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Darius Šulnis 
AB „Invalda LT“ prezidentas ir valdybos narys
UAB BAIP grupė valdybos pirmininkas
 

Alvydas Banys 
AB „Invalda LT“ valdybos pirmininkas 
UAB BAIP grupė valdybos narys
 

Vytautas Plunksnis 
AB „Invalda LT“ investicijų valdytojas 
UAB BAIP grupė, UAB NRD ir Norway Registers Development AS 
valdybos narys

Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. 2013 m. baigė studijas Duke 
universitete JAV ir įgijo verslo administravimo magistro laipsnį (Global Executive MBA). Jis turi daugiau kaip 15 
metų patirtį kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo sandorius, 
pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su kitais strateginiais ir finansiniais investuotojais. Darius Šulnis yra 
dalyvavęs Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. Šiuo metu jis yra investicinės 
bendrovės Invalda LT prezidentas.    

Alvydas Banys baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą dvejus metus dirbo Lietuvos mokslų akademijoje 
Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. ėjo Invaldos viceprezidento pareigas. 
Taip pat 1996-2000 m. jis buvo bendrovės valdybos narys, o 2001-2007 m. - valdybos pirmininkas. Dirbdamas 
bendrovėje Alvydas Banys dalyvavo nekilnojamojo turto, viešbučių valdymo, gamybos bendrovių valdybų 
veikloje. Sukaupta įvairiapusė bendrovių įkūrimo, įgijimo, pardavimo, reorganizavimo, veiklos optimizavimo, 
rizikos paskirstymo, įvairių valdymo bei finansavimo metodų taikymo patirtis paskatino 2007 m. pradėti nuosavą 
verslą. Nuo 2013 m. gegužės pabaigos - Invalda LT valdybos narys.

2000 m. baigęs ekonomikos studijas Kauno technologijos universitete Vytautas Plunksnis pradėjo dirbti 
analitiku finansų maklerio įmonėje „Jūsų tarpininkas“. Po poros metų analitiko darbą pakeitė verslo žurnalistika 
(2002–2005 m. jis dirbo žinių agentūrose Baltic News Service ir ELTA), tačiau vėliau vėl grįžo į finansų sektorių. 
Nuo 2006 m. pradžios beveik ketverius metus dirbo „Finastos“ grupėje analitiku ir fondų valdytoju, o nuo 2009 
m. rugsėjo dirba investicijų valdytoju Invaldoje LT.  
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Kazimieras Tonkūnas 
UAB BAIP grupė direktorius
UAB BAIP grupė valdybos narys, Norway Registers Development AS ir 
UAB NRD valdybos pirmininkas

Gytis Umantas 
UAB BAIP direktorius 
UAB BAIP grupė valdybos narys 

Simonas Rimašauskas  
UAB BAIP grupė finansų direktorius

Kazimieras Tonkūnas baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir nuo tada sukaupė 20 metų patirtį 
valdančiose pozicijose IT sektoriuje. K. Tonkūnas yra vienas iš „Positor“ (dabar - BAIP grupė) įkūrėjų, 2007-2013 
metais ėjo UAB BAIP generalinio direktoriaus pareigas. K. Tonkūnas daugiausiai orientuojasi į akademinių 
partnerysčių vystymą bei Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) projektus. Jis taip pat yra kibernetinio 
saugumo verslo krypties vystymo BAIP grupėje iniciatorius. 

Gytis Umantas turi 17 metų vadovavimo patirtį bei tarptautinio verslo valdymo išsilavinimą, įgytą Vilniaus 
universiteto Tarptautinio verslo mokykloje. 10 metų G. Umantas vadovavo IT Paslaugų departamentams, kur jis 
aktyviai dalyvavo konsultuojant dideles organizacijas ir teikiant joms pagalbą įgyvendinant IT Paslaugų valdymo 
modelius. Jis taip pat turi daug patirties vadovaujant didelės apimties tarptautinių pasiūlymų ruošimui bei 
plėtojant ryšius su stambiais klientais. Nuo 2013 metų G. Umantas užima UAB BAIP generalinio direktoriaus 
pareigas. 

Simonas Rimašauskas įgijo verslo administravimo (apskaitos ir audito) bakalauro ir magistro laipsnius Vilniaus 
universitete. Nuo 2006 m. liepos mėnesio jis taip pat yra Lietuvos sertifikuotas auditorius. Simonas turi 14 metų 
auditavimo patirtį, iš jų 11 metų užėmė įvairias vadovaujančias pozicijas ir dvejus metus ėjo generalinio UAB 
„Deloitte Lietuva“ direktoriaus pareigas.
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Apie BAIP grupę

BAIP grupė - bendrovė, valdanti specializuotas informacinių technologijų ir teisinės informatikos įmones. Įkurta 2007 
metais, vykdo verslo aplinką gerinančius projektus, teikia integruotų nacionalinių informacinių sistemų kūrimo, kritinės IT 

infrastruktūros atsparumo, nacionalinio kibernetinio saugumo ir gynybos paslaugas. 

Intelektinis kapitalas: 

BAIP grupės įmonėse šiuo metu dirba daugiau kaip 10 mokslininkų, mokslo daktarų, kurie specializuojasi 
organizacinės psichologijos, intelektinio kapitalo, elgsenos mokslų ir kibernetinio saugumo srityse. Jie vadovauja 

strateginių BAIP grupės kompetencijų, produktų ir paslaugų kūrimui, prisideda prie tarptautinių akademinių 
publikacijų ir mokslinių darbų ruošimo, bendradarbiauja nacionalinės kibernetinės saugos strategijos ir geresnės 

ekonominės politikos vystymo iniciatyvose.

Kiti profesionalai, kurie sudaro BAIP grupės įmonių branduolį: patyrę teisinės informatikos ir organizacinių reformų 
konsultantai, sistemų architektai, projektų vadovai, kibernetinio ir informacijos saugumo profesionalai, auditoriai ir IT 
valdymo profesionalai, dėstytojai, sistemų administratoriai, taikomųjų programų ir duomenų bazių programuotojai, 

programinės įrangos inžinieriai, etiško įsilaužimo specialistai, sistemų analitikai, kokybės valdymo ir testavimo 
profesionalai. Visų ekspertų kompetencijos yra patvirtintos pasaulinio lygio sertifikatais.

Sistemos, procesai, metodikos: paremti ISO/IEC 20000-1:2011, LST EN ISO 14001:2005, LST EN ISO 9001:2008 ir EN 
ISO / IEC 27001:2006 standartais bei PMBOK Guide (IEEE Std 1490-2003). Naudojama BAIP CIMF metodologija ir vieningos 

programinės įrangos kūrimo proceso metodika (the Unified Software Development Process). 
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Veiklos žemėlapis

Airija

Norvegija

Šveicarija

Lenkija

Kroatija Rumunija
Bulgarija

Baltarusija
Lietuva

Latvija
Estija

Rusija

Azerbaidžanas

Pietų Sudanas

Kenija
Ruanda

Burundis Tanzanija

Zanzibaras

Mozambikas

Pietų Afrikos
Respublika

Mauricijus

Butanas

Šri Lanka
Vietnamas

Malaizija

Saliamono salos

Vanuatu
Fidžis

Australija

Madagaskaras

Liberija

Belizas

Gvatemala

Ekvadoras

Dominikos
Respublika

 BAIP grupė turi būstines Lietuvoje (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje), Norvegijoje (Osle) 
ir Tanzanijoje (Dar es Salame), tačiau veikia ir vykdo projektus daugiau kaip 50-yje 

šalių Centrinėje ir Rytų Europoje, Rytų Afrikoje ir kituose regionuose. Kiekviena įmonė 
savarankiškai veikia tam tikrose teritorijose bei remia BAIP grupės projektus ir verslo 

iniciatyvas kitose pasaulio vietose, kur BAIP grupės paslaugų portfelį atstovauja Norway 
Registers Development AS.
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Struktūra ir istorija

UAB BAIP grupė

Norway Registers 
Development AS

UAB NRD

Oslas, Norvegija

UAB BAIP
Vilnius, Lietuva

Vilnius, Lietuva

NRD East Africa Ltd.
Dar es Salamas, Tanzanija

UAB ACENA
Vilnius, Lietuva

UAB NRD CS
Vilnius, Lietuva

1988-1998 1998-2007 2007-2008 2008-2011 2011-2013

/ 1998 / veiklą 
pradėjo UAB 
„Norway Registers 
Development 
Baltic“

/ 2003 / UAB 
„Norway Registers 
Development 
Baltic“ pakeitė 
pavadinimą į UAB 
„NRD“

/ 1988 / įkurta 
bendra 
TSRS-Austrijos 
įmonė „Baltic 
Amadeus“

/ 1991 / „Baltic 
Amadeus“ tapo 
bendra 
Lietuvos-Vokietijos 
įmone

/ 1995 / „Baltic 
Amadeus“ 
perregistruota į 
Lietuvos UAB 

/ 1995 / įkurta 
Norway Registers 
Development AS

 

/ 2007 / „Baltic 
Amadeus“ atskyrė 
infrastruktūrinių 
projektų ir paslaugų 
verslą į atskirą 
įmonę UAB „Baltic 
Amadeus 
infrastruktūros 
paslaugos“ („BAIP“)

/ 2007 / „Positor“ 
įsigijo UAB „Baltic 
Amadeus 
infrastruktūros 
paslaugos“

/ 2008 / „Positor“ 
įsigijo UAB „Acena“

/ 2009 / „Baltic 
Amadeus 
infrastruktūros 
paslaugos“ buvo 
nominuota 
pažangiausia 
paslaugų sektoriaus 
įmone 
kasmetiniuose 
"Žinių ekonomikos 
forumo" 
apdovanojimuose

/ 2013 / NRD AS 
įsigijo 360 Smart 
Consulting Limited

/ 2013 / 
įkurta NRD CS

/ 2013 / pasikeitė 
360 Smart 
Consulting Ltd. 
pavadinimas į 
Norway Registers 
Development East 
Africa Limited

/ 2011 / Pasikeitė 
UAB „Baltic 
Amadeus 
infrastruktūros 
paslaugos“ 
pavadinimas į UAB 
BAIP

/ 2011 / Pasikeitė 
ir įmonių grupės 
UAB „Positor“ 
pavadinimas į UAB 
BAIP grupė

/ 2011 / BAIP 
grupė įsigijo 
Norway Registers 
Development AS 
(NRD AS)

Grupei priklauso: UAB BAIP, UAB Acena, UAB NRD, Norway Registers Development AS, Norway Registers East Africa 
Limited ir UAB NRD CS. Pagrindinis akcininkas - AB „Invalda LT“. Listinguota NASDAQ OMX Baltic.
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Įmonės
UAB BAIP

UAB Acena

Norway Registers Development AS

UAB NRD

Norway Registers Development East Africa Limited

UAB NRD CS
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BAIP – didžiausią patirtį turinti IT infrastruktūros paslaugų 
bendrovė Baltijos šalyse, savo veiklos ištakomis siekianti 
1988 m., kai buvo įkurta bendra TSRS-Austrijos įmonė „Baltic 
Amadeus“, pirmoji IT paslaugų įmonė Lietuvoje. 2007 m. 
infrastruktūrinių projektų ir paslaugų verslas atskirtas į UAB 
„Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ („BAIP“), kurią 
įsigijo BAIP grupė (tuometinis „Positor“).

Paslaugos ir konsultacijos sudaro daugiau kaip 60% BAIP 
veiklos.   

Paslaugos:

- IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimai;
- Avarinio atstatymo ir veiklos tęstinumo sprendimai;  
- Sistemų migracija;
- Virtualizacijos sprendimai;
- Darbo vietų standartizacija ir priežiūra;
- Techninės ir programinės įrangos tiekimas;
- Kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugos; 
- Kompleksinė spausdinimo ir kopijavimo išlaidų 
optimizavimo, kontrolės ir valdymo paslauga CopyPrint.

BAIP dirba ir įgyvendina projektus Baltijos šalyse, Rytų 
Europoje bei remia BAIP grupės verslo iniciatyvas 
kitose pasaulio vietose. BAIP taip pat veikia kaip Norway 
Registers Development AS kompetencijos centras kritinei 
IT infrastruktūrai.

BAIP klientai - 200 didžiausių 
Lietuvos organizacijų

BAIP klientai:
Lietuvos bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AB 
bankas „Finasta“, Valstybinė ligonių kasa prie LR Sveikatos 
apsaugos ministerijos, LR Generalinė prokuratūra, 
Maxima Group, Western Union, SEB Bankas, Vilniaus 
universitetas, Liberijos komercijos ir pramonės ministerija, 
Mauricijaus Registrų centras, Centrinis Burundžio Bankas, 
Centrinė Hipotekos įstaiga, Nacionalinė mokėjimo 
agentūra, laivininkystės, logistikos, mažmeninės prekybos, 
transporto įmonės ir kitos organizacijos.

Metodologijos ir standartai:

- BAIP CIMF - (Critical Infrastructure Maintenance 
Framework) - praktikoje išbandyta kritinės IT 
infrastruktūros priežiūros, vystymo ir veiksnumo 
atstatymo paslaugoms teikti skirta metodika, sukurta 
remiantis geriausiomis praktikomis - ITIL v3, bei laikantis 
ISO kokybės reikalavimų.
- BAIP sertifikuota ISO/IEC 20000-1:2011, LST EN ISO 
14001:2005 ir LST EN ISO 9001:2008 standartais.

UAB BAIP

UAB BAIP generalinis direktorius, UAB BAIP grupės valdybos 
narys – Gytis Umantas

Technologiniai partneriai

Informacinių sistemų 
vystymas

Duomenų centrų 
infrastruktūra

www.baip.lt

Gytis Umantas turi 17 metų vadovavimo patirtį bei tarptautinio verslo valdymo išsilavinimą, įgytą Vilniaus 
universiteto Tarptautinio verslo mokykloje. 10 metų G. Umantas vadovavo IT Paslaugų departamentams, 
kur jis aktyviai dalyvavo konsultuojant dideles organizacijas ir teikiant joms pagalbą įgyvendinant IT 
Paslaugų valdymo modelius. Jis taip pat turi daug patirties vadovaujant didelės apimties tarptautinių 
pasiūlymų ruošimui bei plėtojant ryšius su stambiais klientais. Nuo 2013 metų G. Umantas užima UAB 
BAIP generalinio direktoriaus pareigas.   

Vilniaus universiteto 
superkompiuteris
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UAB Acena yra specializuota Microsoft sprendimų ir 
licencijavimo įmonė, teikianti IT infrastruktūros vystymo 
bei palaikymo paslaugas Microsoft technologijų pagrindu. 

Pasinaudodama ilgamete patirtimi rinkoje bei ilgalaikiu 
požiūriu į klientus, Acena teikia paslaugas, kurios padeda 
sumažinti kaštus ir suvaldyti susijusią riziką.

Acena priklauso BAIP grupei nuo 2008 metų. Įmonė 
kasmet aptarnauja daugiau kaip 70 klientų įgyvendinant 
projektus Baltijos šalyse ir Rytų Europoje. Acena taip pat 
remia BAIP grupės veiklą kitose šalyse.

 

Paslaugos:

- Programinės įrangos licencijavimo sprendimai;
- Programinės įrangos valdymo sprendimai;
- Komunikacijos ir bendradarbiavimo sprendimai;
- Debesų kompiuterijos paslaugos.    

Turimos kompetencijos 
leidžia įmonei pateikti klientui 
verslo poreikius atitinkančius 
Microsoft programinės 
įrangos standartizavimo, kaštų 
optimizavimo bei valdymo
sprendimus.

UAB Acena

UAB Acena direktorius – Marius Leščinskas
Marius Leščinskas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro laipsnį. Jis turi 11 metų patirtį IT sektoriuje, 9 
iš kurių užėmė vadovaujančias pozicijas. Marius yra sertifikuotas Microsoft licencijavimo ir 
programinės įrangos valdymo sprendimų specialistas. 

www.acena.lt

Boniface Kanemba, ISACA Tanzanijos 
skyriaus prezidentas su žurnalistais po 
NRD-ISACA kibernetinės saugos seminaro 
Dar es Salamo mieste (Tanzanijoje)
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Norway Registers Development AS (NRD AS) buvo įkurta 
1995 metais ir padeda Rytų Afrikos ir Azijos vyriausybėms 
įgyvendinti verslo aplinką gerinančias programas ir 
projektus. NRD AS tapo BAIP grupės dalimi 2011 metais. 
Sukaupusi daugiau kaip 20 metų patirties, įmonė tapo viena 
iš pasaulinių lyderių verslo klimato gerinimo projektų srityje.

Didžioji dalis NRD projektų yra finansuojami tarptautinių 
organizacijų, tokių kaip Pasaulio Bankas, Jungtinės Tautos, 
Norvegijos vyriausybinės organizacijos bei kiti tarptautiniai 
donorai, kurie siekia paskatinti ekonomikos plėtrą ir 
sumažinti šalių priklausomybę nuo paramos bei taiko itin 
aukštus technologinius, elgsenos ir kitus reikalavimus.

NRD AS turi dukterinę įmonę Dar as Salame, Tanzanijoje 
(Norway Registers Development East Africa Ltd) bei į savo 
veiklą įtraukia BAIP grupės kompetencijos centrus Lietuvoje: 
UAB NRD - informacinių sistemų kūrimui ir vystymui, UAB 
BAIP - kritinei IT infrastruktūrai ir UAB NRD CS - kibernetinei 
gynybai. 

Paslaugos:

- Konsultacijos - teisinės ir organizacinės reformos ir jų 
įgyvendinimas; 
- Teisinės ir organizacinės bazės modernizavimas - verslo, 
turto, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų sistemos; 

- Viešųjų pirkimų, centralizuotų pirkimų, teismų 
modernizacija; 
- Sprendimai ir patikrintos metodikos, didinantys 
motyvaciją mokėti mokesčius, mokesčių surinkimo 
sistemos (angl. eFilling); 
- Verslo priežiūros institucijų pertvarkos ir verslo taisyklių 
supaprastinimas;
- Valstybės valdomų įmonių reformos.

Veiklos regionai:  

Centrinė, Rytų ir Vakarų Afrika, Pietryčių Azija ir Centrinė 
Amerika.  

Patirtis ir kompetencija: 

Įgyvendinta daugiau kaip 140 projektų virš 50 šalių. Keletas 
iš jų: Liberija, Ruanda, Zanzibaras, Gvatemala, Vietnamas, 
Pietų Sudanas, Kenija, Butanas, Saliamono salos, 
Mozambikas, Mauricijus. 

Norway Registers Development AS (NRD AS) buvo įkurta 
1995 metais ir padeda Rytų Afrikos ir Azijos vyriausybėms 
įgyvendinti verslo aplinką gerinančias programas ir 
projektus. NRD AS tapo BAIP grupės dalimi 2011 metais. 
Sukaupusi daugiau kaip 20 metų patirties, įmonė tapo viena 
iš pasaulinių lyderių verslo klimato gerinimo projektų srityje.

Didžioji dalis NRD projektų yra finansuojami tarptautinių 
organizacijų, tokių kaip Pasaulio Bankas, Jungtinės Tautos, 
Norvegijos vyriausybinės organizacijos bei kiti tarptautiniai 
donorai, kurie siekia paskatinti ekonomikos plėtrą ir 
sumažinti šalių priklausomybę nuo paramos bei taiko itin 
aukštus technologinius, elgsenos ir kitus reikalavimus.

NRD AS turi dukterinę įmonę Dar as Salame, Tanzanijoje 
(Norway Registers Development East Africa Ltd) bei į savo 
veiklą įtraukia BAIP grupės kompetencijos centrus Lietuvoje: 
UAB NRD - informacinių sistemų kūrimui ir vystymui, UAB 
BAIP - kritinei IT infrastruktūrai ir UAB NRD CS - kibernetinei 
gynybai. 

Paslaugos:

- Konsultacijos - teisinės ir organizacinės reformos ir jų 
įgyvendinimas; 
- Teisinės ir organizacinės bazės modernizavimas - verslo, 
turto, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų sistemos; 

- Viešųjų pirkimų, centralizuotų pirkimų, teismų 
modernizacija; 
- Sprendimai ir patikrintos metodikos, didinantys 
motyvaciją mokėti mokesčius, mokesčių surinkimo 
sistemos (angl. eFilling); 
- Verslo priežiūros institucijų pertvarkos ir verslo taisyklių 
supaprastinimas;
- Valstybės valdomų įmonių reformos.

Veiklos regionai:  

Centrinė, Rytų ir Vakarų Afrika, Pietryčių Azija ir Centrinė 
Amerika.  

Patirtis ir kompetencija: 

Įgyvendinta daugiau kaip 140 projektų virš 50 šalių. Keletas 
iš jų: Liberija, Ruanda, Zanzibaras, Gvatemala, Vietnamas, 
Pietų Sudanas, Kenija, Butanas, Saliamono salos, 
Mozambikas, Mauricijus. 

Norway Registers 
Development AS

Norway Registers Development AS vykdantysis 
direktorius – Rimantas Žylius

Norway Registers Development AS direktorius – 
Jon Birger Fjalestad

Rimantas Žylius iki 2012 m. pabaigos ėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministro pareigas. 2009 m. sausį jis pradėjo 
dirbti Vyriausybėje kaip ūkio viceministras ir buvo atsakingas už biurokratinių kliūčių mažinimą, verslo aplinkos 
gerinimą, viešųjų pirkimų reformą bei vadovavo kitoms sėkmingoms reformoms, kurios pagerino šalies 
konkurencingumą. Jam vadovaujant pagerėjo valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai ir jų indėlis į bendrą 
valstybės biudžetą. Rimantas Žylius Vilniaus universitete baigė organizacinės psichologijos specializaciją ir įgijo 
psichologijos magistro laipsnį. 

Jon Birger Fjalestad yra vadovas, turintis 23 metų darbo patirtį besivystančiose rinkose: verslo konsultacijų, 
organizacinės plėtros, verslo ir žemės registravimo, analizės, teisinių sistemų vertinimo ir projektavimo, istorinių 
įrašų skaitmenizavimo srityse. Jon Birger Fjalestad mokėsi Norvegijos žemės ūkio universitete, kur įgijo Žemės 
konsolidacijos magistro laispnį, fotogrametrijos ir geodezijos diplomą. 

www.nrd.no
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UAB NRD įsteigta 1998 metų spalį kaip dukterinė Norway 
Registers Development AS įmonė bei informacinių 
sistemų kūrimo ir vystymo kompetencijos centras.  

Per pastaruosius 16 metų NRD specializavosi verslo, 
nuosavybės, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų 
informacinių sistemų kūrime ir vystyme. Kompleksinės 
NRD paslaugos apima viską nuo teisinės sistemos 
analizės iki reikalingo įrankio - informacinės sistemos-
registro teisės ir finansų sektoriuose sukūrimo.

NRD paslaugos apima kritinių ir svarbių nacionalinių 
informacinių sistemų analizę, kūrimą, kokybės kontrolę, 
sistemų diegimą ir dokumentų rengimą. Taip pat 
informacinių sistemų priežiūrą bei IT naudotojų 
mokymus, įskaitant kompiuterinio raštingumo mokymus 
ir testavimą.  

Veiklos geografija:  

Tiesiogiai veikia Baltijos šalyse, Rytų Europoje bei remia 
BAIP grupės projektus ir verslo iniciatyvas kitose pasaulio 
vietose.  

Patirtis ir kompetencija:  

Daugiau kaip 100 sėkmingai įgyvendintų projektų 
Europoje, EBPO ir besivystančiose šalyse. 

Klientai: 

Lietuvos Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos 
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas, 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, VĮ „Regitra“, Vietnamo 
Verslo registras, Rytų Karibų valstybių organizacija, 
Ruandos Registrų Centras, Liberijos komercijos ir 
pramonės ministerija. 

Metodologijos ir standartai:

- NRD sertifikuota pagal EN ISO 9001:2008, ISO / IEC 
27001:2006 ir EN ISO 14001:2005 standartus;
- NRD vysto informacines sistemas remdamasi vieningos 
programinės įrangos kūrimo proceso metodika (the 
Unified Software Development Process); 
- NRD valdo projektus remdamasi PMBOK Guide (IEEE 
Std 1490-2003) metodologija.

UAB NRD

UAB NRD direktorius ir Norway Registers Development AS 
valdybos narys – Alvydas Arnoldas Šidlauskas

Alvydas Arnoldas Šidlauskas turi ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto projektų valdymo, 
vadovavimo, strateginio valdymo, finansų strategijos ir valdymo magistro laipsnį bei Kauno 
technologijos universiteto Inžinieriaus - sistemų architekto diplomą. Jis turi 30 metų patirtį IT 
sektoriuje, 21 iš jų užėmė vadovaujančias pozicijas. A. Šidlauskas vadovauja NRD nuo 2004 metų. 
Kaip projektų vadovas, per pastaruosius 10 metų Alvydas buvo atsakingas už keleto viešojo 
sektoriaus teisinių reformų projektų įgyvendinimą bei daugybę misijų besivystančiose šalyse 
Europoje, Lotynų ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Jo pareigos ir 
atsakomybės apima programinės įrangos plėtros projektų valdymą, verslo procesų analizę ir verslo 
planavimą, institucijų stiprinimo programas, žinių perdavimą viešajam ir privačiam sektoriams, 
elektroninės vyriausybės ir registrų reformas bei kokybės užtikrinimo ir kontrolės (QA / QC) 
programas produktams ir projektams pagal ISO standartus.

www.nrd.lt

NRD projekto komanda 
su Gvatemalos ūkio 
ministerijos atstovais
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Norway Registers Development East Africa Limited (NRD 
EA) (anksčiau - 360° Smart Consulting Ltd.) vysto saugios 
skaitmeninės aplinkos verslo sritį R. Afrikoje kaip Norway 
Registers Development AS dukterinė įmonė, įkurta 2013 
metų balandį.  

NRD EA remia Norway Registers Development AS 
iniciatyvas Rytų Afrikos regione, veikia kaip informacijos 
saugumo technologijų pridėtinės vertės platintojas ir 
padeda kitoms organizacijoms, investuojančioms į Rytų 
Afriką informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo, 
vystymo, priežiūros ir saugumo srityse. 

Kartu su NRD CS įmonė yra atsakinga už kibernetinės 
gynybos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo paslaugas 
vyriausybės ir verslo institucijose.

Paslaugos:

- Informacinių sistemų auditas ir IT valdymas;
- Mokymai;
- IT infrastruktūros architektūros ir priežiūros sprendimai;
- Kibernetinės gynybos technologijos ir konsultacijos; 
- Avarinio atstatymo ir veiklos tęstinumo sprendimai.

Veiklos regionai: 

Įmonė turi būstinę Dar es Salame, Tanzanijoje ir 
įgyvendina projektus Rytų Afrikos regione. 

Norway Registers Development 
East Africa Limited

Norway Registers Development East Africa 
Ltd. direktorius – Sebastian Marondo
Sebastian Marondo yra saugumo specialistas ir auditorius, sukaupęs daugiau kaip 6 metų patirtį dirbdamas 
tiek privačiame sektoriuje, tiek su vyriausybiniais bei įvairiais Jungtinių Tautų organizacijų projektais JAV, 
Tanzanijoje, Kenijoje, Ugandoje, Danijoje. Specializacija - IT, kibernetinis saugumas, veiklos tęstinumas, 
sistemų integracija ir fizinis IRT saugumas. Turi verslo administravimo magistro laipsnį (MBA) bei yra ISACA 
sertifikuotas auditorius - CISA, CISM. 

www.nrd.co.tz

NRD EA ir BAIP grupės vadovai su 
Tanzanijos IRT viceministru January 
Makamba konferencijos „Kibernetinė 
gynyba R. Afrikoje 2013” metu 
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UAB NRD CS

NRD CS direktorius – Dr. Vilius Benetis
Dr. Vilius Benetis, CISA, CRISC yra vyresnysis konsultantas, dirbantis kibernetinio saugumo, IT infrastruktūros 
auditų ir IT infrastruktūros architektūros optimizavimo srityje. Dr. Benetis prisideda prie mokslinių leidinių 
kibernetinio saugumo srityje ruošimo, propaguoja kritines kontrolės priemones efektyviai kibernetinei gynybai ir 
turi sukaupęs 20 metų patirtį IT sektoriuje, kuri apima 10 metų IT projektų valdymo, auditų ir konsultacijų patirtį. 
Vilius baigė Kauno technologijos universiteto informatikos bakalauro studijas bei turi Danijos technologijos 
universiteto magistro ir daktaro laipsnius Teletraffic inžinerijos srityje.

Paslaugos:

Kritinių informacinių technologijų ir el. nusikaltimų 
valdymo automatizacija:
- Socialinių tinklų ir atvirų šaltinių internete stebėjimas 
nusikalstamos veiklos, sukčiavimo, atakų, informacinių karų, 
prekės ženklo/nuomonės analizei (OSINT); 
- Skaitmeninių kriminalistinių tyrimų paspartinimas ir 
efektyvumo padidinimas; 
- Reagavimas į nacionalinį kenkėjiškų programų protrūkį, 
pedofilijos turinį internete;
- Nacionalinės kritinės infrastruktūros stebėjimas; 
- Analitika ir žvalgybos automatizavimas; 
- Saugos valdymas ir kibernetinio saugumo konsultacijos;
- Saugos auditai, atitikties ir rizikos vertinimai;
- NRD Reagavimo į kibernetinio saugumo incidentus komanda 
(CIRT);
- Informacijos saugumo mokymai. 

NRD CS teikia kibernetinės gynybos paslaugas 
specializuotoms organizacijoms bei veikia kaip 
kibernetinės saugos kompetencijos centras kitoms 
grupės įmonėms, kurioms padeda vystyti saugią 
skaitmeninę erdvę valstybėms, vyriausybėms, 
korporacijoms ir gyventojams, panaudodama 
technologines platformas, darbo tvarkas ir procesus.

Kaip atskira įmonė NRD CS pradėjo veikti 2014 m. sausį, 
tačiau patirtį įmonė skaičiuoja dar nuo 2008 metų, kai 
kibernetinės saugos discipliną pradėjo vystyti „Baltic 
Amadeus Infrastruktūros Paslaugos“ (dabar – BAIP).  

Pagrindiniai klientai:

Nacionaliniai elektroninių ryšių tinklų ir informacijos 
saugumo incidentų tyrimo padaliniai (CERT’ai), 
nacionaliniai saugumo padaliniai, teismai, e-policija, ryšių 
reguliuotojai, vyriausybės, skaitmeninių kriminalistinių 
tyrimų centrai, bankai bei didelių organizacijų saugos 
padaliniai. 

Veiklos regionai:    

Įmonė veikia Lietuvoje, Europoje ir Kaukazo regione bei remia 
BAIP grupės projektus ir verslo iniciatyvas Rytų Afrikoje.  

NRD CS aktyviai prisideda prie Lietuvos nacionalinio 
kibernetinio saugumo strategijos vystymo. Šiuo metu 
komanda prisideda prie Elektroninės informacijos saugos 
plėtros 2011-2019 m. programos įgyvendinimo. Komandos 

nariai priklauso reagavimo į kibernetinio saugumo 
incidentus darbo grupėms Lietuvoje ir Tanzanijoje. NRD 
CS taip pat yra Kibernetinio Saugumo Tarybos (Council 
on CyberSecurity) kompetencijos partnerė Europoje ir 
Afrikoje. Įmonė kartu vykdo Tarybos vadovaujamą mokslinį 
tiriamąjį darbą, naudoja kritines kontrolės priemones 
efektyviai kibernetinei gynybai (Critical Controls) bei pritaiko 
įgytą patirtį ir įžvalgas savo projektuose. NRD CS taip 
pat aktyviai prisideda prie pasaulinio ISACA kibernetinio 
saugumo žinių fondo kūrimo. 

www.nrdcs.lt

Pagrindiniai technologiniai partneriai

Kibernetinis 
saugumas
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Iniciatyvos ir 
akademinės 
partnerystės 



BAIP grupės įmonės dalyvauja įvairiuose projektuose bei bendradarbiauja su 
švietimo įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

UNIVERSITETAI

Vilniaus universitetas
- Pagal trišalę sutartį VU matematikos ir informatikos 
fakulteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras, 
BAIP ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija 
bendradarbiauja inovatyvios farmakologijos, medicinos 
bei skaitmeninių medicinos tyrimų ir technologinės 
plėtros srityse.
- BAIP buvo viena iš tarptautinės EGI User Forum 2011 
konferencijos Vilniuje organizatorių.  
- BAIP aktyviai prisidėjo prie Skaitmeninių tyrimų ir 
skaičiavimų centro (DiSCC) įkūrimo Lietuvoje. Dvi aukšto 
našumo skaičiavimo sistemos buvo suprojektuotos ir 
įdiegtos: superkompiuteris ir našių skaičiavimų klasterių 
kompleksas.

Ugandos Technologijos ir vadybos universitetas
- NRD AS susitarimo memorandumas su UTAMU dėl 
geresnės ekonominės politikos formavimo Ugandoje. 
- Kartu su parengta Pasaulio Banko tarptautinio tyrimo 
„Doing Business“ rodiklių apžvalga ir rekomendacijos jų 
patobulinimui. 

Kauno technologijos universitetas
- Kartu parengta Lietuvos interneto infrastruktūros 
ypatingos svarbos objektų nustatymo, vertinimo ir veiklos 
patikimumo stebėsenos metodika bei šios stebėsenos 
įgyvendinimo instrumentų modelis.
- BAIP kibernetinės saugos kompetencijos centro (NRD 
CS) iniciatyva KTU tapo kriminalistinių IT tyrimų mokymų 
centru. NRD CS prisidėjo kuriant mokymo programą, o 
KTU įgijo teisę naudotis ir mokyti tarptautinį pripažinimą 
pelniusia skaitmeninių kriminalistinių tyrimų programine 
įranga.
  

KONFERENCIJOS 

 
- BAIP grupė organizuoja įvairias konferencijas ir mokymus 
siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į kibernetines 
grėsmes bei padėti IT saugos profesionalams pasiruošti 
apsiginti nuo kibernetinių atakų.  

Pirmasis komercinis reagavimo 
į kibernetinės saugos incidentus 
Lietuvoje padalinys - NRD CIRT.

Iniciatyvos ir akademinės partnerystės 

PASAULINĖ INFORMACINIŲ SISTEMŲ 
AUDITO IR VALDYMO ASOCIACIJA ISACA

NRD CS aktyviai prisideda prie ISACA kibernetinio 
saugumo žinių fondo veiklos:
- Tarptautinių mokslinių metodinių leidinių ruošimo - 
„Transforming Cybersecurity: Using COBIT® 5“, „Responding 
to Targeted Cyberattacks“, „Advanced Persistent Threats: 
How to manage risk to your business“. 
- ISACA Cybersecurity Nexus (CSX) veiklos.

ISACA Lietuvos skyrius:
- COBIT metodikos adaptacija Lietuvoje.

ISACA Tanzanijos skyrius:
- Kartu su ISACA Tanzanijos padaliniu BAIP grupė kuria 
patariamąją Tanzanijos Nacionalinės kibernetinės saugos 
programą ir planuoja ją įgyvendinti viešajame bei privačiame 
sektoriuose.

„Kibernetinė gynyba 
Lietuvoje 2013“, Vilnius, 
Lietuva 
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Susitarimo memorandumo tarp 
NRD AS ir ISACA Tanzanijos 
skyriaus pasirašymas 

„Kibernetinė gynyba R. Afrikoje 
2013”, Morogoro, Tanzanija 
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NRD East Africa direktoriaus 
Sebastian Marondo pristatymas 
konferencijos „Kibernetinė gynyba 
Lietuvoje 2013“ metu

BAIP - viena iš tarptautinės EGI User 
Forum 2011 konferencijos Vilniuje 
organizatorių
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www.baipgrupe.lt
info@baipgrupe.lt 


