LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET
STRUKTŪROS IR VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
1. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau – LITNET) jungia mokslo, studijų ir
švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms gali būti teikiamos
duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai.
2. LITNET plėtra užtikrinama vykdant švietimo ir mokslo ministro patvirtintas daugiametes LITNET
palaikymo ir plėtros programas (toliau – LITNET plėtros programos), kuriose yra nustatomi LITNET
plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir siekiami rezultatai.
3. LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros
principai yra apibrėžiami Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ministerija) ir universitetų, vykdančių
LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (toliau – Sutartis).
4. LITNET infrastruktūrą sudaro jungimo mazgai su juose veikiančia įranga ir mazgus jungiančios
ryšių linijos. LITNET infrastruktūros detalus sąrašas nustatomas Sutartyje.
5. LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai. LITNET techninių centrų funkcijas vykdo
Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.
6. LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai sudaro Jungtinės veiklos sutartį ir
paskiria administruojantį universitetą, kuris organizuoja LITNET veiklą ir administruoja LITNET lėšas.
7. LITNET techninio centro pagrindiniai uždaviniai:
7.1. jungimo mazgų ir juos jungiančių ryšio linijų priežiūra bei plėtra;
7.2. naujų institucijų prijungimas prie LITNET;
7.3. sutarčių su prijungtomis institucijomis dėl LITNET paslaugų teikimo sudarymas;
7.4. prijungtų institucijų aptarnavimas prijungimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir kt.
8. Institucija prie LITNET prijungiama per jungimo mazgą, kuris parenkamas atsižvelgiant į
geografinį išsidėstymą, techninius bei administracinius resursus. Prijungta institucija su jungimo mazgą
valdančiu LITNET techniniu centru sudaro prijungimo sutartį.
9. LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina
švietimo ir mokslo ministras.
10. LITNET tarybą sudaro vienuolika narių. Sutartį pasirašę universitetai į LITNET tarybą deleguoja
po vieną narį, ministerija į LITNET tarybą deleguoja penkis narius.
11. LITNET taryba sudaro metinio LITNET veiklos plano ir sąmatos projektą, dalinį valstybės biudžeto
lėšomis vykdomos LITNET veiklos plano ir sąmatos projektą ir pastarąjį teikia tvirtinti švietimo ir mokslo
ministrui, atsižvelgdama į švietimo ir mokslo ministro patvirtintą valstybės biudžeto lėšomis vykdomos
LITNET veiklos planą ir sąmatą, tvirtina metinį LITNET veiklos planą ir sąmatą, numatančią uždavinių ir
lėšų paskirstymą LITNET techniniams centrams, teikia siūlymus ministerijai dėl daugiamečių LITNET
palaikymo ir plėtros programų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET paslaugų
teikimo tvarkos aprašo ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo
taisyklių, atlieka bendrąją LITNET infrastruktūros bei teikiamų paslaugų priežiūrą, administruojančio
universiteto teikimu tvirtina metines LITNET veiklos ataskaitas, vertina biudžeto lėšų panaudojimo
LITNET veiklai efektyvumą, vykdo kitas jai paskirtas funkcijas.
12. LITNET taryba sudaro LITNET ekspertų grupę ir Tinklo incidentų tyrimo tarnybą CERT.
LITNET taryba gali sudaryti ir kitas darbo grupes atskiroms LITNET tinklo veikloms koordinuoti.

13. LITNET ekspertų grupė nagrinėja LITNET eksploatacijos ir plėtros klausimus, rengia medžiagą ir
siūlymus LITNET tarybos posėdžiams.
14. Tinklo incidentų tyrimo tarnyba CERT tiria ir sprendžia kompiuterių tinklų incidentus, nagrinėja
kitus su kompiuterių saugumu susijusius klausimus.
15. LITNET dalyvauja tarptautinių kompiuterių tinklų organizacijose (TERENA, CEENet, CERT ir
kt.), atstovus į kurias skiria LITNET taryba LITNET techninio centro teikimu.
16. Siekiant daugiametėse LITNET palaikymo ir plėtros programose nustatytų tikslų, esant LITNET
tarybos sprendimui LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai gali sudaryti
bendradarbiavimo sutartis su kitais juridiniais asmenimis dėl bendro abipusiai naudingo resursų
naudojimo nekomercinėms veikloms.
17. LITNET veikla ir plėtra finansuojama valstybės biudžeto, ES struktūrinės paramos, prie LITNET
prijungtų institucijų ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis. Visos LITNET veiklos ir plėtros finansavimui
naudojamos lėšos apskaitomos metinėse LITNET sąmatose.
18. Lėšos LITNET veiklai ir plėtrai kasmet skiriamos švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtinant
valstybės biudžeto lėšomis vykdomos LITNET veiklos planą ir sąmatą atsižvelgiant į švietimo ir mokslo
ministro patvirtintas LITNET palaikymo ir plėtros programas ir ministerijos finansines galimybes. Lėšos
pervedamos administruojančiam universitetui sudarant su juo lėšų naudojimo sutartį. Administruojantis
universitetas, vadovaudamasis LITNET tarybos patvirtintu metiniu LITNET veiklos planu ir sąmata,
perveda lėšas LITNET techninių centrų funkcijas vykdantiems universitetams.
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