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e-Riigi Akadeemia SA tegevusaruanne 2013 

Käesolev  tegevusaruanne on koostatud e-Riigi Akadeemiale Välisministeeriumi 

poolt eraldatud tegevustoetuse aruandluseks ja kajastab läbilõiget asutuse 

tegevustest 2013. aastal. 

Üldinfo 

 

E- Riigi Akadeemia Sihtasutus (eGA) on mittetulunduslik infoühiskonna 

arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 2002. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse, 

ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) 

vastastikuse mõistmise memorandumi alusel. 

 

E-Riigi Akadeemia eesmärkideks on: 

 

- koolituste, uuringute ja koostöövõrgustike kaudu tagada infoühiskonna 

jätkusuutlik areng; 

- kujuneda IKT-valdkonna analüüsi- ja kompetentsikeskuseks Euroopas 
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Peamised projektid 

 

Valgevene  

Arengukoostööprojekt  “Trainings on e-Governance and ICT solutions for 

representatives of Belarussian civil society.” 

Rahastaja: Välisministeerium ja USAID  

Projekti eesmärgiks on tõsta Valgevene kodanikuühiskonna liikmete teadlikkust 

e-valitsemisest, IKT (informatsiooni-ja kommunikatsioonitehnoloogia) 

kasutusvõimalustest ning küberturvalisusest. 

Projekti tulemusena on: 

 Valgevene kodanikuühiskonna liikmetel suuremad teadmised Eesti e-

valitsemisest, sh avaliku ning erasektori koostööst; 

 Valgevene kodanikuühiskonna liikmetele on tutvustatud peamisi Eesti 

avalikus sektoris kasutatavaid IKT-lahendusi ning antud nõu e-teenuste 

kasutuselevõtuks Valgevenes; 

 Valgevene kodanikuühiskonna liikmed on saanud ülevaate 

küberturvalisuse teemast Eesti vaatenurgast; 

 Koolitatud 40 Valgevene kodanikuühiskonna esindajat 5-päevaste 

koolituste tulemusena 
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Moldova 

Arengukoostööprojekt „Digital information security for better governance 

and public services  -capacity building for digital information security 

for Moldovan Government institutions in cooperation with USAID 

Emerging Donors Challenge Fund” 

Rahastaja: Välisministeerium ja USAID Emerging Donors Challenge Fund 

Projekti eesmärgiks on Moldova valitsusasutuste võimekuse kasvatamine 

digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel, turvalisemate online-teenuste 

osutamine ja turvaintsidentide vältimine tulevikus. Projekt toetab ka valitsuse 

andmekogude koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi. 

Projekti koostööpartneriks on Moldova eValitsuse Keskus (Moldova Valitsusese 

üksus). 

Projekti tulemusena on: 

 Koolitatud Moldova valitsusametnikud (kolm kahepäevast 

koolituskursust  interaktiivse programmi ja kodutööga, koolituskursus ja 

õppematerjalid); 

 Läbi viidud konsultatsioonid (nii valitsuse andmekogude 

koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi toetuseks 

kui digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel). 

 Loodud Moldova valitsusele digitaalse informatsiooni turvalisuse 

rakendamise strateegia ja tegevuskava; 

 Loodud lähteülesanne “Avaliku sektori asutuste infosüsteemide 

turvameetmete süsteemile”; 

 Läbi viidud avalikkusele suunatud teadlikkuse tõstmise tegevusi. 
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e-Riigi Akadeemia SA tegevusaruanne 2013 

Ukraina 

Arengukoostööprojekt „Support in strategy planning and implementation 

of eGovernment in Ivano-Frankivsk oblast of Ukraine. Development of 

ICT handbook for local democracy, transparency and better 

governance.“ 

Rahastaja: Välisministeerium ja  SIDA (Rootsi) 

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata e-valitsemise planeerimisele ning 

rakendamisele Ukrainas Ivano-Frankivski oblastis. Samuti Ivano-Frankivski 

oblasti võimukandjate ning IT-juhtide teadlikkuse tõstmine e-valitsemisest. 

 Projekti tulemusena on: 

 Läbi viidud koostööseminarid Ivano-Frankivski linna, oblasti ning Kalushi 

ja Dolina linnade kõrgematele ametnikele, arutamaks oblasti strateegilist 

eRiigi arengukava. 

 Koos Ukraina partneritega koostatud oblasti ja nende pilootlinnade 

strateegiline arengukava. 

 Kirjeldatud 4 prioriteetse arendusproekti kirjeldust (kõnekeskus 

kodanikega suhtlemiseks, mobiilirakendus teenuste osutamiseks, 

geoinfosüsteem omavalitsuste plaaneerimise ja teenuste tõhustamisks 

ning dokumendihalduse süsteem). Nimetatud tehnoloogiaprojektid on 

leidnud ka SIDA rahastuse ja käimas on projektide rakendamine ning 

dokumendihalduse tarkvara hange 

 Koostatud ning trükitud KOV juhi eRiigi käsiraamat, mida tutvustatakse 

2014 aasta veebruaris toimuval projekti lõpuseminaril 

 Projektis saadud kogemusi ja materjale jagatakse ka teistele Ukraina 

oblastite ja linnadega. 
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Arengumaad (Sihtriigid: Afganistan, Gruusia, Ukraina, Moldova; Kõik Eesti 

IKT-st huvitatud arengumaad) 

Arengukoostööprojekt “Introducing Estonian ICT solutions for delegations 

from developing countries.” 

Rahastaja: Välisministeerium  

Projekti eesmärgiks on arengumaade välisdelegatsioonidele korraldada Eesti e-riigi 

tutvustusi ning koolitusprogramme. 

Projekti tulemusena on: 

 Organiseeritud Ukraina Lvivi ametnike 2-päevane visiit elektroonse 

dokumendihalduse teemal (sept 2013) 

 Organiseeritud Malaisia riigiametnike visiit, eesotsas Malaisia valitsuse 

IT direktoriga, tutvustamaks Eesti e-riigi lahendusi (sept 2013, 7 osalejat) 

 Organiseeritud Malaisia küberjulgeoleku ametnike visiit (Cyber Security 

Malaysia), tutvustamaks Eesti e-lahendusi ning küberturvalisusega 

seotud teemasid (okt 2013, 5 osalejat) 

 eGA direktor esinenud Montenegros konverentsil Eesti e-riiki tutvustava 

loenguga (okt 2013) 

 Organiseeritud Armeenia ametnike 2-päevane visiit, eesotsas aseminister-

valitsusjuhiga (nov 2013, 5 osalejat) 

 Organiseeritud Ghana valitsusliikmetele nädalane programm Eesti e-

riigist ja e-kabineti lahendusest (nov 2013, 7 osalejat) 

 Organiseeritud nädalane Eesti e-riiki tutvustav visiit Brasiilia Rio Grande 

Do Sul osariigi ametnikele (nov 2013, 7 osalejat) 

 Koostöös Avatud Eesti Fondiga organiseeritud nädalane kõrgetasemeline 

visiit Myanmar (Birma) delegatsioonile, eesotsas IKT ministriga (nov 

2013, 8 osalejat) 

 Organiseeritud loengud Põhja-Sudaani e-riigi arengut koordineerivale 

ametnikule, kellega koos planeeritakse edasisi tegevusi. (Ette oli 

valmistatud delegatsiooni nädalane visiidikava kuid viimasel hetkel 

teavitati delegaate viisade väljaandmisest keeldumisest Saksa saatkonna 

poolt) (dets 2013) 

 

Valmistatakse ette Albaania innovatsiooniministri delegatsiooni visiiti 

veebruaris. 
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Palestiina 

Arengukoostööprojekt „Capacity building for digital security for 

Palestinian Authority –digital security for better governance and public 

services.” 

Rahastaja:  Välisministeerium  

Projekti eesmärgiks on tõsta Palestiina Omavalitsuse võimekust digitaalse 

turvalisuse valdkonnas ning toetada  valitsuse andmebaaside ristkasutuse 

platvormi juurutamist. 

Projekti tulemusena on: 

 Läbi viidud kolmeosaline digitaalse turvalisuse koolitus Palestiina 

valitsuse ametnikele ja spetsialistidele  

 Konsulteeritud Palestiina Omavalitsust digitaalse turvalisuse 

organisatsioonilistes küsimustes.  

 Konsulteeritud valitsuse andmebaaside ristkasutuse platvormi hanke 

ettevalmistamist ja läbiviimist. 

Projekti koostööpartneriks on Palestiina Omavalitsuse Telekommunikatsiooni ja 

Infotehnoloogia Ministeerium. 
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Kõrgõzstan 

Arengukoostööprojekt “Preparing the implementation of the e-Consul 

application in Kyrgyzstan” 

Rahastaja: Välisministeerium  

Projekti eesmärgiks on ette valmistada Kõrgõzstani välisministeeriumi e-konsuli 

projekti kirjeldus ning prototüüp plaanitavast rakendusest. Projekti raames 

valmib kohapealne organisatsioonilise raamistiku ja protsesside analüüs ning 

kasutuseloleva ning vajamineva riist- ja tarkvara kirjeldus.  

Projekti tulemusena on:  

 Kõrgõzstani Välisministeeriumile esitatavad ettepanekud vajalikeks 

organisatsioonilisteks ja tehnilisteks tegevusteks, mis võimaldaksid e-

konsuli rakenduse kasutuselevõtu Kõrgõzstanis. 

 eKonsul rakenduse prototüüplahendus 
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Armeenia 

„Transactional e-Governance Development in Armenia“ 

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

„Transactional e-Governance Development in Armenia“ on e-teenuste arendamise 

projekt Armeenias, mida rahastab Euroopa Komisjon (EuropeAid/131-

445/L/SER/AM) ja mille eesmärgiks on Armeenia valitsuse toetamine oma 

kodanikele paremate e-teenuste pakkumiseks.  

Projekti tulemusena on: 

 ühtne e-posti süsteem kõigile Armeenia elanikele, mille kaudu riik 

nendega suhelda saaks, 

 digitaalse rahvastikuregistri elektroonilise süsteem 

 statistikaameti elektroonilise suhtluse keskkond 

  e-politsei veebipõhised teenused 

  Armeenia valitsusele e-valitsuse-alased nõuanded 

 

Projektist täpsemalt: www.earmeniaproject.am  
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Aserbaidžaan 

 „Development of a Monitoring Methodology for e-Governance in 

Azerbaijan“ 

Rahastaja: OSCE  

Projekti eesmärgiks on „e-Teenuste hindamise metoodika väljatöötamine 

Aserbaidžaanis“.  Samuti seose väljatoomine e-teenuste taseme ja korruptsiooni 

taseme vahel. 

Projekti tulemusena on: 

 Hinnatud ja koostatud ülevaade e-Azerbaijani positsioonist teiste 

maailma riikide seas 

 Koostatud ettepanek, kuidas kasutada küpsusmudelit e-teenuste taseme 

hindamisel. 
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e-Riigi Akadeemia SA tegevusaruanne 2013 

Idapartnerlusmaad 

„Comparative Report on Open Governance and Data Protection in the 

Partner Countries of the EU Eastern Partnership”  

Rahastaja:  Eesti Diplomaatide Kool 

Projekti eesmärgiks oli koostada uuring „Comparative Report on Open 

Governance and Data Protection in the Partner Countries of the EU Eastern 

Partnership”  Nimetatud uuring koosneb e-valitsuse, e-osaluse ja e-demokraatia 

ning e-turvalisuse olukorra ülevaatest 6-s Idapartnerluse riigis: Armeenia, 

Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene.  
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Eesti 

“E-kodanikuks kasvamise teejuht” 

Rahastaja:  Vabaühenduste Fond (Avatud Eesti Fond) 

Projekti eesmärgiks on avardada koolinoorte teadmisi ja oskusi toimida aktiivse 

kodanikuna e-riigi ja infoühiskonna tingimustes. Gümnaasiumiõpilased on selle 

projekti vahetud ja peamised kasusaajad, kuid noorteni jõudmiseks keskendub 

projekt kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitusele ja õpetuse 

kaasajastamisele - ka nemad saavad projektist otseselt kasu. Õpetajatele 

suunatud tegevustes tehakse koostööd õpetajaid koolitavate õppeasutustega 

(TLÜ, Tartu Ülikooli Narva Kolledž), kellega valmistatakse ette e-kodaniku 

õigusi ja ühiskonnaelus osalemise võimalusi tutvustavad õppematerjalid ning 

viiakse läbi inspiratsiooniseminar.  

Projekti tulemusena on: 

 koolitusmaterjalid e-kodaniku oskuste arendamiseks 

 osalusjuhendid koos täpsete osaluskirjeldustega ja seda toestavate 

videomaterjalidega 

 koostöös kohalike omavalitsustega toimunud konkreetsed osalusprojektid 

(koos valminud tehniliste e-lahendustega), milles koolinoored on osalenud. 
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 “Avatud valitsemise partnerluse võrgustiku tegevuse koordineerimine, 

III etapp“ 

Rahastaja: Avatud Eesti Fond  

Projekti eesmärgiks on tagada   alates 2010. aasta sügisest tegutseva avatud 

valitsemise partnerluse (AVP) ümarlaua tegevuse jätkumine ja avalikkuse 

informeerimine  nii ümarlaua tegevusest kui ka  AVP siseriiklikust ja 

rahvusvahelisest arengust. Võrgustiku osalised  hoitakse kursis toimuvaga ja 

kujundatakse koostöös võrgustiku liikmetega ümarlaua seiskohti olulistes 

avatud valitsemist puudutavates küsimustes. Eesmärgiks on võrgustiku 

lülitumine toimuvasse avalikku debatti, mis toimub Eestis demokraatia 

uuendamise üle.  
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e-Riigi Akadeemia SA tegevusaruanne 2013 

"Konverentsi eValitsemiselt avatud valitsemisele korraldamine" 

Rahastaja: Avatud Eesti Fond ja Tallinna Linnavalitsus (Tallinna 

Ettevõtlusamet) 

Projekti eesmärk oli korraldada Tallinnas rahvusvaheline konverents 

„eValitsemiselt avatud valitsemisele“, et rahvusvahelisele ja Eesti avalikkusele 

teadvustada Eesti e-riigi viimase 10 aasta edulugu ning aidata kaasa  uute 

arengueesmärkide seadmisele.  Konverentsile kutsuti nende riikide esindajaid, 

kus e-Riigi Akadeemia vahendusel on jagatud Eesti kogemust, samuti 

visionäärid, kes suudavad avada uusi perspektiive tehnoloogia kasutamisel 

avatud ja kodanikke kaasavaks valitsemiseks.  

Projekti tulemusena on: 

 konverents edukalt läbi viidud 
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 „Vaba ja turvalise interneti kestmist kinnistava rahvusvahelise 

kandepinnaga põhimõtete väljatöötamine ning vajalike tegevuste 

elluviimine nende heakskiitmiseks 28.-29.04.2014 Tallinnas 

korraldataval internetivabaduse koalitsiooni (FOC) ministrite 

kohtumisel ja FOC konverentsil Free and Secure Internet for All“ 

Rahastaja:  Välisministeerium  

Projekti eesmärgiks on vaba ja turvalise interneti kestmist kinnistava 

rahvusvahelise kandepinnaga põhimõtete "Tallinn Agenda" väljatöötamine ning 

vajalike tegevuste elluviimine nende heakskiitmiseks 28-29.04.2014 Tallinnas 

korraldataval internetivabaduse koalitsiooni (FOC) ministrite kohtumisel ja FOC 

konverentsil Free and Secure Internet for All.  
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Birma 

„Myanmari valitsuse nõustamine eValitsuse, telekommunikatsiooni 

regulatsioonide ja hariduses infotehnoloogia kasutamise tegevuskava 

osas” 

Rahastaja: Avatud Eesti Fond 

Projekti eesmärgiks oli kaardistada Myanmari olukord eRiigi põhiliste 

komponentide alal ning koostada vastav raport, mis hõlmaks eRiigi alase 

nõustamise kava, ettepanekuid telekommunikatsiooni infrastruktuuri 

õigusraamistikust ning IKT hariduse teemal. 

Projekti tulemusena: 

 koostati vastav raport 

 aidati ette valmistada eRiigi valdkonda kureeriva ministri 

delegatsiooni visiiti (visiit toimus 2013 aastal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 17 
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Montenegro 

“Strengthening administrative capacities in information society”  

Rahastaja: Euroopa Komisjon 

“Montenegro infoühiskonna haldussuutlikkuse tõstmine” (mestimisprojekt) 

projekti üldeesmärgiks oli Montenegro infoühiskonna arendamine, mis on 

vastavuses EL-i ja rahvusvaheliste standarditega. Lisaks sellele oli projekti 

eesmärgiks tugevdada Montenegro Infoühiskonna- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi haldussuutlikkust, mille läbi tõstetakse e-

teenuste kvaliteeti ja nendele  juurdepääsu Montenegros. 

e- Riigi Akadeemia rolliks projektis oli teostada Montenegro infoühiskonna 

koostöövõime raamistiku analüüs, e-teenuste ning e-riigi portaali analüüs ning 

töötada välja ettepanekud nende valdkondade tõhustamiseks.  

Projekti tulemusena on: 

 teostatatud Montenegro  Infoühiskonna- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi riigiametnike õppevisiit Eestisse. 

  Läbi tehtud ülalnimetatud analüüsid ning läbi viidud seminarid  
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Bosnia ja Hertsegoviina 

„Strenghtening the efficiency of IDDEEA“ (Twinning Bosnia and 

Herzegovina) 

 

Rahastaja:  Euroopa Komisjon  

Projekti üldeesmärgiks on panustada Bosnia ja Hertsegoviina avaliku halduse 

arendamisse efektiivsete reformide läbiviimiseks ning teenusekvaliteedi 

tõstmiseks riigis. Projekt aitab kaasa Bosnia ja Hertsegoviina  Isikutunnistuste, 

registrite ja andmevahetuse agentuuri (ingl.k The Agency for Identification 

Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and Herzegovina (IDDEEA)) 

tehniliste ja inimressursside arendamisele.  
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Koolitused ja visiidid Eestis 

Ukraina koolitus, 21.01-25.01.2013 teemal „Eesti e-Valitsus“  projekti “e-Riigi 

Arengutugi Ivano-Frankivski oblastis” raames  (17 osalejat) 

India, 11.-15.02.2013 teemal „Eesti e-Valitsus“ (16 osalejat) 

Valgevene I, 25.02-01.03.2013  teemal „MTÜde võimekuse tõstmine kodaniku- 

ning infoühiskonnas“ (11 osalejat)  

Kõrgõzstan, 18.-22.03.2013 teemal „Eesti e-Valitsus ning avalike e-teenuste 

osutamine“ (12 osalejat) 

Kosovo, 01.04-04.04.2013 teemal „e-Valitsuse strateegia arendamine Kosovo 

kohalikele omavalitsustele“ (13 osalejat) 

Namiibia, 8.-12.04.2013 teemal „Eesti e-valitsus“  (8 osalejat)  

Põhja-Küpros, 29.04 – 03.05. 2013  teemal „ Eesti e-Valitsus ning IKT-

lahendused“ (7 osalejat) 

Valgevene II, 29.04-03.05.2013 teemal „ Erasektori ning avaliku sektori koostöö 

kodanikuühiskonna ning e-valitsuse loomisel“ (10 osalejat) 

Moldova, 15.-17.05.2013 teemal „Avatud valitsemine ning kodanike osalus 

poliitilistes protsessides“ (2 osalejat)  

Montenegro, Twinning projekti komponent, 04.-06.06.2013 teemal „Riiklike 

andmebaaside andmevahetusüsstem“ (5 osalejat)   

Valgevene III,  12.-15.08.2013 teemal „IKT hariduses“ (10 osalejat) 

Lviv (Ukraina), 12.-13.09.2013 teemal „Eesti e-riigi lahenduste tutvustus“ (4 

osalejat) 

Malaisia MAMPU, 16.-17.09.2013 teemal „Eesti e-valitsus ning 

andmevahetuskiht X-tee“ (7 osalejat) 

Malaisia CSM, 2.-4.10.2013 teemal „Eesti  küberjulgeoleku raamistik ning e-

valitsus“  (4 osalejat) 

Valgevene IV, 28.10.-01.11.2013 teemal „ IKT hariduses“ (10 osalejat) 

Afganistan,  4.-08.11.2013 teemal „Eesti e-Valitsus“  (9 osalejat) 

Ghana, 11.-15.11.2013 teemal „Eesti e-Valitsus ning valitsuse elektrooniline 

infosüsteemi loomine“  (7 osalejat)    
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Brasiilia, 18.-22.11.2013 teemal „Eesti e-riigi lahenduste tutvustus“  (7 osalejat) 

Myanmar, 23.-26.11.2013 teemal- „ Eesti e-valitsuse tutvustus“ koolitus (8 

osalejat) 

Türkmenistan, 12.12.-20.12.2013 teemal– „Eesti e-valitsus“ (14 osalejat) 

Põhja-Sudaan, 16.-18.12.2013 teemal „E-riik Eesti era- ning avalikus sektoris“ 

(4 osalejat) 

Valgevene V koolitus teemal „MTÜde võimekuse tõstmine“ toimub 

2014.aastal, 10.02-14.02.2014. 
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Töötajad 

Seoses suureneva projektide mahuga ning vajadusega tugevdada meie 

administratiivset võimekust, liitus e-Riigi Akadeemiaga 2013. aastal 4 uut 

töötajat – Marit Lani, Villem Alango, Raul Rikk, Helena Savtšenko ning meie 

meeskonnaga liitus ka assotsieerunud ekspert Martin Lään. Alljärgnevalt leiab 

lisainformatsiooni e-Riigi Akadeemia töötajatest ning meie tegevustega lähedalt 

seotud ekspertidest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvo Ott, juhatuse liige, direktor 

Lisaks e-Riigi Akadeemia üldjuhtimisega seotud tegevustele osales e-

Riigi organisatsioonilise ülesehituse, strateegia ja planeerimise ning 

koosvõimeraamistike erinevate valdkondade eksperdina 

arengukoostööprojektides (Palestiinas, Moldovas, Tuneesia, 

Ukrainas, Montenegros, Saudi Araabias). Esines lektorina nii 

arengukoostöö raames teostatud koolitustel kui ka muudel e-Riigi 

Akadeemia poolt läbiviidud koolitustel ja osales e-Riigi Akadeemia 

projektidega seotud missioonidel. Olulisemate projektidena võiks 

välja tuua osalust Tuneesia ja Ukraina projektides ning 

ettevalmistusi suuremaks osalemisels EL erinevates projektides (sh 

Twinning tegevustes). Samuti oli üheks olulisemaks suunaks 

President T.H.Ilvese initsiatiivi (GISI - Global Information Society 

Initiative) käivitamisele kaasa aitamine ning Tallinna 

Tehnikaülikooli eRiigi magistriprogrammi ettevalmistamine.  

 

Ivar Tallo, nõukogu liige 

Osales team leaderina Euroopa Komisjoni rahastatud suurprojekti 

„Transactional e-Governance Development in Armenia“ tegevustes; 

andis oma panuse „EXPAT“ projektis jagades poliitikasoovitusi; osales 

erinevatel missioonidel. Osales lektorina nii arengukoostöö raames 

teostatud koolitustel kui ka muudel e-Riigi Akadeemia poolt läbiviidud 

koolitustel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 

ettevalmistatava e-riigi strateegia aruteludel. Kirjutas mitmeid 

arvamusartikleid ajakirjanduses. Osales ka mitmetel tulevikku 

vaatavatel visioonikoosolekutel ettekannetega ja konverentsidel 

moderaatorina.  
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Hannes Astok, juhatuse liige, arendusdirektor  

Osales organisatsiooni arendamise, kohalike omavalitsuste ja 

küberturvalisuse  eksperdina erinevates arengukoostööprojektides 

(Palestiina, Moldova, Ukraina). Esines lektorina nii arengukoostöö 

raames teostatud koolitustel kui ka muudel e-Riigi Akadeemia poolt 

läbiviidud koolitustel ja osales e-Riigi Akadeemia projektidega seotud 

missioonidel. Panustas oluliselt e-Riigi Akadeemia arendamisega 

seotud tegevustesse Global Information Society Initiative (GISI) 

arenguprotsessi raames. 

 

Nele Leosk, programmijuht 

Oli hõivatud eksperdina projektis„Avatud valitsemise ning 

kaasamise edendamine koostöös UNDP-ga Moldovas ja Kosovos“, 

kus nõustas mõlema riigi valitsusi avatud õiguloome kujundamisel 

ning uute tehnoloogiate integreerimisel antud protsessi. Lisaks 

osales aktiivselt Eesti e-valitsemise ning e-demokraatia kogemuse 

tutvustamisega rahvusvahelistel üritustel, näiteks iga-aastasel 

OECD foorumil 2013.mais Pariisis ning Rahvusvahelise 

Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) Ida-Euroopa ja Euraasia e-

valitsemise konverentsil Moskvas. Osales jooksvalt koolitajana 

Euroopa Komisjoni e-kaasamise seminaridel. Alates 2012. aastast on 

Nele Euroopa Ülikooli Instituudi politoloogia doktorant ning uurib 

infoühiskonna arenguteed demokraatlikes riikides. 
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Liia Hänni, programmijuht 

Jätkas 2011. a. sügisel asutatud vabaühenduste avatud valitsemise 

partnerluse (AVP) võrgustiku tegevuse koordineerimist ja koostööd 

erinevate valitsusasutustega Eesti AVP tegevuskava täitmiseks ning 

Eesti väärikaks esindamiseks rahvusvahelisel tasandil.  Osales 

Rahvakogu protsessi korraldamisel eesmärgiga kaasata 

rohujuuretasand avatud valitsemise põhimõtetete elluviimisesse. 

Esines lektorina nii arengukoostööprojektide raames kui ka teistel e-

Riigi Akadeemia ja Idapartnerluse keskuse korraldatud koolitustel ja 

aitas kaasa  vastavate õppereiside programmide kujundamisele. 

Väisas Kosovot ja Moldovat eesmärgiga tutvustada seal Eesti e-

kaasamise kogemust ning ergutada partnereid vastavaid 

tehnoloogilisi platvorme kasutama.   Panustas eksperdina 

Idapartnerluse riikide avatud valitsemist käsitleva uuringusse, mille 

tellis Soome Välisministeerium.  Tutvustas Eesti infoühiskonna ja e-

riigi arendamise kogemust Eestit külastanud kõrgetasemelistele 

väliskülalistele ja ajakirjanikele ning esines  Brüsselis toimunud 

Europa avaliku kommunikatsiooni konverentsil Eesti e-hääletamise 

kogemusest.  

 
Kristina Reinsalu, programmijuht  

Viis ellu Vabaühenduste Fondi rahastatud projekti „e-Kodanikuks 

Kasvamise teejuht“, mille eesmärgiks on noortele e-riigi lahendusi 

tutvustada ja neid e-osalemisele motiveerida. „Digitaalse 

informatsiooni turvalisuse tõhustamine Moldovas: valitsusasutuste 

võimekuse kasvatamine turvalisemate teenuste osutamiseks koostöös 

USAID CE-10 Emerging Donors Challenge Fund-iga“ 

projektijuhtimine. Oli eksperdiks Tartu linnale esmakordselt Eestis 

kaasava eelarve elluviimisel -  töötas koos Tartu linnavalitsuse ja 

volikoguga välja pilootprojekti stsenaariumi, nõustas projekti 

elluviimist ning kommunikatsiooni linnaelanikele. Teema pälvis 

suure meediakajastuse Eestis ja huvi väljaspool Eestit, saadud 

kogemust esitles mitmetel rahvsuvahelistel üritustel. Koos kolleeg 

Jelizaveta Krenjovaga kirjutatud teadusartikkel "Good governance 

starts from procedural changes: a case study of preparing 

participatory budgeting in the City of Tartu, Estonia" võitis Leedus 

toimunud rahvusvahelisel konverentsil parima noorte teadlaste 

artikli auhinna. Avaldas ja esitles mitmeid analüüse nii kohalike 

omavalitsuste kaasamispraktikate kui Rahvakogu.ee portaali 

kasutuse kohta. Nõustas teiste riikide kohalikke omavalitsusi, 

korraldas seminare, millest suurima osalejaskonnaga oli seminar 

avatud valitsemisest kohalikele omavalitsustele, mille peaesineja oli 

USA e-demokraatia visionäär Steven Clift. Juhib NISPAcee e-

valitsuse töögruppi. 
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Annela Kiirats, koolitusjuht 

Tegutses projektijuhina VM arengukoostööprojektides (Valgevene, 

Afganistan, Arengumaad). Arengumaade projekt hõlmab visiitide 

koordineerimist arengumaadele ning 2013.aastal kattis projekt 

Ukraina, Malaisia, Ghana, Brasiilia, Myanmari, Sudaani jne visiite. 

Korraldas koolitusjuhina e-Riigi Akadeemia koolitusi (sh India, 

Kõrgõzstani, Kosova, Turkmenistan) teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonide rahastamisel (USAID, UNDP, SIDA). Koordineeris 

projektijuhina piiriülese koostöö projekti Est-Lat-Rus, mis jätkub ka 

2014.aastal. Osales aktiivselt projektipakkumiste koostamisel, osales 

aktiivselt E-Riigi Akadeemia teistes projektides ning viibis e-Riigi 

Akadeemia tegevusega seotud lähetustel. 

 

Aile Kullerkupp, finantsjuht 

Vastutas e-Riigi Akadeemia raamatupidamise ja  projektide 

finantsaruandluse eest. Osales projektitaotluste koostamisel. 

Täiustas aruandlussüsteemi ning kaasajastas raamatupidamise 

korraldust, alates detsembrit 2013 läks e-Riigi Akadeemia üle 

digitaalsele dokumendihaldussüsteemile, mis puudutab ka 

raamatupidamisdokumentide digitaliseerimist (hõlbustab edaspidi 

rahastajatele esitatavate aruannete esitamist märgatavalt). E-Riigi 

Akadeemia vahetas ka oma auditipartneri, uueks partneriks on 

KPMG Baltics.  

 
Monika Lekic, programmijuht 

Koordineeris Euroopa Komisjoni poolt rahastatud mestimisprojekti 

“Haldussuutlikkuse tõstmine infoühiskonna arendamiseks” 

Montenegros. Panustas Ukraina kohaliku omavalitsuse 

demokraatia arendamisele, läbipaistvuse ja parema juhtimise 

tagamisele suunatud IKT käsiraamatu koostamisse. Osales 

projektijuhina „Avatud valitsemise ning kaasamise edendamine 

koostöös UNDP-ga Moldovas ja Kosovos“ projekti. Aitas käivitada 

Euroopa Komisjoni poolt toetatud mestimisprojekti, mille 

eesmärgiks on tõsta riigiasutuse IDDEEA (Agency for Identification 

Documents, Registers and Data Exchange) haldussuutlikkust ID-

kaartide, registrite ja andmevahetussüsteemide tõhustamiseks 

Bosnias ja Hertsegoviinas.  
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Mari Pedak, vanemekspert 

Osales projektijuhi ja eksperdina Idapartnerluse riikides läbi 

viidud e-riigi, e-demokraatia ja turvalisuse alases uuringus, 

talendikatele migrantidele innovatiivseid teenuseid välja töötanud 

projektis ning ID-1 formaadis dokumentide (isikutunnistuse) 

funktsionaalsuse rakendusuuringus. Osales planeerimises ning 

eksperdina Tuneesia e-riigi ja digitaalse identiteedi arengu- ja 

Bosnia ja Hertsegoviina twinningprojekti ettevalmistamisel, 

samuti Armeenia e-valitsemise arenguprojektis ning „EXPAT“-

projektis. Osales lektorina nii arengukoostöö raames teostatud kui 

ka teistel e-Riigi Akadeemia poolt läbi viidud koolitustel. Alustas 

(digitaalse) identiteedi kui omaette uurimis- ja projektivaldkonna 

väljaarendamist. Osales 3 konverentsi korraldamises, millest üks 

toimus 2013.aastal: „E-valitsuselt avatud valitsemiseni", samuti 

läbiviidud uuringuid tutvustavate seminaride korraldamises. 

Osales e-riigi teemaliste artiklite kirjutamises. Transparency 

International’ seminaril Moldovas esitles e-riigi korruptsiooni 

vähendavat mõju ning küberturvalisuse konverentsil 

Dublinis  Eesti e-riigi turvalisuse aspekte.  

 

Villem Alango, vanemekspert 

Liitus e-Riigi Akadeemia kollektiiviga kevadel 2013.  

Osales projekti “e-Valitsuse alase strateegia kujundamine ja selle 

rakendamine Ivano-Frankivski oblastis” ettavalmistamises 

geoinfosüsteemide (GIS) valdkonna eksperdina. Alustas tööd 

projekti "E-konsuli rakenduse kasutuselevõtu ettevalmistamine 

Kõrgõzstanis" projektijuhina. Tegeles projekti „ Eesti e-riigi 

arengute tutvustamine ja e-Eesti ekspordi teabebaasi loomine“ 

läbiviimisel eksperdi ja koordinaatorina. Osales projekti "Tuneesia 

valitsuse toetamine e-valitsemise süsteemi arendamisel" aasta 

2014 tegevuste ettevalmistamisel. Osales koolitustel lektorina.  
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Raul Rikk, programmijuht 

Liitus e-Riigi Akadeemia kollektiiviga sügisel 2013.  

Tegeles põhiliselt nelja järgmise teemaga. Osales Moldova 

küberjulgeoleku teekaardi  koostamisel eksperdina, valmis 

strateegia mustand, mis ootab pärast ametliku töörühma 

moodustamist Moldovas lõplikuks strateegiaks vormimist.  Osales 

Idapartnerluse uuringu küberturbe peatüki koostamisel. Tegevuse 

lõpptulemuseks koostati uuringu raport. Protsess sisaldas 

küsimustike koostamist, materjalide analüüsi, seminari ja raporti 

koostamist. Arendas e-Riigi Akadeemia küberturbe projekte. 

Tulemuseks on võimalike projektide nimekiri, lühikirjeldus ja 

esmane ressursiarvestus. Viibis visiidil Gruusias arutamaks 

võimalikke tulevasi koostööprojekte, koolitusi ja muid tegevusi.  

 

Jelizaveta Krenjova, projektijuht 

Osales projektijuhina EV Välisministeeriumi ja SIDA 

kaasrahastatud arengukoostööprojekti “e-Valitsuse alase 

strateegia kujundamine ja selle rakendamine Ivano-Frankivski 

oblastis” “. Oli kaasatud erinevatele välisvisiitidele seoses e-Riigi 

Akadeemia tegevusega ning panustas arengukoostöö raames 

teostatud koolituste läbiviimisesse. 

 

Marit Lani, projektijuht 

Liitus e-Riigi Akadeemia kollektiiviga talvel 2013.  

Juhtis kommunikatsioonialast tegevust Euroopa Komisjoni 

(FP7) projektis Cloud for Europe. Tema koordineerida oli ka 

välisabiprojekt, mille raames toetatakse e-valitsemise süsteemi 

arendamist Tuneesias. Osales avaliku kommunikatsiooni 

eksperdina Moldova digiturvalisuse projektis ning aitas ette 

valmistada Läänemere strateegia seemneraha projekti 

piiriüleste e-teenuste valdkonnas. Lisaks tegeles ta 

kommunikatsiooniteemadega – koostas e-riigi Akadeemiat 

tutvustava trükise, arendas e-Riigi Akadeemia ja e-Riigi 

Akadeemia projektide kuvandit internetis ning juhtis 

dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõttu. 

 



 

Page 27 

e-Riigi Akadeemia SA tegevusaruanne 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martin Lään, FOC-koordinaator 

Tegeles 2014. aasta 28.-29. aprillil Tallinnas toimuva 

internetivabaduse koalitsiooni kõrgetasemelise konverentsi 

ettevalmistusega. Koostas tegevuskava konverentsini jäänud 

kuudeks. Tegevuste rahastamiseks sõlmiti koostööd reguleeriv 

käsundusleping töö tellija, Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga. 

E-Riigi Akadeemia poolt töötati välja konverentsi sisulise 

ülesehituse raamistik ja koostati teemasid lahti seletav 

kontseptsioonipaber. Alustati konverentsi lõpptulemuseks 

kavandatud koalitsiooni soovituste eelnõu koostamist ning loodi 

esmased töised kontaktid hulga rahvusvaheliste vabaühenduste 

ja ettevõtetega, kellega algatati koostöö konverentsi ühiseks 

edukaks läbiviimiseks. 

 

Maarja Ulman, finantsjuhi assistent 

Töötab e-Riigi Akadeemia meeldivas kollektiivis aasta ja paar 

kuud. 

Vastutab dokumentide esmatasandi kontrolli ja  sisestamise eest 

ning abistab finantsjuhti igapäevastes toimingutes. Haldab e-

Riigi Akadeemia dokumentide menetlemist ja arhiveerimist. Oli 

kaasatud dokumendihaldussüsteemi juurutamisse, nõustas selle 

rakendamist just raamatupidamisvaldkonnast lähtuvalt. Alustas 

personalivaldkonna tegevustega. Osales projektiassistendina ka 

mitmetes arengukoostöö- ja muudes projektides. Panustas ka 

delegatsioonide ja külaliste vastuvõtmisesse. 

 

Helena Savtšenko,  juhatuse assistent 

Liitus e-Riigi Akadeemia kollektiiviga sügisel 2013.   

Aitab hallata dokumendikäivet, kirjavahetust. Assisteerib e-Riigi 

Akadeemia koolituste läbiviimise juures ning võtab vastu külalisi. 

Täiendab e-Riigi Akadeemia veebilehte. Tegeleb igapäevase 

asjaajamise ning assisteerimisega ka mitmetes projektides. 

2013.aastal juhtis koos kolleeg Marit Laniga 

dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõttu.  
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Kokkuvõte ja ootused aastaks 2014 

 

2013. aastal põhilise 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, lisaks 1 assotsieerunud ekspert.  

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, millised projektid toimivad Tuneesias, Montenegros, Moldovas, 

Bosnias ja  Hertsogoviinas, Ukrainas ja mujal. Jätkuvasti käib suuremahuline e-

riigi arendusprojekt Armeenias (EL rahastus – e-Riigi Akadeemia on siin 

konsortsiumi juhiks) ja Ukrainas Ivano-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 teemaline magistriõpe. 

Nimetatud teema on otseselt seotud Vabariigi Presidendi initsiatiiviga GISI 

(Global Information Society Initiative) . 

Traditsiooniliselt võeti vastu välisriikide delegatsioone ning sisustati ja 

korraldati koolitusvisiite. Projektide ja visiitide-koolituste nimekiri on toodud 

käesolevas dokumendis ning selle lisades. 
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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. 

 

 


