EENeti NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 23
Koosoleku toimumise aeg: 16. mai 2007 kell 12:00
Haridus- ja Teadusministeeriumi Tartu ja Tallinna
videokonverentsi ruumides
Koosoleku kestus:

kell 12.00-13.55

Osavõtjad:
EENeti nõukogu liikmed: S.Jõgiste (HTM kantsler), J.Anton, H.Astok, I.Eensaar, E.Lippmaa,
A.Ots, R.Villems
EENeti esindajad: M.Kraav (direktor), A.Sulaoja, L.Anton
Külalisena: J.Lippmaa (.ee administraatori tehniline kontaktisik)
Protokollija: T.Tamm
Planeeritud päevakord
1. Kvoorumi kontroll
2. Päevakorra kinnitamine
3. Akadeemilise andmesidevõrgu turvalisus
4. 2008. aasta eelarvetaotlus
5. 2006. aasta aruanne
6. 2007. aasta tegevuskava
7. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine
8. Muud kohal algatatud küsimused

Koosoleku käik ja otsused
1. päevakorrapunkt: Kvoorumi kontroll
Otsuste tegemiseks vajalik kvoorum oli olemas.
2. päevakorrapunkt: Päevakorra kinnitamine
Planeeritud päevakorra kohta tehti järgmised ettepanekud:
1. Järjestada punktid 4, 5, 6 ümber ja alustada 2006. a. aruandest (M.Kraav)
2. Alustada iga koosolekut eelmise koosoleku otsuste täitmise ülevaatega (J.Anton)
3. Lisada päevakorda domeeninimede registreerimise küsimus (J.Lippmaa)
Nõukogu kinnitas järgmise päevakorra:
1. Kvoorumi kontroll
2. Päevakorra kinnitamine
3. Akadeemilise andmesidevõrgu turvalisus
4. 2006. aasta aruanne
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5. 2007. aasta tegevuskava
6. 2008. aasta eelarvetaotlus
7. Domeeninimede registreerimise küsimus
8. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine
9. Muud kohal algatatud küsimused
3. päevakorrapunkt: Akadeemilise andmesidevõrgu turvalisus
Ettekande akadeemilise andmesidevõrgu turvalisusest esitas M.Kraav.
Nõukogu pidas vajalikuks akadeemilise andmesidevõrgu, sh primaarsete nimeserverite
turvalisuse tagamiseks konkreetsete ettepanekute paketi kokkupanekut ning esitamist Haridusja Teadusministeeriumile.
1.OTSUS: EENet esitab nõukogule esitatud turvalisuse analüüsi kirjalikult.
2.OTSUS: EENet esitab kuu aja jooksul ministeeriumile ja nõukogule täiendavad ettepanekud
andmesidevõrgu turvalisuse tõstmiseks.
4. päevakorrapunkt: 2006. aasta aruanne
Ülevaate EENeti 2006. aasta aruandest, mis on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile
19.02.2007, esitas M.Kraav. Olulisemad sündmused 2006. aastal olid:
* munitsipaalfiibrivõrkude valmimine Jõgeval ja Narvas ning magistraalikiiruste tõstmine;
* domeeninimede registreerimise mahu kasv;
* uue kaasaegse serveriruumi valmimine.
3.OTSUS: Kiita heaks EENeti 2006. aasta aruanne.
5. päevakorrapunkt: 2007. aasta tegevuskava
Ülevaate EENeti 2007. aasta tegevuskavast esitas M.Kraav.
4.OTSUS: Võtta EENeti 2007. a tegevuskava teadmiseks.
5.OTSUS: EENet esitab konkreetsed täiendavad ettepanekud seoses andmesidevõrgu
turvalisusega vt OTSUS NR 2.
6.OTSUS: EENetil esitada nägemus kaasfinantseerimise hankimise võimaluste kohta.
6. päevakorrapunkt: 2008. aasta eelarvetaotlus
Ülevaate EENeti 2008. aasta eelarvetaotlusest esitas M.Kraav.
7.OTSUS: EENet saadab nõukogule järgmiseks koosolekuks täiendava info selle kohta, kuidas
2008. aasta eelarvetaotluses esitatud numbrid arvutatud on.
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7. päevakorrapunkt: Domeeninimede registreerimine
J.Lippmaa tegi ettepaneku viia domeeninimede registreerimise küsimuse arutelu üle EENeti
nõukogu järgmisele koosolekule.
8.OTSUS: EENeti Nõukogu arutab domeeninimede registreerimise küsimust oma järgmisel
koosolekul; .ee administraator valmistab teema ette.
8. päevakorrapunkt: Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine
9.OTSUS: EENeti Nõukogu järgmine kooslek toimub 27. juunil 2007 kell 12.00 Haridus- ja
Teadusministeeriumi Tartu ja Tallinna videokonverentsi ruumides.

Sirje Jõgiste
Koosoleku juhataja

Triinu Tamm
Protokollija
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