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Dalyvavo: Rasa Alaburdienė, Vaino Brazdeikis, Marijus Jurgutis, Paulių Nomgaudą pagal
įgaliojimą atstovavo Remigijus Kutas, Mindaugas Stoncelis, Gracijonas Plančiūnas, Vitalis Sapagovas,
Romanas Tumasonis, Joną Okunį pagal įgaliojimą atstovavo Egmantas Girnis.
LITNET ekspertų ir CERT grupių nariai: Aurelija Gefenienė (VU), Algimantas Kutka (VU),
Ričardas Sabaliauskas (VU), Remigijus Kutas (VGTU), Raimundas Tuminauskas (KTU), Egmantas
Girnis (VDU).
Dienotvarkė:
1. LITNET 2017 metų veiklos ataskaita.
2.Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET 2018 metų veiklos planas ir sąmata (tvirtina ŠMM
ministrė) ir LITNET 2018 m. veiklos plano projektas (pritaria LITNET taryba).
3. LITNET CERT tarnybos sudėties pakeitimas.
4. Informacija apie LITNET 2018 metais vykdomus ESFA ir CPVA projektus.
5. Informacija apie dalyvavimą GN4-3 veiklose.
6. Informacija apie Baltijos regioninę studiją, GEANT tinklo ir LITNET ateitį.
7. Kiti klausimai.
27-ąjį LITNET tarybos posėdį pradėjo LITNET tarybos pirmininkas Marijus Jurgutis. Visų
pirma buvo aprobuotas 26 LITNET tarybos posėdžio protokolas Nr. 42 ir elektroninio balsavimo
protokolai Nr. 43, 44 visų dalyvavusių balsais buvo pritarta šiems protokolams.
1. SVARSTYTA. LITNET 2017 metų veiklos ataskaita.
R.Tuminauskas išsamiai pristatė LITNET 2017 metais vykdytas veiklas ir jų rezultatus. 2017 m.
buvo užtikrinti visi finansiniai ir dalykiniai parametrai, atsirado papildomi kokybės rodikliai:
 paslaugų pateikiamumas;
 plėtra.
Buvo pasidomėta, ar yra koks nors neįvykdytas rodiklis. 2017 metais nevykdyta studija dėl valstybinės
informacijos išteklių nuostatų įgyvendinimo LITNET. Vietoje jos, vykdytas tyrimas-analizė, kurio
išvada pateikta ataskaitos 1.3.4 punkte (10 psl.).

Pateiktas pasiūlymas kartu su LITNET metine veiklos ataskaita paruošti ir trumpą aprašymą, kaip
išnaudojami LITNET resursai, kas pagerėjo. Šis aprašymas galėtų būti viešinamas, pateikiamas
žiniasklaidai, ministerijai, kad būtų lengva įvertinti LITNET metų veiklą.
1. NUTARTA.
1. Pritarta tvirtinti LITNET 2017 metų veiklos ataskaitą.
2. LITNET Ekspertai įgalioti paruošti trumpą LITNET 2017 metų veiklos aprašymą ir pateikti jį
LITNET tarybos pritarimui.
2. SVARSTYTA. Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET 2018 metų veiklos planas ir
sąmata ir LITNET 2018 m. veiklos plano projektas.
R. Tuminauskas pristatė finansinę LITNET 2018 metų veiklos plano dalį. Kilo neaiškumų, ar daliniame
valstybės lėšomis finasuojamame plane rašyti tik valstybės lėšomis finasuojamas veiklas, ar visas.
Buvo pasiūlyta šio plano rašymą suderinti su Stanislovu Žurausku. Finansinėje plano dalyje trūkstamus
200 tūkst. Eur Švietimo ir mokslo ministerija sumokėjo 2017 metais padengdama didelę dalį 2018
metų GEANT Asociacijos mokesčių.
R. Tuminauskas pristatydamas dalykinę LITNET 2018 metų veiklos plano dalį pabrėžė būtinybę
pasirengti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR taikymui. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja
LITNET CERT tarnyba, Eimantas Šerpenskas.
Buvo pasiūlyta pateikti LITNET 2018 metų veiklos plano santrauką, nurodant kiek išsiplės bei kuo
pagerės LITNET paslaugos ir infrastruktūra, kokie numatomi pakitimai per metus, akcentuoti 5-6
svarbiausius pokyčius.
Pateiktas siūlymas LITNET tarybai atkreipti Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį į ilgalaikę
finansavimo perkėlimo riziką teikiant dalinį valstybės lėšomis vykdomos LITNET veiklos plano ir
sąmatos projektą. Siūlymui nebuvo pritarta.
2. NUTARTA.
1. Pritarta tvirtinti LITNET 2018 metų veiklos plano ir sąmatos projektą.
2. LITNET Ekspertai įgalioti paruošti valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET veiklos
2018 metų plano ir sąmatos projektą teikimui ministrės patvirtinimui.
3. LITNET Ekspertai įgalioti paruošti trumpą LITNET 2018 metų veiklos aprašymą ir pateikti jį
LITNET tarybos pritarimui.
4. Neįtraukti į lydraštį Švietimo ir mokslo ministerijai informacijos apie ilgailaikę finansavimo
perkėlimo riziką.
3. SVARSTYTA. LITNET CERT tarnybos sudėties pakeitimas.
KTU ITD Kompiuterių tinklų centro IT saugos grupės vadovo Martyno Buožio prašymu, siūloma į
LITNET CERT tarnybos sudėtį įtraukti Arvydą Žiliuką.
3. NUTARTA.
1. Pritarta LITNET CERT tarnybos sudėties pakeitimui.
4. INFORMACIJA. Informacija apie LITNET 2018 metais vykdomus ESFA ir CPVA projektus.
R.Tuminauskas pateikė informaciją apie ES struktūrinės paramos projektų vykdymą:
 Įvykdyta 57,3% veiklų;
 Baigta belaidės paslaugos mokslo ir studijų institucijose technologinis standartizavimas bei
diegimo paslaugos unifikavimo veikla;



Pirmąjį šių metų ketvirtį baigsis dar trys veiklos: vieningo prisijungimo paslauga, automatinio
saugumo audito paslauga, ankstyvo perspėjimo apie grėsmes paslauga.
 Baigiami ruošti paslaugų aprašymai ir užsakymų formos;
 Pateikti sąrašai:
o 2017 metais įvykdytų ir 2018 m. pirmojo ketvirčio pirkimų ir pasirašytų sutarčių;
o Pateiktas vykdomų pirkimo procedūrų;
o Ruošiamų techninių specifikacijų ir pirkimo dokumentų.
Buvo pasidžiaugta, kad projektai vykdomi sėkmingai, nėra vėlavimų ir teismų. Projekto veiklose
dalyvaujantys universitetai paraginti ir toliau laiku teikti ataskaitas.
5. INFORMACIJA. Informacija apie dalyvavimą GN4-3 veiklose.
R.Tuminauskas detalizavo GN4-3 veiklų ir dalyvavimo jose planavimą. Akademiniai tinklai iki kovo 1
d. turi sužymėti veiklas, suteikdami joms tokius kriterijus:
 Veiklų svarba 1-7;
 Rezultatų panaudojimas NREN veikloje;
 NREN galimybės prisidėti prie veiklos.
GEANT svarsto galimybę suteikti finansavimą veikloms ne per konsorciumo narį, t.y. ne per KTU šiuo
atveju.
6. INFORMACIJA. Informacija apie Baltijos regioninę studiją, GEANT tinklo ir LITNET ateitį.
I.Muraškienė informavo apie GN4-2 vykdomą Baltijos šalių regioninę studiją.
7. SVARSTYTA. Iškilus klausimams, ar nekyla dilemų dėl universitetų tinklo pertvarkos, kadangi kai
kurių universitetų pastatų bus galimai atsisakoma (ŠU, LEU), dalis esamos optikos taps nenaudinga.
KU dalį turimos optikos dėl pastatų atsisakymo ir pakeitimo išima iš šulinių. Buvo nuspręsta, kad
projektuose pakeitimai bus galimi tik tada, kai bus dokumentiniai nurodymai apie universitetų pastatų
pakeitimus.
Pateiktas siūlymas stiprinti LITNET marketingą, pateikimą visuomenei, komunikaciją. Buvo išsakytas
komentaras, kad trūksta informacijos ir LITNET paslaugų žinomumo. Pažymėta, kad ir ES struktūrinio
fondo projekto viena iš veiklų yra paslaugų aprašymai. Nuspręsta, kad plačiau informuojant mokslo ir
švietimo institucijų bendruomenę apie LITNET teikiamas paslaugas, būtų galima pritraukti daugiau
naudotojų.
Pateiktas siūlymas pakeisti LITNET tarybos sekretorę Odetą Tuminauskienę, kuri dėl asmeninių
priežasčių nebegali tęsti savo pareigų. Vietoje jos siūloma skirti KTU ITD kompiuterių tinklų centro
specialistę Ieva Muraškienę.
7. NUTARTA.
1. Pritarta LITNET tarybos sekretorės pakeitimui.
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