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EENeti NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 21 
Koosoleku toimumise aeg: 05.detsember 2005 kell 11:00 

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse videokonverentsi 
ruum ja EENeti kontor Tartus 

 
 
Koosoleku kestus:  kell 11.00-12.40 

Osavõtjad: J.Kallas, J.Anton, A.Ots, M.Kraav, T.Ainsaar, J.Lippmaa, 
R.Villems, T.Metsäär 

Kohal ei viibinud: E.Lippmaa, I.Eensaar, H.Astok (volitas hääle J.Antonile) 
Protokollija:  K.Kuus 
 
 
Planeeritud päevakord 
1. Päevakorra kinnitamine ja kvoorumi kontroll 
2. Terve reeglistik (ülevaade uue korra struktuurist ja juristi poolt parandatud 
dokumentidest) 
3. Protsessi kirjeldus (milline on ajakava, kellel mida veel teha tuleb, milliste 
huvigruppidega tuleb suhelda, PR-töö maht) 
4. Lühiülevaade analoogilisest reformist (ajakava, rõhuasetused, ilmnenud 
probleemid) Sloveenias 
5. Diskussioon ja otsused 
6. Koosoleku lõpetamine 
 
Koosoleku käik ja otsused 
 
1.päevakorrapunkt: Päevakorra kinnitamine ja kvoorumi kontroll 
 

Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas. J.Antoni ettepanekul tõsteti 
T.Ainsaare ettekanne Sloveenia domeenide reformist päevakava teiseks punktiks. 
Päevakord kinnitati.  
 
2.päevakorrapunkt: Lühiülevaade analoogilisest reformist (ajakava, rõhu-
asetused, ilmnenud probleemid) Sloveenias 
 
Ettekandega esines T.Ainsaar, kes andis lühiülevaate analoogilisest reformist 
Sloveenia akadeemilise andmesidevõrgu ARNES näitel. 
 

3. ja 4.päevakorrapunkt: Terve reeglistik ja protsessi kirjeldus(ülevaade uue 
korra struktuurist ja juristi poolt parandatud dokumentidest; milline on 
ajakava; kellel mida veel teha tuleb; milliste huvigruppidega tuleb suhelda; PR-
töö maht)  
 
J.Lippmaa andis ülevaate tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimise ja 
kasutamise uuest korrast.  
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OTSUSED: 
 

1) Kinnitada esitatud “Tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimise ja 
kasutamise kord” E.Lippmaa täiendusega. Domeeninimede registreerimise 
eelduste punkti 3 lisatakse RFC1591. 

 
2) “Tippdomeeni .ee alamdomeenide registreerimise ja kasutamise kord” 

avalikustatakse 19.12.2005 EENeti koduleheküljel koos rakenduskorraga. 
Avalikustamisse kaasatakse Maarja Ülper Haridus- ja Teadusministeeriumi 
avalike suhete osakonnast. Enne uute reeglite avalikustamist: 
a) organiseeritakse helpdesk - (J.Lippmaa, M.Kraav) 
b) valmistatakse ette puuduv dokumentatsioon - (J.Lippmaa) 
c) kooskõlastatakse avalikustatavate dokumentide pakett Haridus- ja 

Teadusministeeriumi õigusosakonnaga (Anno Aedmaa) - (J.Anton) 
d) koostatakse detailne marketingiplaan - (M.Ülper, M.Kraav, J.Lippmaa)  

 
3) Kinnitada hinnaks kuni 400 krooni ühe protseduuri eest. Tasu maksab 

Registreerija ettemaksuna. Esialgse ettemaksu teeb Registreerija vähemalt 100 
protseduuri eest.  

 
4) EENeti Nõukogu järgmine koosolek EENeti eelarve teemadel toimub 2006.a. 

jaanuari esimeses pooles. EENet koostab järgmiseks koosolekuks EENeti 
2006.a. tööplaani. 

 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
Jaan Kallas 
Koosoleku juhataja      Katrin Kuus 
        Protokollija 


