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LITNET ekspertų ir CERT grupių nariai: Aurelija Gefenienė (VU), Algimantas Kutka (VU),
Ramūnas Tumas (VU), Justinas Rastenis (VGTU), Ieva Muraškienė (KTU), Arvydas Žiliukas (KTU).
Dienotvarkė:
1. LITNET 2018 metų veiklos ataskaita.
2. LITNET 2019 m. veiklos plano projektas (pritaria LITNET taryba).
3. Informacija apie LITNET 2019 metais vykdomus ESFA ir CPVA projektus.
4. Kiti klausimai.
30-ąjį LITNET tarybos posėdį pradėjo LITNET tarybos pirmininkas Arūnas Stašionis. Visų
pirma buvo aprobuotas 29-ojo LITNET tarybos posėdžio protokolas Nr. 50, visų dalyvavusių balsais
buvo pritarta šiam protokolui.
1. SVARSTYTA. LITNET 2018 metų veiklos ataskaita.
R.Tuminauskas išsamiai pristatė LITNET 2018 metais vykdytas veiklas ir jų rezultatus. 2018 m.
buvo užtikrinti visi finansiniai ir dalykiniai parametrai. ŠMM sumažinus finansavimą buvo perkeltos
lėšos, finansavimas iš ES. Neišpildytas vienas kriterijus – seminarų klausytojų nepasiektas numatytas
skaičius.
Paulius Nomgaudas pasiteiravo, kaip LITNET atitinka BDAR reikalavimus. Kiekvienas universitetas
tvarkosi savo aprėptyje. Federacija nėra duomenų tvarkytojas, duomenis tvarko kiekvienas universitetas
pas save.
Paulius Nomgaudas domėjosi LITNET finansine ataskaita, kadangi nėra išsmulkinta, kiek kam išleista.
LITNET teikiamų paslaugų aprėptyje sudėtinga suskaičiuoti, kiek kainuoja konkrečių paslaugų teikimas.
Toks skaičiavimas galėtų būti naudingas tik tam, kad mažinant finansavimą būtų galima parodyti, kokie
paslaugų teikimo parametrai nukentės. Tačiau iki komercinio skaičiavimo išgryninti sudėtinga.
Kilo interesas, ar yra gaunamos lėšos už LITNET ryšio teikimą. Tačiau LITNET paslaugos teikiamos tik
MSI ir ŠĮ. ŠMM turi leisti teikti LITNET paslaugas nepelno siekiančioms institucijoms atskiru nutarimu,
arba jei UABai ir VŠĮ vykdo mokslo iš švietimo funkcijas.

Dalia Baziukė teiravosi, kodėl biudžete KU stulpelyje yra nuliai tam tikrose eilutėse. Viskas priklauso
nuo to, kiek kuris universitetas prisiima padaryti, tiek ir deklaruojama. Jei įvykdoma daugiau nei
numatyta, tai taip pat fiksuojama ataskaitoje.
SVARSTYTA. Formalizuoti ir detalizuoti LITNET 2019 metų veiklos planą ir 2019 metų veiklos
ataskaita biudžetą (paslaugų teikimo apskaitą). Klausimas svarstymui neparuoštas, ekspertai
įpareigojami paruošti šį klausimą kitam tarybos posėdžiui.

1. NUTARTA.
1. Ekspertai įgalioti paruošti 2019 metų plano detalizavimą.
2. Pritarta tvirtinti LITNET 2018 metų veiklos atskaitą (vienbalsiai pritarta).
2. SVARSTYTA. Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET 2019 metų veiklos planas ir
sąmata ir LITNET 2019 m. veiklos plano projektas be konkretizuotų finansavimo šaltinių.
R. Tuminauskas pristatė finansinę LITNET 2019 metų veiklos plano dalį. 2019 metais galima padidinti
krūvį ir efektyvumą be didelės įtakos veiklos parametrams. Yra likutis socialinio fondo paramos, buvo
įsigyta pakankamai daug įrangos. Pagrindinis šių metų darbas bus – šios įrangos įveiklinimas. Bus įsigyta
dar papildomos įrangos iš struktūrinio fondo. Didės prijungimų spartos (10G), Kaunas-Vilnius
sujungimo sparta didės iki 100Gbps. Šių metų užduotis - maksimaliai išlaikyti įdirbį, žmones.
Darius Jonaitis pasiūlė, skirtyti biudžetą į dvi dalis – 1 dalis priežiūra, 2 dalis vystymas. Taip pat siūlyta
sudėlioti akcentus, kas keitėsi lyginant su pernai metų biudžetu.
Kieto ir minkšto projektų investicijų suma mažėja. Sunku atskirti vystymą ir priežiūrą. Pagrindinė
biudžeto dalis (80%) yra paslaugų palaikymas. Vystymui lėšos buvo gautos iš projektų. Sumažėjo
administracinis darbas dirbant su projektais (1.4 veikla). Debesų technologijų (2.3) – vystymas dingsta,
lieka tik minimalus palaikymas. Saugos lygio gerinimas (1.3) – nukarpomas vystymas, paliekamas tik
palaikymas.
2018 metais ŠMM privertė išskaidyti numatytą finansavimą į dvi dalis – valstybės finansavimą ir
struktūrinius fondus (ESF pakeitimas). ESFA nepritaria, kad LITNET 2019 metų veiklos tinkamos
finansuoti. Truputį neaišku, ką LITNET taryba turi tvirtinti, kad nebūtų sukurtas kelias ŠMM patvirtinti
sumažintą finansavimą. Du keliai: a. Tvirtinti sumažintą planą; b. teikti naują planą su pilnu finansavimu.
Plano projektas turėtų būti be konkretizuotų finansavimo šaltinių. Reikia parengti valstybės biudžetu
finansuojamų veiklų plano ir sąmatos projektą, išskiriant dalį veiklų kurios tinkamos finansuoti iš ES
finansuoti (naujai sukuriamas paslaugas). Pridėti GÉANT mokesčius į sumą. Atlaisvinama valstybės
biudžeto riba, perkeliamos negalimos finansuoti per ESF į VB veiklos.
2. NUTARTA.
1. Pritarta tvirtinti LITNET 2019 metų veiklos plano ir sąmatos projektą be konkretizuotų
finansavimo šaltinių.
2. Ekspertų grupė iki 2019-01-31 įpareigojami:
a. konsultuojantis su administruojančiu universitetu konkretizuoti tinkamus LITNET 2019
metų veiklos plano projekto finansavimo šaltinius.
b. parengti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų LITNET veiklų 2019 metams plano ir
sąmatos projektą.
3. INFORMACIJA. Informacija apie LITNET 2019 metais vykdomus ESFA ir CPVA projektus.
R.Tuminauskas pateikė informaciją apie ES struktūrinės paramos projektų vykdymą:
Projektas: Infrastruktūros plėtra. Nerandamas tinkamas sprendimas maršrutams Kaunas-Vilnius,
Klaipėda-Šiauliai-Panevėžys pasikeitus technologinėms galimybėms. Galimas viršijimas statybos

darbams. Vilniaus miesto institucijų prieiga – baigiamos derintis specifikacijos su projektų valdymo
agentūra.
Sutaupytos lėšos bus prašomos panaudoti veikloms, kurios viršys numatytus biudžetus. Skirtas
papildomas finansavimas 157 tūkst.
Projektas: Paslaugų sukūrimas. Šiuo metu 2018 metais nepateisintų išlaidų yra ~600 tūkst. Ruošiami
sutarties pakeitimai išlaidų pateisinimui. LURK informuotas apie šią situaciją.
Kadangi buvusi administratorė nieko nedarė 3 mėnesius gavusi mokėjimo prašymą, nuo šiol procesai
bus derinami šiek tiek aukštesniu lygmeniu.
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