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2013. aastal põhilisteks organisatoorse uuendusena muutus meie Nõukogu koosseis ning
toimus muutus ka juhatuses. Nõukogu esimees on nüüd Siim Raie Vabariigi Presidendi
Kanteleist ning nõukogu uuteks liikmeteks Siim Sikkut Riigikantseleist ning Ivar Tallo,
kes suundus juhatuse liikme kohalt nõukogu liikmeks. eGA tegevustega liitusid 4 uut
töötajat, kes katavad Geoinfosüsteemide, Küberturvalisuse ning teadusuuringute
valdkondi. Tänaseks on eGA-s tööl 16 inimest.
2013 aastal sarnaselt eelmise 2012 aastaga toimus e-Riigi Akadeemia tegevuste oluline
laienemine. Küberturbe teema on kujunenud omaette suuremaks tegevusvaldkonnaks,
samuti on suurt rõhku pööratud GISI-ga sesotud praktiliste uuringute suunale ning
koostööle Tallinna Tehnikaülikooliga eRiigi rahvusvahelise magistriprogrammi
käivitamisel.
Jätkuvalt on tähelepanu all olnud e-riigi arhitektuuri -ja e-teenuste-alane nõustamine,
milised projektid toimivad Tuneesias, Montenegros, Moldovas, Bosnia Hertsogoviinas,
Ukrainas ja mujal. Jätkuvasti käib suuremahuline e-riigi arendusprojekt Armeenias (EL
rahastus – e-Riigi Akadeemia on siin kosortsiumi juhiks) ja Ukrainas Iwano-Frankivski
oblastis (Välisministeeriumi ja Rootsi SIDA finantseerimisel).
Tegelesime aktiivselt EL mestimisprojektidega (lõppenud on projekt Montenegros,
alanud projekt Bosnia ja Hersogoviinas). Oleme ametlikult lisatud EL mestimiskõlblike
asutuste nimekirja (mandated body). Tuleb märkida, et mestimise valdkonnas oleme
saanud olulisi kogemusi dokumentide vormistamise ja teiste praktiliste tegevuste alal
ning oleme suuteliselt iseseisvalt algatama taotlusi kaasates ka teisi EL partnereid.
2013. käivitus Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös e-riigi teemalise magistriõppe.
Nimetatud teema on otseselt seotud Vabariigi Presidendi initsiatiiviga GISI (Global
Information Society Initiative) .
Traditsiooniliselt võeti vastu välisriikide delegatsioone ning sisutati ja korraldati
koolitusvisiite. Projektide ja visiitide-koolituste nimekiri on toodud käesolevas
dokumendis ning selle lisades.

2013. aastal Välisministeeriumi poolt antud institutsionaalne tugi oli e-Riigi Akadeemia
jaoks väga oluline, kuna sellest oli võimalik toetada meie organisatsiooni arengut ning
samuti võimaldas finantseerida e-Riigi Akadeemiat külastanud erinevaid riiklikke
delegatsioone ja e-riigi arengu eest vastutavaid riigiametnikke erinevatest välisriikidest.
Selliste tegevuste finantseerimine enamikul juhtudest ei ole meie sihtfinantseeringutest
ega projektidest, mis on otse konkreetsete teenuste osutamisele suunatud, võimalik.
Probleemiks hakkab kujunema see, et Välisministeeriumilt tegevustoetus saavad asutused
ei saa enda üldjuhtimisega seotud kulusid näidata projektides. Tegevustoetuse summa
2013 aastal kattis vaid väga väikese osa meie üldjuhtimise kuludest ning meil on
jätkuvasti probleem selliste kulude katmisel. Viimane on oluliseks saanud ka seetõttu, et
Välisministeeriumiga sõlmitud projektide maht on suurenenud.
Ettepanekud edasiseks:
 Seoses GISI (Global Information Society Iniatiative) rakendamisega on endiselt
vajalik toetada e-Riigi Akadeemia organisatsiooni ja personali arengut, samuti
välja töötada ning publitseerida e-Eesti arenguid tutvustavaid materjale.
Institutsionaalse toe kaudu soovime taotleda 2014. aastal abi Akadeemia
juhtimiskulude, ruumide üüri ja teiste üldkulude osaliseks katmiseks, visiitide ja
ettekannetega seotud kulude osaliseks katmiseks ning Akadeemia nõukogu
koosoleku ja aasta finantsauditi kulude katmiseks.


2012 ja 2013 aastal omandatud kogemustest EL mestimisprojektides selgus, et
Eesti maksuseadused takistavad edukat osalemist sellistes projektides. Reeglina
on maksuvabastus teenitud ekspert-tasudelt ning ka oluliselt suurematelt
päevarahadelt. Toetame Välsiministeeriumi poolt tehtavaid samme ja
ettepanekuid mestimisprojekte puudutavate Eesti maksuseaduste ühtlustamiseks
teiste EL maadega. Mestimisprojektide konkurssidel kandideerimisel on Eesti
konkurentsivõime meie maksuseaduste tõttu täna oluliselt madalam kui teistel EL
riikidel.



Üheks kahtlemata olulisemaks ürituseks aastal 2014 kujuneb EV
Välisministeeriumi poolt eraldatud käivitamislepingu alusel alustatud
internetivabaduse koalitsiooni (FOC) ministrite kohtumine ja FOC konhverents
„Free and Secure Internet for All“ aprillikuus 2014.

LISA 1 Finantsaruanne kavandatud kululiikide ja summadega taotluse järgi ning
tegelikud kululiigid summadega kuludokumentide järgi maksete kaupa.
LISA 2 Tegevusaruanne 2013
LISA 3 Külastused ja visiidid 2013
LISA 4 eGA Uudiste arhiiv 2013
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