacijos principus), kad būtų pasiektas optimalus sąmoningumas 
ir pritarimas; 

3. užtikrinti pasiryžimą dalyvauti (pokyčių paveikslas); 

4. aiškiai išreikšti su vizija suderintas pagrindines pokyčių priežastis ir 
naudą, taip pat galimą pokyčių nevykdymo poveikį (pokyčių tikslas); 

5. grįžti prie iniciatyvos tikslų ir parodyti, kaip pokyčiai suteiks naudą; 

6. apibūdinti bendrąjį grafiką, kaip bus siekiama vizijos (pokyčių planas) 
bei reikalingo įvairių suinteresuotųjų šalių dalyvavimo (pokyčių 
funkcijos); 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios 
užduotys (pokyčių įgalinimas)  
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Pokyčių 
įgalinimo 

(angl. CE) 
užduotys 

Apibūdinti ir pranešti apie siekiamus rezultatus: 

7. pasitelkti aukščiausios grandies vadovybę pagrindiniams 
pranešimams pateikti, kad būtų nustatytas tonas aukštesniame 
lygmenyje; 

8. panaudoti pokyčių šalininkus neformaliai komunikacijai, tuo 
papildant formaliąją komunikaciją; 

9. bendradarbiauti atliekant konkrečius veiksmus, pagrindinė 
komanda turėtų parodyti pavyzdį; 

10. kai reikia, veikti žmones emociniu lygmeniu, kad jie 
pakeistų savo elgseną; 

11. kaupti pradinės komunikacijos atsiliepimus (reakcijas ir 
pasiūlymus) ir atitinkamai koreguoti komunikacijos strategiją. 



 

3.3.3  3 etapas – detaliosios 
užduotys (programos valdymas)  
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Programos 
valdymo 

(angl. PM) 
užduotys 

Parengti vykdymo grafiką: 

1. nustatyti pagrindinę programos kryptį, apimtį, naudą ir 
tikslus; 

2. užtikrinti tikslų suderinimą su veiklos ir IT strategija; 

3. atsižvelgti į riziką ir atitinkamai priderinti apimtį; 

4. atsižvelgti į pokyčių įgalinimo aspektus; 

5. gauti reikalingą biudžetą ir nustatyti programos 
atskaitingus ir atsakingus asmenis; 

6. parengti ir įvertinti išsamų projektinį pagrindimą, 
biudžetą, vykdymo terminus ir bendrąjį programos planą. 



 

3.3.4  3 etapas – reikalingi duomenys 
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Reikalingi 
duomenys 

• Sutarti organizacijos tikslai ir poveikis IT tikslams. 

• Atrinktų procesų esamos gebos įvertinimai. 

• IT tikslų nustatymas. 

• Atrinkti procesai ir tikslai. 

• Rizikos prisiėmimo klausimai ir rizikos profilis. 

• Įvertinta naudos ir (ar) vertės realizavimo rizika, programos ir (ar) 
projektų vykdymo ir paslaugų teikimo ar IT operacijų rizikos vertinimai. 

• Stipriosios pusės, kuriomis galima remtis. 

• Pokyčių šalininkai įvairiuose organizacijos padaliniuose ir lygmenyse. 

• Pagrindinė komanda ir paskirtos funkcijos bei atsakomybė. 

• Įvertinti projektinio pagrindimo metmenys. 

• Iššūkiai ir sėkmės veiksniai. 

• Vidaus ir išorės gebos palyginimai. 

• COBIT 5 geroji praktika ir kitos nuorodos. 



 

3.3.4  3 etapas – etapo rezultatai  
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Etapo 
rezultatai 

• Atrinktų procesų tikslinės gebos įvertinimas. 

• Patobulinimo galimybių aprašymas. 

• Reagavimo į riziką, įskaitant nesumažintą riziką, 
dokumentas. 

• Pokyčių įgalinimo planas ir tikslai. 

• Komunikacijos strategija ir pranešimas apie pokyčių 
viziją, naudojant 4P (paskirtis, paveikslas, planas ir 
dalyvavimas, angl. purpose, picture, plan, part). 

• Išsamus projektinis pagrindimas. 

• Bendrasis programos planas. 

• Pagrindinės metrikos, kurios bus naudojamos 
programai ir veiklai matuoti. 



 

3.3.5  3 etapas – naudojami ISACA 

ar kitų metodikų elementai  
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ISACA 
ištekliai 

• COBIT 5 (organizacijos tikslai), www.isaca.org/cobit. 

• COBIT 5. Procesų realizavimo priemonės (vadovavimo 
praktika ir priemonės, skirtos tikslinės būklės 
apibrėžimui ir spragų analizei; APO01; APO02). 

• COBIT 5. Savianalizės vadovas. 

• ISACA ištekliai, pvz., COBIT 4.1 susiejimas su kitomis 
metodikomis ir gerąja praktika, skelbiami 
www.isaca.org. 



 

3.3.6  3 etapas – pagrindinių 
užduočių atsakomybių lentelė  
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Knygoje COBIT® 5. Įgyvendinimas, 47-55 psl. pateikiama 
išsami analogiška informacija 4-7 nuolatinio tobulinimo 
gyvavimo ciklo etapams 
 

 

4 – 7 etapai 

 

 

 



 

4. Kita vertinga informacija 
įgyvendinant IT projektus 

 

 

 

 

 

1. Tipinės praktinės problemos ir kaip jos sprendžiamos 
kiekviename IT pertvarkos įgyvendinimo etapų (27-33 psl.) 

2. Sprendimų matrica tipinėms IT sritims: pagrindinės sritys, 
reikalaujančios aiškių sprendimų ir RACI matrica  (B priedas, 
63-65 psl.) 

3. Tipinės klasifikuotos rizikos ir jų sąsajos su COBIT procesais, 
kurių geba turi būti patobulinta (C priedas, 67-70 psl.) 

4. Projektinio pagrindimo praktinis pavyzdys, ACME Corporation 
įmonių grupė (D priedas, 71-76 psl.)  



dainius.jakimavicius@isaca.lt 

 

Klausimai ? 


