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5. Kiti klausimai.
29-ąjį LITNET tarybos posėdį pradėjo LITNET KTU TC atstovas Vitalis Sapagovas siūlydamas
išrinkti naująjį LITNET tarybos pirmininką. Vilniaus universiteto ITPC direktorius Arūnas Stašionis
iškėlė savo kandidatūrą. Kauno technologijos universiteto ITD vadovas Vitalis Sapagovas pasiūlė
kandidatu VGTU atstovą Paulių Nomgaudą.
1. LITNET tarybos administraciniai reikalai.
LITNET tarybos pirmininko rinkimams užregistruoti kandidatai:
1. Arūnas Stašionis (VU)
2. Paulius Nomgaudas (VGTU)
Balsavimas. Už pirmąjį kandidatą balsavo 5 (penki) LITNET tarybos nariai. Už antrąjį kandidatą balsavo
3 (trys) tarybos nariai.
2. LITNET vykdymo eiga.
Raimundas Tuminauskas pristatė LITNET teikiamų paslaugų finansavimo pasiskirstymą. Supažindino
kokios projektinės veiklos jau yra nuveiktos, infrastruktūros plėtra. Pristatytas LITNET Lenkijos mazgo
iškėlimo planas. Projektai vykdomi sėkmingai, problemų nėra. Paslaugų plėtros vėlavimai vyko dėl
administracinių dalykų (sutarčių derinimo, tinkamų veiklos procesų nustatymo).
Aurelija Gefenienė pasiteiravo, koks progresas ugniasienės diegime. Raimundas Tuminauskas pateikė
atsakymą, kad išsiųstas kvietimas pasirašyti sutartį Fortinetui. Sutartis turėtų būti pasirašyta iki š.m.
gruodžio mėnesio vidurio.
Pateiktas LITNET veiklos ataskaitos šablonas. Pirmuose dviejuose puslapiuose pateikiama stambesnė
informacija, kituose dviejuose puslapiuose pateikiama platesnė informacija apie LITNET vertę Lietuvos

universitetams, veiklą. Dokumentas pasidalintas su LITNET taryba ir ekspertų grupe pastabų ir
pasiūlymų pateikimui.
3. INFORMACIJA. GEANT pateiktos paraiškas.
Raimundas Tuminauskas pateikė apžvalgą, į kokias GN4-3 projekto veiklas LITNET techninių centrų
atstovai pateikė paraiškas prisidėti darbo jėga. Atkreiptas dėmesys, kad LMTA atstovas Vytenis
Gadliauskas įsitraukė į LoLa projekto veiklas.
4. Tolesnis LITNET finansavimas ir numatomi veiksmai.
Raimundas Tuminauskas pristatė LITNET finansavimo modelio istoriją. Pateiktas LITNET finansavimo
planas 2017-2022 metams išskaidant pagal projektus. Apžvelgtas 2018 m. balandžio mėnesį patvirtintas
ŠMM strateginis veiklos planas, kuriame numatyti asignavimai LITNET veikloms 2018-2020 metais.
Šiuo metu svarstomame ŠMM strateginiame veiklos plane LITNET asignavimai yra sumažinti nuo 25%
2019 metams, ir net iki 70% 2020 metams. Aptarti LITNET finansavimo sumažinimo aspektai. Pristatyti
galimi scenarijai LITNET veiklų susiaurinimui po finansavimo sumažinimų: paslaugų teikimo
mokykloms atsisakymas, interneto kanalų sumažinimas. Universitetų biudžetų skyrimas LITNET
buvusios infrastruktūros apmokėjimui, kad būtų užtikrintas projektų veiklų tęstinumas, kuriose yra
įsipareigoję universitetai.
Rasa klausia, kokį sprendimą turi ŠMM šiam klausimui spręsti? Mokyklos neturi finansavimo interneto
paslaugų pirkimui, ypač esančios ne didžiuosiuose miestuose.
Pateiktas siūlymas pasirinkti, kokios strategijos reikia laikytis LITNET .
Paulius Nomgaudas pabrėžė, kad klausimas turėtų būti, kokio LITNET‘o reikia Lietuvai.
Jei būtų atnaujintas valstybinis LITNET finansavimas, paslaugos kurių buvo atsisakyta, būtų labai sunku
jas atnaujinti, ypač turint omeny prarastus resursus.
Romanas Tumasonis pasiūlė parodyti finansinių resursų palyginimą, kiek kainuoja LITNET ir kiek
kainuotų, jei paslaugos būtų perkamos iš privačių teikėjų.
Arūnas Stašionis mano, kad reikalinga kaštų naudos analizė. Už 1,6 mln. atsirastų daug norinčių privačių
tiekėjų teikti tas pačias paslaugas.
Stanislovas Žurauskas paaiškino, kaip ŠMM perskirstė lėšas, skirtas LITNET veiklų finansavimui per
struktūrinius fondus. Stanislovas bandys ieškoti lėšų gale metų GEANT veiklų apmokėjimui 2019
metams. Taip pat Stanislovas galvoja, kad dėl 2020 metų finansavimo reikalinga LITNET atstovų
delegacija į ŠMM, kad gautų pažadą dėl finansavimo atnaujinimo.
Raimundas Tuminauskas pabrėžė, kad už visų skaičių slypi sutartys, įsipareigojimai, įranga, žmonės.
Arūnas Stašionis kad veiksmų plano elementai yra šie: raštas LURK, argumentacija rektoriams, sąrašas
projektų, kurie remsis GEANT išėjimu į didelius ir svarbius mokslo darinius (CERN, HPC ir kt.).
Aurelija Gefenienė mano, kad svarbu įtraukti didesnes mokslo institucijas. Pavyzdžiui,
„Santaros“ klinikos remiasi LITNET infrastruktūra. Galima pateikti kitų NREN‘ų finansavimo kaštus
(EENET, ARNES, HEANet). Iš LITNET ataskaitos matyti, kad tik prijungimams 2017 metų sausio
mėnesį kaina siekė 1,5mln. Eur.
Vitalis Sapagovas pasiūlė IT komiteto posėdyje paminėti kreipimąsi į LURK.
Raimundas Tuminauskas mano, kad reikia inicijuoti gyvą pokalbį su ministre, parodyti kad rektoriams
rūpi LITNET išlikimas.
Kreipimosi į LURK rašto dokumentas pasidalintas su LITNET taryba ir ekspertais surinkti pasiūlymus
ir komentarus. Redagavimo terminas: penktadienis (2018 m. rugsėjo 28 d.).
5. Kiti klausimai
VDU Administracijos direktoriaus Jono Okunio prašymu, siūloma patvirtinti LITNET ekspertų grupės
nariu Antaną Urnikį.

1. SVARSTYTA. Po balsavimo dėl LITNET tarybos pirmininko rinkimų patvirtinti Arūną Stašionį
LITNET tarybos pirmininku.
2. SVARSTYTA. Siūloma patvirtinti LITNET ekspertų grupės nariu VDU atstovą Antaną Urnikį.
3. SVARSTYTA. Dalyvavimui eIRG darbo grupės susitikimuose paskirti LITNET tarybos
pirmininką Arūną Stašionį.
1. NUTARTA. Patvirtinti Arūną Stašionį LITNET tarybos pirmininku.
2. NUTARTA. Patvirtinti LITNET ekspertų grupės nariu Antaną Urnikį.
3. NUTARTA. Patvirtinti Arūną Stašionį eIRG atstovauti LITNET eIRG darbo grupėje.
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