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• Lietuvos kapitalo Norvegijos įmonė (NRD Companies) 

• Nuo 1992 metų 

• Post-sovietinė transformacija Europoje 

• Transformacijos besivystančiame pasaulyje 

• Verslo aplinkos gerinimo projektai 

Norway Registers Development AS 
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PROJECT 
GEOGRAPHY 
NRD Companies 
implement projects in 
more than 50 countries 
worldwide. 

South & 
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• Annual revenue collected from property increased by 1.3 bn RS – by 
20% (fiscal year 2013-2014) 

• ROI of the project 10+ times? 

The root cause analysis of the increase was not executed 

• 1.3 bn RS constitute 1.5 % annual (2014) budgetary revenue 

 

 
 

 

 
 

 

MeRP Budgetary impact. What‘s after the project? 
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• Kas tai yra COBIT5? – Ar – tai raketų mokslas? 

• Kodėl Norway Registers Development AS  ir 
Bronislovas Balvočius renkasi COBIT5? 

• Rytų Afrikos Sąjunga (EAC), COBIT ir Burundis 

• COBIT5 diegimo ypatybės Burundyje (ir kiek jos būtų 
kitokios Lietuvoje?) 

• COBIT5 diegimo praktinės naudos 

 

 

Apžvalga 
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(I can’t get no) satisfaction! 

• https://www.youtube.com/watch?v=KzYWTIHqutA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KzYWTIHqutA
https://www.youtube.com/watch?v=KzYWTIHqutA


www.nrd.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• By FireflySixtySeven - Own work using Inkscape, based on Maslow's paper, A Theory of Human Motivation., CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36551248 
 
 

Poreikių tenkinimas - pasitenkinimas 
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COBIT 5 principai 
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Source:  COBIT® 5, figure 2. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 
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• Derinti IT ir veiklą 

• Subalansuoja sprendimus: 
– Naudos realizavimui 

– Rizikos optimizavimui 

– Išteklių optimizavimui 

• Pateikia struktūrą deryboms 

 

Tikslų kaskada 

Source:  COBIT® 5, figure 4. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 

Kokie? 
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COBIT 5 principai 
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Source:  COBIT® 5, figure 2. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 
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COBIT 5: Procesai 

11 Source:  COBIT® 5, figure 16. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 
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• Proceso aprašas 

• Proceso paskirtis 

• IT tikslai ir KPI 

• RACI 

• Gerosios praktikos 

• Rezultato apibrėžimas 

COBIT5 proceso aprašas 
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• Viena iš labiausiai skurstančių šalių 

• 11 mlj. gyventojų 

• 1972 ir 1992 genocidai 

• Prancūzų ir Kirundi kalbos 

• Daugiausia gyventojų Hutu 

• Paskutiniai rinkimai 

• Šaudymas 

• Pasitraukimas iš Hagos tribunolo 

• Puikūs žmonės 

• Puiki šalis 

 

Burundžio situacija 

13 
Source:  COBIT® 5, figure 3. © 2012 ISACA®  All rights reserved. 
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• Peržiūrėti IT valdysenos ir valdymo struktūrą bei 
procesus 

• Atsižvelgiant į COBIT 5 principus, inicijuoti, 
suprojektuoti ir įdiegti IT valdymo metodologiją bei 
procesus organizacijoje (11 COBIT 5 procesų) 

• Operacionalizuoti 

• Įgyvendinti mokymus 

COBIT 5 diegimo projekto tikslai 
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• EDM1. Ensure Governance Framework Setting and Maintenance 
• APO2. Manage Strategy 
• APO3. Manage Enterprise Architecture 
• APO5. Manage Portfolio 
• APO9. Manage Service Agreements 
• APO12. Manage Risks 
• APO13. Manage Security 
• BAI1. Manage Programmes and Projects 
• BAI2. Manage Requirements Definition 
• MEA1. Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance 
• APO06. Manage Budget and Costs 

Projekto apimtis 
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COBIT5 diegimas 

© 2012 ISACA. All Rights Reserved. 
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• EAC direktyvų įgyvendinimas 

• IT departamentas orientuotas strateginių tikslų 
įgyvendinimui 

• IT rizikos valdymo brandos didinimas ir atitikties, 
veiklos tęstinumo bei saugos užtikrinimas 

Projekto rezultatai 
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• Jeigu pagrindinė priežastis – atitiktis, vis tiek reikia 
suprasti ir skirti dėmesį: 
– kodėl tai daroma? 

– kokia nauda iš to pačiai organizacijai?  

– ar galima maksimizuoti naudą? 

 

• Reinžinerija? 

 

 

Išmoktos pamokos 



www.nrd.no 

• Labai lengva parengti politikų, procedūrų projektus, 
bet realus įgyvendinimas užtruks daug ilgiau 

• Po projekto, IT gali būti daug labiau pažengusi, nei 
visa organizacija? Kaip tą suvaldys vadovybė? 

• IT vadovo įtaka labai išaugs 

• Bet kokiu atveju – organizacijai yra didelė nauda. 
– Fokusas, mobilizacija gerinimui ir organizacijos stiprėjimui 

Išmoktos pamokos 
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• COBIT5 diegimo projektas turi būti planuojamas ir 
vykdomas, kaip nuolatinio tobulėjimo projektas. 

• Maži žingsneliai yra daug svarbiau, nei dideli planai 

• COBIT5 diegimas nėra sudėtingas 

• Stiprūs IT valdymo specialistai būtini 

• Konsultantai gali būti ir nereikalingi, nes... 

Išmoktos pamokos 
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• COBIT5 diegimas duoda visapusišką naudą 

• Teoriją taikyti praktikoje nėra sudėtinga, tik jos negalima 
taikyti aklai ir reikia žiūrėti paprasčiau 

• COBIT5 yra puiki metodika, leidžianti „statyti“ ir stiprinti 
IT organizaciją bendaorganizaciniais principais 

• Nereikia brangių konsultantų 

• Tačiau konsultantai gali padėti nelaipioti ant tų pačių 
grėblių 

• Bronislovas Balvočius bba@nrd.no 

Reziumė 


