
RITA 1 KII  

1. juuli 2019 

Kohtumine tellijate ja pakkujatega 

Küsimused ja vastused 

 

1. Mida on mõeldud asjade interneti all?  

Asjade internet on lai mõiste, mille all mõeldakse igasuguseid seadmeid, mis ei ole 

traditsioonilise kontorivõrgu osad (näiteks keskkonda monitoorivad seadmed), mis on 

võimelised edastama automaatselt infot otsuste tegemiseks  ning mis on seotud kriitilise 

infrastruktuuriga.  

2. Lähteülesanne rõhutab rohkem infrastruktuuri kui uuringu teaduslikkust, kui suur on 

uuringus teaduslikkuse osa?  

Uuring peab kindlasti olema teadusliku suunitlusega, rakendusuuring.  

3. Milliseid simulatsioonikeskkondi võib kasutada?  

Küberharjutusväli koosneb tavapärasest arvutuskomponentidest, virtualiseerimiseks 

kasutatakse VMwaret, kuid vajadusel saab kasutada ka muid virtualiseerimiskeskkondi (KVM, 

konteinerid jms). 

4. Kuidas on planeeritud minilinna tulevik, kes hakkab selle ülalpidamise kulusid katma?  

KAM võtab selle funktsiooni üle, minilinn antakse KAMi käsutusse.  

5. Kuidas on korraldatud uuringu juriidiline külg? 

NB! Praegu on lähteülesande juures teenuslepingu mustand, mis asendatakse kolmepoolse 

lepinguga, mille järgi sõlmitakse teenusleping konsortsiumi, ETAgi ning KAMI vahel, et 

hõlbustada uuringu tulemuste, sh minilinna ning tekkiva intellektuaalomandi, üle minekut 

KAMile kui lõppkasusaajale.  

6. Milline peaks olema loodavate küber-füüsiliste süsteemide komplekssus? Neil on suur 

autonoomia ning mudeleid võib ehitada erineva komplekssuse tasemetega, hõlmates peale 

esemete omavaheliste suhete ka muid interaktsioone. Kas tellija on ka nendest huvitatud?  

Jah, kuid lähteülesanne ei kirjelda tegevusi nii sügavuti, kuid täpsemad tegevused peaksid 

selguma eelanalüüsi käigus. 

7. Lähteülesandes on öeldud, et igas tööpaketis peab olema vähemalt 0,3 koormusega inimene, 

lisaks 0,3 koormusega projekti juht. Juhul, kui tööle hakkavad paralleelsed tööpaketid, siis kas 

need koormused summeeruvad ja projekti juhti koormus peaks olema 0,6?  

Koormused ei summeeru, ühel ajahetkel peaks projekti juhil olema 0,3 koormust.  

8. Kas peab esitama riigisaladuste load/ sertifikaadid?  

Sertifikaadid tuleks lisada taotlusele ning kontrollida, et need oleksid kehtivad.  

9. Kas taotlusele peab olema lisatud juba sõlmitud konsortsiumileping?  

Taotlusele võib lisada lepingu mustandi, see tuleb sõlmida alles peale otsuse tegemist.  

10. Praegu on taotluste esitamise tähtaeg 12. august, kuid uuring peaks algama 1. september. 

Kuidas suhtutakse projekti alguse ja lõpu edasi nihkumisse?  

Taotluste esitamise tähtaega pikendati oluliselt ning on selge, et 1. septembrist ei jõua uuring 

alustada, otsuse tegemine võtab kauem aega. Täiesti aktsepteeritav on, et uuring algab nt 1. 

oktoobrist ning lõpeb 30. september 2021. 

11.  Kogu infovahetus uuringu kohta käib läbi ETAgi!  

12. Kuidas kooskõlastatakse üritustel osalemine KAMi ning Riigi Infosüsteemide Ametiga?   



Juhtkomisjoni kuuluvad kõikide partnerite ning tellijate, sh KAM ning RIA esindajad. 

Juhtkomisjon kinnitab uuringu ajakava ning tegevusplaani, sh ka kommunikatsiooniplaani.  

Kui on plaanis teha ettekanne mõnel üritusel, osaleda infopäevadel vm, kus tutvustatakse 

uuringu tulemusi, siis tuleks see eelnevalt KAMi ning RIAga kooskõlastada.  

 


