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1. Olulisemad tegevused ja tulemused ning asjaolud, millel on 
määrav tähtsus EENeti finantsseisundi ja majandustegevuse 
hindamisel

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 
(edaspidi HITSA) struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse
ja kultuuri jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

EENeti eesmärgid on tagada: 
1) sihtgrupi spetsiifilistele vajadustele vastava andmesidevõrgu (edaspidi 
akadeemiline andmesidevõrk) toimimine ning selle arendamine kooskõlas tehnoloogia 
üldise arenguga; 
2) sihtgrupi vajadustele vastavad andmeside- ja sisuteenused; 
3) infotehnoloogia kasutuse propageerimine.

A) Akadeemilise andmesidevõrgu toimimise tagamine, ühendus 
Internetiga

Projekt "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk"

2013. aastal jätkus 1.7.2011 alanud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi 
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toetatava teaduse teekaardi projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline 
magistraalvõrk" elluviimine. Projekti kehtivus pikendati algselt 31.12.2013-lt 
31.03.2014-ni.

Eesti-sisese magistraalvõrgu arendamise raames toimusid 2013. aastal järgmised 
olulisemad sündmused:

• 14.05.2013 välja kuulutatud riigihangetele nr 143196 "Rannu valla kiudoptilise 
liini 10-aastase kasutusõiguse ost " ja 142928 "Kuressaare kiudoptilise liini 
10-aastase kasutusõiguse ost" pakkumusi ei esitatud. Sihtasutusele Archimedes
esitati seetõttu taotlus projekti tegevuste muutmiseks. 06.12.2013 andis 
Sihtasutus Archimedes loa projekti perioodi pikendamiseks ja eelarve 
muutmiseks kululiikide osas. 10.12.2013 kaitses EENet projekti vahearuannet 
edukalt Eesti Teadusagentuuri komisjoni ees.

• Tallinnas EENeti Sõle 14 ja Akadeemia tee 21 võrgusõlmede vahel käivitati 
täiendav fiiberoptiline ühendus 19.07.2013.

• Augustis-septembris vahetati Tallinna, Rapla, Paide, Viljandi sõlmedes 
1-kiu-võimelised optikaseadmed 2-kiu-võimeliste vastu.

• 12.12.2013 tõsteti Tartu Observatooriumi ühenduskiirus 1 Gbps-lt 10 Gbps-le.

• Riigihanke nr 147715 läbiviimine seadmete ja komponentide ostuks ja 
11.12.2013 hankelepingu sõlmimine Santa Monica Networks AS-ga.

• Riigihanke nr 146947 läbiviimine Tallinn-Helsingi fiiberoptilise kiu 10-aastase 
kasutusõiguse ostuks. 13.12.2013 sõlmisid EENet ja Linxtelecom Estonia 
Osaühing  müügi- ja hoolduslepingu. Ühenduse loomine on kokku lepitud 
Põhjamaade akadeemiliste võrkudega (vt Funet www.funet.fi, NORDUnet 
www.nordu.net).

• Riigihangete nr 147963 ja 147968 läbiviimine Viljandi ja Rakvere kiudoptiliste 
liinide 10-aastase kasutusõiguse ostuks ja Televõrgu Aktsiaseltsiga 19.12.2013 
müügi- ja hoolduslepingute sõlmimine.

EENet monitooris ja hooldas jooksvalt magistraalvõrku, seadistas, häälestas ja testis 
võrguseadmeid ja -ühendusi.

Magistraalvõrgu töös olid järgmised olulisemad katkestused:

• 8.2.2013 kl 18:16 kuni 10.2.2013 20:19 olid kohati katkenud või oluliselt häiritud
akadeemilise võrgu 1 Gbps ühendused Tallinnas ja Tallinnast, kuna Tallinnas, 
Sõle 14 asuva EENeti magistraaliruuteri gigabitiste liideste moodul lakkas 
töötamast, asendusmoodul, uus ruuter ja uus moodul ei hakanud normaalselt 
tööle ja kanalid tuli tõsta ümber teise ruuteri külge.

• 29.05.2013 kl 19:06:12-21:18 oli sidekatkestus Sõle-Tõnismägi ja Sõle-Rävala 
ühendustel, kuna planeeritud fiibritöödest ei olnud EENetti teavitatud.

• 30.08.2013 kl 11:55-14:33 häired, mille põhjuseks oli tõenäoliselt EENeti või 
mõne kliendi võrguseadme tarkvara või riistvara viga. Tartus Elioni keskjaamas 
asuv EENeti switch vajas füüsilist taaskäivitamist. Häirest olid haaratud ka Riigi 
Infosüsteemide Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli switchid. Häired takistasid Tartu
asutuste Interneti püsiühenduse toimimist ja juurdepääsu mitmetele muudele 
EENeti teenustele, majutatud serveritele ning õppekeskkondadele. 

Ühendus Internetiga. GÉANT, projektid GN3 ja GN3plus

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 
Euroopa rahvuslikku teadus- ja haridusvõrku (National Research and Education 

2 (10)



Network, NREN) enam kui 40 riigis. Kokku on GÉANTi küljes enam kui 8000 Euroopa 
teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat. 

GÉANTi võrgu haldamist toetab Euroopa Komisjon erinevate järjestikuste projektide 
kaudu. 30.03.2013 lõppes GN3 projekt, mis 28.11.2013 sai Euroopa Komisjonilt 
hinnangu "suurepärane". 01.04.2013 algas GN3plus projekt. Mõlema projekti 
partneriks on ka EENet.

Käimasoleva GN3plus projekti eesmärgiks on tagada teadusandmete ja teadmiste 
vaba liikumine Euroopas ja mujal, pakkudes selleks teadus- ja haridusasutustele 
tipptasemel ning innovaatilisi võrguteenuseid. Projektis osalevad lisaks riikide teadus- 
ja haridusvõrkudele ka rahvusvahelised organisatsioonid DANTE, TERENA ning 
Põhjamaid ühendav NORDUnet.

EENeti hallatava Eesti akadeemilise andmesidevõrgu välisühendus toimib alates 2001.
aastast GÉANTi kaudu. Selle välisühenduse kiirus tõsteti 9.12.2013 seniselt 5 Gbps-lt 
10 Gbps-le ning transiitkanali1 kiirus 2.5 Gbps-lt 5 Gbps-le. Jätkuvalt töötab 10 Gbps 
GÉANTi varuühendus, mis 18.09.2013 tõsteti turvalisuse suurendamiseks ümber Tartu 
ruuteri külge.

B) Andmeside- ja sisuteenuste osutamine sihtgrupile

EENet osutas haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele erinevaid 
telekommunikatsiooniteenuseid, mille kirjeldused on avaldatud lehel 
http://www.eenet.ee/EENet/teenused.html

Teenuste töö on monitooritud, jälgimise all on nii ühenduste ja serverite tehnilised 
parameetrid kui teenuste kasutajaliidesed; kõik tõrked logitakse, vajadusel 
informeeritakse administraatorit.

Vastavalt asutuste tellimustele on jooksvalt käivitatud uued ühendused ja 
teenusekontod, suletud mittevajalikud, jagatud jooksvalt konsultatsioone, lahendatud 
tehnilisi ja turvaprobleeme.

Teenuste osutamise kohta kehtis 31.12.2013 seisuga 1032 tähtajatut teenuslepingut 
(1.1.2012 seisuga 1088 lepingut, vähenemine on eeskätt tingitud AS Kernel 
raadiovõrgu kaudu loodud püsiühenduste lõppemisest, vt allpool). Aastaga vormistati 
41 uut teenuslepingut ja 30 püsiühendus-, 13 e-posti-, 23 serveriruumi-, 13 domeeni-, 
14 sertifikaatide, 2 serveri-, 1 virtuaalse privaatserveri teenuse ning 4 TAATi lisa. 
Lõpetati 92 teenuslepingut, 75 püsiühendus-, 30 e-posti-, 83 serveriruumi-, 27 
domeeni-, 2 serveriteenuse lisa.

Järgnevalt on esitatud andmed iga teenuse kasutusmahtude ja 2013. aastal toimunud 
olulisemate uuenduste kohta.

Interneti püsiühendus,   eduroam

31.12.2013 seisuga oli akadeemilisse võrku püsiühendatud 228 asutust.

Aastaga on püsiühendatud asutuste arv vähenenud 48 võrra, eeskätt oktoobris 2013 
AS Kernel raadivõrgu kaudu Jõgeva- ja Tartumaal loodud 25 raamatukogu, 5 lasteaia, 
20 kooli ja mõne muu asutuse ühenduste lõppemise tõttu. Eesti Inimõiguste Instituut, 
AS Testfilm ja Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex kolisid senistest 
ühenduskohtadest ära; Eesti-Ameerika Äriakadeemia AS lõpetas tegevuse, Tallinna 
Ülikooli Rakvere Kolledž võttis ühenduse kommertspakkujalt, kuna Elion Ettevõtetelt 
renditav vasepaar, mille kaudu akadeemilist võrku kasutati, ei toiminud enam. 

Olulisemad püsiühenduste käivitamised või kiirusetõstmised:

1 Transiitkanal on kanal GÉANTi võrgu ja kommertsvõrkude vahel.
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• Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuse 100 Mbps 
ühenduse käivitamine 01.02.2013;

• Jõgevamaa Gümnaasiumi 1 Gbps ühenduse käivitamine 15.05.2013;

• Eesti Rahvusraamatukogu ühenduskiiruse tõstmine 100 Mbps-lt 1 Gbps-le 
06.06.2013;

• Viljandi Gümnaasiumi 1 Gbps ühenduse käivitamine 19.08.2013;

• SA Eesti Teadusagentuuri ja SA Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fondi 
ühenduskiiruse tõstmine 100 Mbps-lt 1 Gbps-le juunis 2013;

• IT Kolledži ja TTÜ Küberneetika Instituudi ühenduskiiruse tõstmine 1 Gbps-lt 10 
Gbps-le 19.09.2013; 

• Eesti Kunstiakadeemia kahe 1 Gbps ühenduse käivitamine 13.11.2013 ja 
3.12.2013;

• Tartu Observatooriumi ühenduskiiruse tõstmine 1 Gbps-lt 10 Gbps-le 
12.12.2013;

• Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ühenduskiiruse tõstmine 100 
Mbps-lt 1 Gbps-le 13.12.2013.

8 asutust on liitununud eduroamiga, mis võimaldab rändlust teadus- ja 
haridusvõrkudes.

Eesti teadusarvutuse infrastruktuuri arvutusvõimsuste ja vajalike 
tugiteenuste arendamine

2013. aasta jooksul tehti EENeti kobararvutil 56253 arvutustööd, mis kasutasid kokku 
494203 tundi arvutusaega (18% vähem aega kui 2012. aastal).

Jätkus Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS projekt, mille raames on hangitud ja 
tehtud Eesti teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks 
vajalik arvutus- ning salvestusressurss. 2013. aastal arendati välja portaal, mis TAATi 
abil annab kasutajatele lihtsa ligipääsu neile ressurssidele ning loob partneritele 
ristkasutusvõimaluse. 
Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja 
Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) . Projekt lõpeb 2014. aasta aprilli lõpus.

TAAT - asutustevaheliseks autentimiseks 2012. aastal käivitatud Eesti akadeemilise 
autentimise ja autoriseerimise infrastruktuur - toimib. TAATi abil saavad teadus- ja 
haridusasutuste töötajad ja õppurid ennast turvaliselt autentida teadus- ja 
haridusalaste teenuste kasutamiseks. 31.12.2013 seisuga oli TAATiga liitunud või 
testimisel 11 identiteedipakkujat ja 6 teenust. 02.06.2013 allkirjastati eduGAIN 
konföderatsiooni deklaratsioon TAATi liitumiseks.
05.06.2013 otsustas Kalmar2 konföderatsiooni juhtkomitee heaks kiita TAATi liitumise 
Kalmar2 konföderatsiooniga.

Veebimajutusteenus

Seisuga 31.12.2013 oli veebimajutusserveris nw.eenet.ee 487 asutusel/projektil 519 
veebimajutuskontot, millest igaüks võimaldab luua kuni 3 veebi. Teenust kasutavate 
asutuste arv on üsna stabiilne (vähenemine nii 2012. kui 2013. aastal 3%), kuigi 
asutustel oleks võimalik veebi ka tasuta HAVIKEse keskkonnas ehitada. Niisiis on 
selline suuremat tehnilist pädevust eeldav ja vabaltvalitavaid võimalusi pakkuv teenus
jätkuvalt sihtgrupile vajalik.

Veebruaris käivitati serverisse laetavate failide viirusekontroll. Augustis uuendas EENet
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serveri tarkvara. Novembris vahetas EENet serveri riistvara senisest võimsama vastu. 
Uuel serveril on 32 protsessorituuma (seni 8) ja 32 GB mälu.

Postkastiteenus

Seisuga 31.12.2013 kasutas postkastiteenust 342 asutust, kellel oli kokku 6964 
aktiivset e-postkasti EENeti serveris mail.edu.ee.Teenust kasutavate asutuste arv 
vähenes aastaga 13 asutuse võrra, postkastide arv 54 võrra, niisiis on kasutajaskond 
üsna stabiilne.

Detsembris uuendas EENet veebiliidest http://webmail.edu.ee, kus postkaste saab 
kasutada Roundcube, SquirrelMail ja Horde postikeskkondades. Korduvalt hoiatati 
postkastikasutajaid võrgus levivate petukirjade eest, millega üritatakse kontode 
juurdepääsuandmeid hankida. 

Hariduse Virtuaalkeskkond HAVIKE

HAVIKEses oli 31.12.2013 seisuga 332 asutusel kokku 349 kontot (aasta varem 325 
asutusel 346 kontot).

HAVIKEses toimusid vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi piirkondlik eelvoor ja III 
üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoor. 

Juunis uuendas EENet HAVIKEses pakutava kahe veebirakenduse tarkvaraversioone. 

Alates 1.6.2013 ei saa HAVIKEses paigaldada uusi Moodle rakendusi, sest uute kontode
saavad koolid kasutada tasuta Moodle teenust Eesti koolidele HITSA 
Innovatsioonikeskuses aadressil moodle.e-ope.ee. HAVIKEses lõppes ka vähekasutatud
CMSimple veebitarkvara ja SMF foorumitarkvara pakkumine. Jätkuvalt saavad 
asutused paigaldada ja kasutada Joomla, MediaWiki, WordPressi ja LimeSurvey 
rakendusi.

Postiloendite teenus

31.12.2013 oli EENeti serveris lists.eenet.ee 1306 postitusloendit ehk listi, aasta 
varem 1178. Teenust kasutab 388 asutust.

Domeeniteenus

EENeti hallatavate akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee 
registritesse on kokku registreeritud 826 kolmanda taseme alamdomeeni, neist 701 
edu.ee, 66 org.ee, 30 vil.ee ja 29 lib.ee alamdomeeni. 31.12.2012 seisuga oli 
akadeemilisi domeene 792, enim lisandus 2013. aastal domeene edu.ee alla (26).

EENet oli 31.12.2013 seisuga 594 teise taseme .ee domeeni registripidajaks, teenust 
kasutab 383 asutust (1.1.2013 653 .ee domeeni ja 396 teenust kasutavat asutust).

Teenused koostöös Tiigrihüppe Sihtasutuse/HITSA Innovatsioonikeskusega

Et Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvõttel ühendati ka Tiigrihüppe Sihtasutus 
1.05.2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega, toimus varasem EENeti ja 
Tiigrihüppe SA vaheline koostöö edasi HITSA struktuuriüksuste - EENeti ja 
Innovatsioonikeskuse - vahel. EENeti serverites olid 2013. aastal jätkuvalt majutatud 
Koolielu portaal, veebimajutuskonto, palju erinevaid õppekeskkondi (opetaja.edu.ee, 
bio.edu.ee, VIKO, Wiris, PETS jt).

Serveris viko.edu.ee kasutas 31.12.2013 seisuga 126 kooli virtuaalset õpikeskkonda 
VIKO.

Serveris opetaja.edu.ee asusid 31.12.2013 seisuga 96 õppematerjalide kontot 48 
erinevast koolist.
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IVA ja KooliPlone instantsidega 21 asutusele saatis EENet 17.7.2013 eelinfo serveri 
zope.eenet.ee planeeritud ja HITSA Innovatsioonikeskusega kokku lepitud sulgemisest 
alates 1.1.2014. Enne aastavahetust said soovijad oma materjalid serverist kätte ja 
vastavad teenuslepingu(lisa)d lõpetatud.

Sertifikaatide teenused

TERENA sertifikaatide teenuse e TCS kaudu väljastati asutustele 169 sertifikaati, 
teenusega on liitunud 25 asutust.  2012. aastal, mil teenus käivitati, väljastati 42 
sertifikaati 11 asutusele.

Balti Gridi sertifitseerimiskeskus allkirjastas aasta jooksul 118 kasutaja- ja 20 
seadmesertifikaati, tühistati 5 sertifikaati.

Videoülekandeteenus

2013. aasta jooksul osutati videoülekande/salvestusteenust 9 korral, tellijateks olid 8 
asutust (2012. aastal osutati seda teenust 11 asutuse tellimusel kokku 22 korral). 

Muud serveriteenused

5 asutust kasutab tasulist serverimajutust, majutatud on 10 serverit. Muud, majutust 
mittesisaldavat serveriteenust kasutab 2 asutust.

Virtuaalse privaatserveri teenus

Esimese kliendina sai virtuaalse privaatserveri teenuse Haridus- ja Teadusministeerium
riigigümnaasiumide portaali jaoks. Teenus saab teistele asutustele kättesaadavaks 
2014. aastal.

C) Infotehnoloogia kasutuse propageerimine

11.08.2013 möödus EENeti asutamisest 20 aastat. Selle äramärkimiseks korraldati 
kaks üritust ja tehti kokkuvõtteid.

1. Konverents "Võrk, andmed ja inimesed" toimus Tartus, 4.10.2013 (vt info ja 
salvestised http://konverents.eenet.ee);

2. Kaheteistkümnendal arvutijoonistuste võistlusel "EENet 20" osales 6045 
arvutijoonistust 5324 autorilt 189 koolist, juhendajaid oli 190. Kõik osalenud 
pildid ja võidutööd on avaldatud aadressil http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/

3. 24.09.2013 ilmus EENeti infoleht, mis annab ülevaate neist kahekümnest 
aastast, mis on möödunud EENeti asutamisest 11. augustil 1993, ja tutvustab 
EENeti tänast tegevust: 
http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/Infolehed/EENet_infoleht_9.pdf

4. 01.10.2013 avaldati üleeuroopalises võrguajakirjas CONNECT EENeti 20. 
aastapäeva artikkel: http://issuu.com/danteprm/docs/connect_13_web

Jätkusid loodushariduslikud otseülekanded, kus EENet ühena paljudest partneritest 
osaleb oma videoserveriga. Huvi ülekannete vastu on ülemaailmne. Eraldi veebilehe 
www.eenet.ee/EENet/kaamerad vahendusel on loodud juurdepääs kõigi käigusolevate 
loodusülekannete vaatamiseks.

2010. ja 2008. aasta arvutijoonistuste võistluste parimate piltide näitused olid aasta 
jooksul eksponeeritud kokku 8 paigas.

EENeti nädalaaruanded olid jätkuvalt avalikud: http://www.eenet.ee/aruanded/

Jooksvaid uudiseid avaldas EENet oma veebilehel http://www.eenet.ee/EENet/uudised, 
saatis neid sõltuvalt sisust ja vastavalt vajadusele teenuste kasutajatele, Koolielu 
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portaali, ajakirjandusele, muudesse kanalitesse.

D) Rahvusvaheline koostöö ja lepingud

EENet on kahe rahvusvahelise akadeemilisi võrke koondava organisatsiooni ja Euroopa
Griidi Infrastruktuuri liige: 

1. CEENet - Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsioon, Central and Eastern 
European Networking Association (alates 1994) 

2. TERENA - Üle-Euroopaline Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude 
Assotsiatsioon, Trans-European Research and Education Networking Association 
(alates 1996) 

3. EGI - Euroopa Griidi Infrastruktuur, European Grid Infrastructure (alates 2010) 

Augustis peeti ettekanne EENeti tegevusest, magistraalvõrgust ja ühenduste seisust 
LITNETi aastakonverentsil ja Balti Ringi koosolekul.

EENeti töötaja Maria Ristkok on juhatanud ja kaasjuhatanud TERENA TF-CPR 
(kommunikatsiooni ja suhtekorralduse) rakkerühma alates 2007. aastast. Septembris 
2013 kinnitas TERENA täitevkomitee TF-CPR järgmise 2 aasta mandaadi, mille jooksul 
aitab EENet taas rakkerühma juhatada.

Oktoobris esines EENet GÉANTi sümpoosionil TERENA TF-CPR rakkerühma juhatuse 
nimel ja aitas vedada akadeemiliste andmesidevõrkude koostööarutelusid.

2013. aastal kehtis 16 välislepingut: 

• 5 lepingut DANTEga (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) 
erinevate välisühendusega seotud teenuste saamise ja osutamise kohta;

• 3 lepingut TERENAga sertifikaaditeenuse kasutamise kohta eri perioodidel;

• 2 lepingut RIPE NCC-ga (senine ja 19.11.2013 sõlmitud uus standardne 
teenusleping IPv4 numbrite kasutamiseks);

• GN3 projektis osalemise kohta esitatud vormid;

• GN3plus projektis osalemise kohta esitatud vormid;

• GN3plus projekti konsortsiumileping;

• GN3plus projekti grandileping;

• NDGF NGI-ga 'Operation level agreement';

• eduGAIN'ile esitatud eduGAIN konföderatsiooni deklaratsioon TAATi liitumiseks.

2. Olulised sündmused 2013. aastal ning eeldatavad 
arengusuunad 2014. aastal

EENetist sai HITSA struktuuriüksus

2013. aastal toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) initsiatiivil muudatused, 
mis olid tingitud hariduse ja teaduse IKT valdkonna struktuuride ja juhtimise 
konsolideerimisest HTM valitsemisalas.

14.02.2013 allkirjastas haridus- ja teadusminister käskkirja nr 80 "Eesti Hariduse ja 
Teaduse Andmesidevõrgu tegevuse lõpetamine", millega moodustas hallatava 
riigiasutuse EENet tegevuse lõpetamiseks livideerimiskomisjoni. Sellesse kuulus lisaks 
HTM töötajatele 3 EENeti töötajat.

Direktori 25.02.2013 käskkirja nr 1-4/2 kohaselt viidi 26.02.-08.03.2013 läbi EENeti 
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põhivara ja väheväärtusliku vara inventuur seisuga 14.02.2013.

Haridus- ja teadusministri 25.03.2013 määruse nr 8 "Haridus- ja teadusministri 6. 
aprilli 2011. a määruse nr 14 'Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus' 
kehtetuks tunnistamine". alusel lõpetati alates 15.04.2013 HTM hallatav riigiasutus 
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (registrikood 70005654).

12.04.2013 allkirjastasid HTM ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) lepingu 
EENeti kui ettevõtte tervikuna EITSAle üle andmise kohta ja EITSA kinnitas EENeti uue 
põhimääruse (http://www.eenet.ee/EENet/pohimaarus2013). 

Alates 13.04.2013 jätkas EENet EITSA struktuuriüksusena kõigi seniste teenuste 
osutamist, teenus- ja muude lepingute täitmist. Üleandmise kohta saatis EENet 
aegsasti teated kõigile klientidele ja lepingupartneritele.

EENeti direktorina töötab alates 15.04.2013 Hardi Teder. 

Lisaks EENetile ühendati EITSAga ka Tiigrihüppe Sihtasutus ning alates 1.05.2013 
kannab ühendasutus nime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (registrikood 
90005872).

Arengusuunad 2014. aastal

EENet jätkab IT taristu pakkumist haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele: 
võrguühendus, e-postkastid, veebimajutus ja -keskkonnad (veebimajutusserver 
nw.eenet.ee ja HAVIKE ehk Hariduse Virtuaalkeskkond), virtuaalserverid, .ee ja 
akadeemilised domeenid, teadusarvutustaristu (ETAIS, EGI), autentimise ja 
autoriseerimise taristu (TAAT), serverite sertifikaadid ja palju muud.

Magistraalvõrgu arendusplaanis on 2013. aastal hangitud fiiberoptiliste kiudude 
optikaseadmetega varustamine ja EENeti magistraalvõrku lülitamine (lõigud 
Tartu-Viljandi, Tallinn-Rakvere, Tallinn-Helsingi). Kõik teaduse tippkeskused on kavas 
ühendada EENeti magistraalvõrguga vähemalt 10 Gbps ühendustega; Tartu Ülikool, 
Tallinna Tehnikaülikool, KBFI ja võimaluse korral ka Eesti Maaülikool varustada 
dubleeritud ühendustega.

Toimuvad arendustööd võrguteenuste töö monitoorimise ja tõrgetele reageerimise 
automatiseerimiseks.

EENeti teenuste portfell on plaanis 2014. aastal korrastada: vananenud ja 
vähekasutatavatest teenustest loobumine, ülejäänutel tarkvara ja liideste 
kaasajastamine; teenuste vajalikkuse ja rahastamispõhimõtete analüüs.

Klientide paremaks teenindamiseks jätkub kahetasemelise kasutajatoe lahenduse 
juurutamine EENetis.

Uuetes arendustes keskendutakse rohkem autentimise ja autoriseerimise ning 
identiteedihalduse teemadele ja aasta esimeses pooles on plaanis ühendada TAAT 
eduGAINi konföderatsiooniga. Samuti tuleb tegeleda sihtrühma kasvavate 
andmemahtude probleemidega (andmepilve teenus ja BigData teemad).

Jätkub töö rahvusvahelistes projektides ja konsortsiumides GÉANT/GN3plus, TERENA, 
EGI, REFEDS, e-IRG jne. Lisaks on plaanis jälgida suurte andmemahtudega tegelevates
projektides toimuvat (EUDAT jt).

3. 2013. aastal tehtud ja lähitulevikku planeeritud olulisemad 
investeeringud

EENet kuulutas 2013. aastal välja 8 suuremat riigihanget, millest kuue hanke puhul 
toetas rahastamisega Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond:
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1. Viitenumber 147968: Rakvere 
kiudoptilise liini 10-aastase 
kasutusõiguse ost

2. Viitenumber 147963: Viljandi kiudoptilise 
liini 10-aastase kasutusõiguse ost

3. Viitenumber 147715: Seadmete ja 
komponentide ost olemasoleva 
infrastruktuuri osade ühendamiseks

4. Viitenumber 146947: Tallinn-Helsingi 
kiudoptilise liini 10-aastase 
kasutusõiguse ost2

5. Viitenumber 143196: Rannu valla 
kiudoptilise liini 10-aastase 
kasutusõiguse ost 

6. Viitenumber 142928: Kuressaare 
kiudoptilise liini 10-aastase 
kasutusõiguse ost 

7. Viitenumber 147429: Elektrienergia 
ostmine  

8. Serverite hange vastavalt 09.10.2013 
kutsele

2014. aastal seisab ees optilise magistraalvõrgu projekti jaoks üle 27000 € 
maksumusega seadmete ja komponentide hange.

4. Olulisemad teadus- ja arendustegevuse projektid ning 
nendega seotud väljaminekud 2013. aastal ja järgmistel aastatel

EENet ei ole teadus- ja arendusasutus Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 
§ 3. mõttes ega osale teadusteemade ega uurimisprojektide täitmises. 

Küll aga on EENeti ülesandeks arendada ja pakkuda teadus- ja arendusasutustele 
vajalikku infrastruktuuri. Seejuures on EENeti ülesanne kahe Eesti teaduse 
infrastruktuuride teekaardi (https://www.etis.ee/Portaal/infrastruktuur.aspx) objekti 
loomine:

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" eesmärk on 
luua Eesti teadus- ja arendustegevuse tarbeks kogu Eestit kattev kaasaegne optiline 
magistraalvõrk ja seda viib ellu EENet, toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu 
Fond. Projekt algas 1. juulil 2011 ja kestab 31. märtsini 2014. 

Projekti infoleht: http://www.eenet.ee/EENet/optikavork

Projektiga seotud väljaminekud 2013. aastal olid 177811,26 eurot.

2014. aastal on kavandatud väljaminekud 99121,07 eurot.

2 Kiudude üleandmine toimub 2014. aasta I kvartalis.
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Nimetatud kulud sisaldavad soetusi ja tööjõukulusid, kuid ei sisalda hangitud võrgu 
jooksvaid kulusid. 

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur ehk ETAIS

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri ETAIS projekti raames on hangitud ja tehtud Eesti
teadlastele kättesaadavaks suurteks eksperimentideks ja teadustööks vajalik arvutus- 
ning salvestusressurss.

Projekti partneriteks on Tartu Ülikool, EENet, Tallinna Tehnikaülikool ning KBFI; toetab 
Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti infoleht: http://www.etais.ee
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