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Dienotvarkė:
1. Informacija apie struktūrinių fondų projektus
2. GN4-3 planavimo procesas ir LITNET dalyvavimas projekte
3. GN4-2 Baltijos regiono studija, GEANT ir LITNET vaidmuo
4. LITNET komunikacijos strategija
5. LITNET ekspertų grupės ir CERT grupės sudėtis
6. Kiti klausimai
28-ąjį LITNET tarybos posėdį pradėjo LITNET tarybos pirmininkas Marijus Jurgutis. Visų
pirma buvo aprobuotas 27-ojo LITNET tarybos posėdžio protokolas Nr. 45 ir elektroninio balsavimo
protokolai Nr. 46, 47 visų dalyvavusių balsais buvo pritarta šiems protokolams.
1. INFORMACIJA. Informacija apie struktūrinių fondų projektus.
Raimundas Tuminauskas pristatė vykdomus struktūrinių fondų projektus, planus perkelti Lenkijos
mazgą į Lietuvos teritoriją, kad mazgo įranga būtų tinkamos projektui išlaidos.
Marijus Jurgutis akcentavo, kad reikia informuoti LITNET tarybą apie veikiančias LITNET paslaugas,
nes trūksta paslaugų ir informavimo apie galimybę jomis naudotis.
Marijus Jurgutis pabrėžė, kad reikalinga bendra koncepcija dėl ugniasienių. Pradinis planas buvo, kad
bus dvi ugniasienės, po vieną Vilniuje ir Kaune. Kaune bus sudėtingesnė. Trūko bendravimo ir
diskusijos dėl ugniasienės suderinamumo, specifikacijos rengimo.
Klausimas. Kaip CPVA vertins, kad pirkta įranga bus naudojama ir mokykloms?
Mokyklų projektas LITNET pasirinktas kaip technologiškai stiprus partneris. Bus bendraujama su
analitikais, kuriems reikės pagalbos dėl architektūrinių sprendimų. Vilniaus mokyklos dalyvaus kaip
pilnateisės dalyvės. Pateiktos rekomendacijos, kaip sutvarkyti tinklus. Išoriniai tinklai nenumatyti

projekte. Galima panaudoti sprendimą išnaudoti trečias šalis. Reikia važiuoti ir komunikuoti su
mokyklomis ir savivaldybėmis. Projekte numatyta įrangos nuoma, bet ne pirkimas.
Klausimas. Kas yra galimas paslaugų teikėjas?
- Stotelės (priežiūra, diegimas ir kt.);
- Tinklo valdymas (LITNET).
Tikslas – 2000 bevielių zonų mokyklose.
2. INFORMACIJA. GN4-3 planavimo procesas ir LITNET dalyvavimas projekte.
Raimundas Tuminauskas pristatė GN4-3 projekto planavimą. Iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio reikia
pateikti, kuo LITNET prisidės prie GN4-3 veiklų, kiek ‘manpower‘ prie kokio ‘work package’. Liepos
16 d. bus patvirtinti GN4-3 veiklų vadovai, kurie po to rinks savo komandas iš akademinių tinklų
žmonių.
Klausimas. Su kuo derinti debesijos klausimu?
Eimantas Šerpenskas atsakingas už debesijos veiklą. Patarimai dėl darbinimo: Vilniaus universitetą
reikėtų forminti kaip trečią šalį, kadangi bus dirbama prie daug ‘work packages’. Jei bus darbinama po
1 ar 2 žmones, galima darbinti per KTU.
Vilniaus kolegija naudoja Amazon debesiją, atsisako savo serverių.
Cloud‘ą reikėtų reklamuoti kai tyrimų erdvę mokslininkams.
3. INFORMACIJA. GN4-2 Baltijos regiono studija, GEANT ir LITNET vaidmuo.
Ieva Muraškienė supažindino su regioninės studijos rezultatais, planuojama optika per Latviją.
Susijungimą Rygoje su EENet valdytų LITNET. Gautas pasiūlymas iš Rusijos akademinio tinklo
bendradarbiauti naudojant naują infrastruktūrą – kabelį Ryga-Stokholmas. GEANT pozicija, kad
naudojimasis būtų be pinigų. Bendradarbiavimo pasiūlymas būtų rengiamas kartu su Skandinavijos
šalių akademiniu tinklu NORDUNET ir Latvijos švietimo ministerija.
Klausimas. Ar latviai žino?
Latvijoje akademinį tinklą aptarnauja komercinis tiekėjas, visos kitos akademinio tinklo paslaugos yra
valdomos atskirai.
Vitalis Sapagovas rekomendavo atkreipti dėmesį į susijungimą su Rusija dėl grėsmės susidurti su
KAM. Raimundas Tuminauskas pabrėžė, kad GEANT taip pat derina bendradarbiavimo strategiją,
LITNET nebus vienas susijungime. Marijus Jurgutis paminėjo, kad LITNET taryba atvira
pasiūlymams.
4. INFORMACIJA. LITNET komunikacijos strategija.
Raimundas Tuminauskas supažindina su kuriama LITNET komunikacijos strategija.
Marijus Jurgutis mano, kad reikia pasiruošti įvertinti paslaugų kainą, pagrįsti naudą, pateikti skaičius,
veiklas. Reikia, kad būtų parengti trumpi aiškūs tekstai apie paslaugas, ir pateikti šią informaciją
bendruomenei. Rektorių konferencijoje buvo klausiama, ko siekiama pranešimu apie LITNET
programą.
Paulius Nomgaudas sutinka, kad reikia organizuoti konferencijas ir pranešimus LITNET žinomumo
didinimui. Sutinka perduoti Lietuvos universitetų rektoriams norą informuoti apie LITNET
konsorciumo veiklą, el.paslaugas.
Klausimas. Kas kiek laiko planuojamos apklausos apie LITNET žinomumą?
Periodiškai, keliskart per metus.
Klausimas. Jei siekiama praplėsti interneto naudotojų ratą, ar Alumni nariams naudojantis eduroam
paslauga žinomumas didėtų?
Alumni nariai nepriklauso akademinei bendruomenei.
Klausimas. Ar ruošiamasi atnaujinti e-paslaugų portalą?
Tai nėra projekto darbas. Pirmiausia reikia sukurti paslaugas, po to portalą.

1. SVARSTYTA. LITNET ekspertų grupės ir CERT grupės sudėtis.
VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovo Pauliaus Nomgaudo prašymu, siūloma
patvirtinti LITNET CERT grupės nariais Eiviną Nagurką ir Justiną Rastenį.
VDU administracijos direktoriaus Jono Okunio prašymu, siūloma patvirtinti Antaną Urnikį
LITNET ekspertų grupės nariu.
1. NUTARTA.
1. Skelbti elektroninį balsavimą dėl LITNET ekspertų grupės sudėties pakeitimo.
2. Skelbti elektroninį balsavimą dėl CERT grupės sudėties pakeitimo.
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