
EENeti NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 24
Koosoleku toimumise aeg: 27. juuni 2007 kell 12:00

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tartu ja Tallinna
videokonverentsi  ruumides

Koosoleku kestus: kell 12.00-12.55
Osavõtjad: EENeti nõukogu liikmed: S.Jõgiste (HTM kantsler), J.Anton, H.Astok (hilines), 

I.Eensaar, E.Lippmaa, A.Ots

EENeti esindajad: M.Kraav (direktor), A.Märdimäe, T.Ainsaar

Protokollija: T.Tamm

Planeeritud päevakord

1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku otsuste läbivaatamine
3. .ee administraatori ettekanne domeenide registreerimise kohta
4. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine
5. Muud kohal algatatud küsimused

Koosoleku käik ja otsused

1. päevakorrapunkt: Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine

EENeti nõukogu 7 liikmest oli koosoleku alguseks kohal 5. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. 
Puudumisest oli teatanud R.Villems ja hilinemisest H.Astok.

Planeeritud päevakorra kohta tehti järgmised ettepanekud:

• Punkt 3 käsitlemiseks on vara; selle asemel käsitleda eesseisvaid muudatusi Eesti 
internetisüsteemis (E.Lippmaa);

• Punkt 4: korraldada koosoleku asemel arengustrateegia nõupidamine (A.Ots).

Nõukogu kinnitas järgmise päevakorra:
1. Kvoorumi kontroll ja päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku otsuste läbivaatamine
3. .ee administraatori info eesseisvatest muudatustest internetisüsteemis
4. EENeti arengustrateegia arutamiseks nõupidamise kokkuleppimine
5. Muud kohal algatatud küsimused

2. päevakorrapunkt: Eelmise koosoleku otsuste läbivaatamine

M. Kraav andis ülevaate 16.5.2007 koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest:
Otsus 1. Turvalisuse analüüs on nõukogule esitatud
Otsus 2. Ettepanekud turvalisuse tõstmiseks (realiseerimise kogumaksumus 2.72 milj.kr) on 
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koostatud ja nõukogule esitatud:
1. Nimeserveriteenuse tõrkekindluse tagamine
2. Akadeemilise võrgu välisühenduse töö tagamine (keskne dubleeriv ruuter)
3. Täpse aja määramise seadmed

Otsus 5. 2007. a. tegevuskava on turvalisuse tõstmise osas täiendatud
Otsus 6. Kaasfinantseerimise hankimise võimaluste kohta on nõukogule seisukohad esitatud
Otsus 7. 2008. a. eelarvetaotluse selgitus on nõukogule esitatud
(Otsused 3., 4., 9 ei vajanud täiendavaid tegevusi)

Nõukogu arutas, kuidas lahendada EENeti esialgse eelarvetaotluse ja tegelike võimaluste vahelist 
vastuolu.

Viidates eelmiste aastate eelarveprotsessi kogemustele ja valitsuse koalitsioonileppes püstitatud 
eesmärkide ressursivajadusele pidas J. Anton ebareaalseks EENeti eelarve kahekordistamist 
riigieelarvest. Olukorra lahendamiseks tegi ta järgmised ettepanekud:

1. taotleda EENetile 2008.a. riigieelarvest 2007.a. maht pluss planeeritud 2-3 miljonit krooni 
andmesidevõrgu turvalisuse tõstmiseks,

2. suurendada 2008. aastal EENeti laekumisi majandustegevusest 0.5 miljoni kroonini kuus,

3. tugevdada EENeti juhatust täiendava liikme kaasamisega suurendamaks organisatsiooni 
võimekust teenuste pakkumise ja sisseostu osas, viia EENeti põhimäärusesse täiendavat 
juhatuse liiget puudutavad parandused ja täiendused.

E. Lippmaa juhtis tähelepanu sellele, et majandustegevuse muudatuste jaoks on vara otsustada, 
kuna teenuste struktuur muutub. 

Nõukogu hääletas  ettepanekute 1 ja 3 poolt (6:0) ning leidis, et majandustegevuse kohta on vajalik 
saada selgus võimalikult kiiresti, kuna kliendid peaksid vastavad kulud oma 2008.a. eelarvetes 
planeerima.

1. OTSUS: Kinnitada EENeti 2008. aasta eelarvetaotluse mahuks 2007. aasta eelarve maht pluss 
2.72 miljonit krooni akadeemilise andmesidevõrgu turvalisuse tõstmiseks.

2. OTSUS: Kaasata EENeti juhatusse täiendav liige ja viia põhimäärusesse vastav muudatus.

3. päevakorrapunkt: .ee administraatori info eesseisvatest muudatustest 
internetisüsteemis

E. Lippmaa juhtis tähelepanu interneti ja eriti nimeteenuse struktuuri ümberkorraldamisele riigis 
pärast küberrünnakuid alates aprillist 2007. Vajalik on eraldi, rangete turvameetmetega struktuur 
nimesüsteemi töö tagamiseks, täielik monitooring, rünnakute kohene peatamine ja süüdlaste 
tabamine. Teemat arutatakse kõrgeimal tasemel.

Nõukogu pidas vajalikuks tulla teema juurde tagasi edaspidi, kui on selgunud riiklikul tasemel 
tehtud otsused.

4. päevakorrapunkt: EENeti arengustrateegia arutamiseks nõupidamise 
kokkuleppimine

3. OTSUS: Pidada EENeti arengustrateegia arutelu 1-päevane koosolek 39. või 40. nädalal; 
kuupäev ja koht täpsustada augusti lõpus.

Sirje Jõgiste
Koosoleku juhataja Triinu Tamm

Protokollija
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