LITNET tarybos elektroninio balsavimo
PROTOKOLAS
2017-04-20 Nr. 40
Elektroninis balsavimas įvyko 2017 m. balandžio 19 d. - 2017 m. balandžio 20 d.
Elektroninio balsavimo pirmininkas – Marijus Jurgutis
Elektroninio balsavimo sekretorė – Odeta Tuminauskienė
Informavimas apie balsavimą:
Organizuojamas LITNET tarybos el. balsavimas 2 klausimais.
SVARSTYTA:
1. Klausimas. LITNET 2017 metų veiklos planas.
LITNET tarybos posėdžio metu (2017-01-27, protokolo Nr.36) LITNET taryba pritarė 2017 m.
veiklos planui su ekspertų suderintomis formuluotėmis. ŠMM ministrei patvirtinus Ilgalaikį Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2017-2021 metų veiklos užtikrinimo ir plėtros
veiksmų planą LITNET-4 (Įsakymas 2017-03-16, Nr. V-182), taip pat patvirtinus Valstybės biudžeto
lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2017 m. veiklos
planą (Įsakymas 2017-04-11, Nr.V-249) šiuo el. balsavimu LITNET tarybai reikia patvirtinti LITNET
2017 m. veiklos planą.
Pridedami dokumentai:
Dokumentas
dėl
kurio
balsuojamaLITNET
2017
m
veiklos
(LITNET4_2017m_veiklos_planas.docx)
Papildomi dokumentai:
LITNET tarybos posėdžio protokolas Nr.36 (Protokolas_Nr36_2017_01_27.pdf);
ŠMM ministrės įsakymas dėl veiklos užtikrinimo ir plėtros veiksmų plano LITNET-4
(LITNET-4_Isakymas-V-182.pdf);
ŠMM ministrės įsakymas dėl LITNET 2017 metų veiklos plano
(LITNET-2017_Isakymas-V-249.pdf)

planas

2. Klausimas. Susitarimas dėl 2010-12-01 jungtinės veiklos sutarties pakeitimo.
LITNET administruojančio universiteto klausimas. Šiuo el. balsavimu LITNET tarybai reikia
pritarti susitarimui.
Pridedami dokumentai:
Dokumentas dėl kurio balsuojama- 2010-12-01 Jungtinės veiklos sutarties pakeitimas
(Susitarimas_del_JVS_pakeitimo_2017.docx)
Papildomi dokumentai:
2010-12-01 Jungtinės veiklos sutartis (JVS_2010-12-01.pdf)
Balsavime dalyvavo:
Dalia Baziukė, Vaino Brazdeikis, Marijus Jurgutis, Paulius Nomgaudas, Gracijonas Plančiūnas,
Jonas Okunis, Vitalis Sapagovas, Mindaugas Stoncelis, Romanas Tumasonis, Stanislovas Žurauskas.

BALSUOTA:
Balsavime dalyvavo 10 LITNET tarybos narių iš 11, t. y. ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių (el.
balsavimas laikomas įvykusiu).
1. Klausimas. LITNET 2017 metų veiklos planas.
PRITARIA: 10 LITNET tarybos narių.
2. Klausimas. Susitarimas dėl 2010-12-01 jungtinės veiklos sutarties pakeitimo.
PRITARIA: 9 LITNET tarybos nariai.
El. balsavimo metu buvo gautas ir vienas pasiūlymas „keisti 10 punktą (kad nereiktų atskirų
susitarimų), pvz. papildyti: Kauno technologijos universitetas eina administruojančios institucijos
pareigas iki tol kol tam neprieštarauja bent vienas universitetas”.
NUTARTA:
1. Patvirtinti LITNET 2017 metų veiklos planą.
2. Pritarti Susitarimui dėl 2010-12-01 jungtinės veiklos sutarties pakeitimo.
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