KÄSKKIRI
21.08.2017 nr 1.1-1/17-169
2017. a nutika teenuste taristu arendamise toetamise
investeeringute kava nr 2

Vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 8 punktile 2 ning majandus- ja
taristuministri 12. märtsi 2015. a määruse nr 21 „Nutika teenuste taristu arendamise toetamise
tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ § 18 lõikele 3 kinnitan „2017. a nutika
teenuste taristu arendamise toetamise investeeringute kava nr 2“ vastavalt käskkirja lisale.
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Vastavalt perioodi 2014-2020
struktuuritoetuse seaduse § 15 lg 4 p
9*

1

Registrite ja
Infosüsteemide
Keskus

Andmesaatkonna
ehitamine –
serverid ja
kettaseadmed

Käesoleva
projekti
otsene eesmärk on
Luksemburgi loodava
kõrgturvalise
serveriruumi
sisustamine
andmesaatkonnale
vajaliku
arvutusvõimsuse ning
kettapinnaga, et kõigi
kriitiliste
infosüsteemide puhul
saaks hoida 3-5
täisvarukoopiat ning
kõigil oleks võimalus
oma koopiaid samas
asukohas üle võrgu
testida.

Andmesaatkonna
projekti
tulemusena
saavad
Eesti
valitsusasutused
järgmised
funktsionaalsused:
Kriitilisi infosüsteeme
haldavad
asutused
saavad regulaarselt oma
tähtsate
infosüsteemide
varukoopiaid
saata
turvaliselt üle interneti
Luksemburgis
asuvasse
andmekeskusesse.
Tehniline lahendus on
selline, et neid koopiaid
ei
saa
üle
võrgu
kustutada, nii et oleks
tagatud nende säilimine
ka juhul, kui
keegi
tahaks
neid
kaugteel hävitada
Asutused saavad oma
varukoopiaid
Luksemburgis asuvates
serverites üle
kaugjuurdepääsu testida
Lisatulemusena saavad

24 kuud

500 000

500 000

100% (sh
kaetakse 85%
projekti abikõlblikest
kuludest
Euroopa
Regionaalareng
u Fondi
vahenditest ja
15% riikliku
kaasfinantseeringun
a)

Andmesaatkonnaga seoses tekivad peamiselt
rendi, andmeside ja seadmete
töötamise
jooksevkulud.
Luksemburgi
andmesaatkond on andnud hinnangu, palju
rendi ja andmeside kulud järgmise 5 aasta
jooksul olla võiks ning 2018 - 2021 on
riigieelarvest MKM-le selleks eraldatud 236
000€ aastas, mis selle kulu ära katab.
Viimaseks 2022. aastaks peab MKM
riigieelarvest raha saamiseks uue taotluse
tegema.
Jooksevkulud (elekter, administreerimine) katab
RIK koos teiste kaasa löövate
asutustega ära oma vahenditest. Kulud
jaotatakse vastavalt kasutusele ja
omavahelisele kokkuleppele, nii et juhul, kui
teised asutused ei peaks
Andmesaatkonda kasutama hakkama (või
kuniks pole keegi teine kasutama
hakanud), katab kõik jooksevkulud RIK.
Hooldus/arenduskulusid ei ole (kõik hangitavad
seadmed omavad soetushinna sees 5aastast on-site tootetuge).
Andmesaatkonna tööks vajalikke seadmete
seadistamisi (näiteks ligipääse teistele
asutustele) teevad RIKi administraatorid ning
kulud katab RIK oma vahenditest.

*Projektis nimetatud investeeringu-objekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti
abikõlblikkuse perioodi algusest kuni perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud kohustuse täitmiseni
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Luksemburgi
serveriruumi
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ning võrguseadmete
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ning
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andmesaatkonnale
vajalikke
seadmeid
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vajalik
andmeühenduse
taristu
nii
andmesaatkonna kui
ka
riigipilve
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valitsusasutused
saata oma seadmeid
Luksemburgi
serveriruumi, et võtta see
kasutusele
oma
kõrgturvalise
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varuasukohana.
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