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Dalyvavo: Arūnas Stašionis, Vaino Brazdeikis, Stanislovas Žurauskas, Tomaš Šimulevič, Paulius
Nomgaudas, Mindaugas Stoncelis, Jonas Čeponis, Darius Jonaitis.
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 finansavimo esamos programos kontekste tolygumo ir patikimumo užtikrinimas.
2. LITNET-5 programos apmatai ir priemonės.
3. LITNET paslaugų paketo plėtojimas.
4. LITNET naujo logotipo patvirtinimas.
5. Europos šiaurės šalių akademinių kompiuterinių tinklų plėtra. A.Gefenienė
6. LITNET bendradarbiavimo su KVTC ir LITNET paslaugų teikimo mokykloms situacija.
A.Žiliukas
7. Kiti klausimai
31-ąjį LITNET tarybos posėdį pradėjo LITNET tarybos pirmininkas Arūnas Stašionis. Visų
pirma buvo aprobuotas 30-ojo LITNET tarybos posėdžio protokolas Nr. 51, visų dalyvavusių balsais
buvo pritarta šiam protokolui.
1. DISKUSIJA. LITNET finansavimo esamos programos kontekste tolygumo ir patikimumo
užtikrinimas.
Diskusija, apie tai kokie veiksmai reikalingi iš LITNET techninių centrų, kad būtų išlaikomas ir
nemažinamas LITNET veiklos finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. Svarbu koordinuoti veiksmus
visiems techninių centrų universitetų vadovams.
Stanislovas Žurauskas pabrėžė, kad LITNET yra reikalingas. Taip pat paminėjo finansavimo perkėlimo
į struktūrinio fondo lėšas niuansus. Kaip ŠMSM atstovas, patarė būti pasiruošus narystės GÉANT
išankstiniam mokėjimui už 2020 metų narystę. Stanislovas taip pat įvardino, kad LITNET pinigai
gaunami vėlai dėl strateginių planų tvirtinimo ir dėl LITNET tarybos ir ekspertų veiklos biurokratijos.
Techniškai kaip daroma taip: 1.5M Eur visada būna plane ir ši suma šiemet jau yra ministerijos
strateginiame plane. Patarimas atkreipti dėmesį į LITNET-4 programos sandarą ruošiant 2020 metų
LITNET veiklos planą.

1. NUTARTA.
1. Ekspertai įgalioti parengti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų LITNET veiklų 2020
metams plano ir sąmatos projektą iki gruodžio 5 d.
2. LITNET taryba įsipareigoja apsvarstyti ir nesant esminių prieštaravimų pritarti LITNET 2020
m. veiklos plano projektui ir teikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET 2020 m.
veiklos planą ir sąmatą tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui vėliausiai 2020 m. sausio
pradžioje.
3. Paskirti kitą LITNET tarybos posėdžio iki gruodžio 15 d. LITNET 2020 m. veiklos plano
projekto pritarimui.
4. Vėliausiai 2020 m. sausio mėn. pirmoje pusėje teikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomos
LITNET 2020 m. veiklos planą ir sąmatą tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui.
5. Ateityje esant poreikiui koordinuoti LITNET techninių centrų pastangas kreiptis į ŠMSM dėl
LITNET veiklos finansavimo aktyviai įtraukiant savo universitetų vadovus.
2. INFORMACIJA. LITNET-5 programos apmatai ir priemonės
Arvydas Žiliukas pristatė LITNET-5 programos apmatus. Pabrėžta, kad būtina dalis – investicinis
projektas. Išskirtos pagrindinės paslaugos, kurias siūloma vystyti kitame LITNET programos etape.
Darius Jonaitis atkreipė dėmesį, kad kai kurios siūlomos veiklos gal kiek nutolsta nuo LITNET funkcijos.
Bet tai kartu ir galimybė, nes universitetams pavieniui bus sunku įsigyti reikiamą infrastruktūrą.
2. NUTARTA.
1. Pataisyti: LITNET-5 gairės skirtos 2022-2026 metams.
3. INFORMACIJA. LITNET paslaugų paketo plėtojimas.
Arvydas Žiliukas pristatė, kokiomis kryptimis būtų galima vystyti LITNET paslaugų paketą. Viena iš
krypčių LITNET žiedo infrastruktūros stiprinimas.
Paulius Nomgaudas akcentavo būtinybę stiprinti viešinimo veiklą, ji turėtų būti išskiriama atskiru
punktu. Arūnas Stašionis pasiūlė rinkos analizę atlikti profesionaliai, užsakyti paslaugą. Darius Jonaitis
išsakė nuomonę, kad LITNET reikalingas konkretus viešinimo planas su konkrečiais šaltiniais ir
priemonėmis, kaip tai įgyvendinti.
3. NUTARTA.
1. Ekspertai įgalioti paruošti įvertinimą, kaip sekėsi vykdyti LITNET-4 programą.
4. SVARSTYTA. LITNET naujo logotipo patvirtinimas.
Tarybos nariai buvo pakviesti balsuoti dėl LITNET ženklo pakeitimo ir konkretaus logotipo. Logotipo
sukūrimo ir pilno reklaminių priemonių LITNET techniniuose centruose atnaujinimo biudžeto sąmata
LITNET tarybai nebuvo pateikta.
3 tarybos nariai balsavo už ženklą Nr. 1. 5 tarybos nariai balsavo už ženklą Nr. 2.
NUTARTA.
1. Pritarta LITNET ženklo pakeitimui ir LINET naujo ženklo projektui Nr. 2.
2. Minimalią stiliaus knygą išplatinti techniniams centrams.
3. Administruojantis universitetas įpareigotas surinkti iš techninių centrų sąrašus su būtinomis
atnaujinti reklaminėmis priemonėmis.

5. INFORMACIJA. Europos šiaurės šalių akademinių kompiuterinių tinklų plėtra.
Aurelija Gefenienė pristatė informaciją apie Nordunet techninį seminarą. Atkreipiamas dėmesys į
CNaaS, kiekvieno NORDUnet nario teikiamas paslaugas, veiklą.
6. INFORMACIJA. LITNET bendradarbiavimo su KVTC ir LITNET paslaugų teikimo
mokykloms situacija.
Arvydas Žiliukas apžvelgė susidariusią situaciją dėl Infostruktūra privatizavimo (dabar KVTC) ir jų
turimos tinklo infrastruktūros perėmimo į KAM tinklą, įvardinant kilusias problemas dėl KTU ir
Infostruktūros bendradarbiavimo sutarties. Pagrindinė problema buvo planuojamas mokyklų atjungimas
nuo 2019-10-25. Taip pat šiuo metu nėra aišku, kokiame lygmenyje KAM vis dar nori bendradarbiauti.
ŠMSM ilgalaikio ir strateginio bendradarbiavimo su KAM nemato.
Politinis strateginis klausimas.
7. DISKUSIJA. GÉANT Generalinės asamblėjos klausimas.
Dėl laiko stokos, nuspręsta organizuoti el.balsavimą dėl LITNET atstovo skyrimo į GÉANT Generalinę
asamblėją vietoje R.Tuminausko.

Posėdžio pirmininkas

Arūnas Stašionis

Posėdžio sekretorė

Ieva Muraškienė

