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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang (kuni 1 lk) 

2014. aasta oli E-riigi Akadeemiale kiire arengu etapiks. Oluliselt on suurenenud 
töötajate arv (tänaseks on põhikohaga ning tähtajatu lepinguga tööl 20 inimest). E-riigi 
Akadeemia esindajad töötavad Belgradis, Ramallas ja Kiievis. Lähitulevikus otsime 
esindajaid ka Kõrgõstanis, kus 2015. aasta veebruarist käivitub VM ja USAID 
ühisprojekt ning Namiibias, kus juba 2014. aastal käivitus Namiibia Valitsuse poolt 
finantseeritav konsultatsiooni ja arendusprojekt. Lisaks töötajate arvule suurenes ka 
oluliselt E-riigi Akadeemia käive, kuna EL rahastamisega projekt Armeenias teostus 
põhiliselt 2014. aastal. Institutsionaalselt võib nimetada oluliseks ka Akadeemia 
juhtimise täiustamist, kommunikatsioonijuhi tööle võtmist ning uue 
dokumendihaldussüsteemi rakendamist. 
 
2014 aastal viidi läbi 24 koolitust ning võeti vastu kõrgeid e-riigi ametnikke, samuti 
käivitati koos Tallinna Tehnikaülikooliga rahvusvaheline e-riigi magistriprogramm ning 
juhendati magistrante. 
 
Välisministeeriumi rahastamisel ja kaasrahastamisel viidi läbi 12 projekti. Suurematest 
võib märkida: 

• Moldova kõberturvalisus 
• Palestiina teenuste raamistiku rakendamine 
• Ukraina Iwano Frankiivsk Oblast, Lviv ja Ukraina keskse eValitsuse nõustamine 
• Kõrgõstani eKonsuli analüüs 
• Arengumaade koolitused 

 
Nimetatud projektide üldjuhtimise toetus kaeti suures osas 2014. aasta 
Välisministeeriumi institutsionaalse toe projektist. 
 
2014. aastal, sarnaselt eelmise 2013. aastaga, toimus E-riigi Akadeemia tegevuste oluline 
laienemine. Käivitus Küberturbe programm ning võeti tööle programmijuht. Samuti 
kujundati ja rakendati metoodika tehnoloogiaprojektide toeks koostöös 
tehnoloogiapartneritega. Viimase puhul on sobilikuks näiteks eRiigi teenusearhitektuuri 
rakendamine Palestiinas (koostöös AS Cybernetica ja Aktorsiga), projektid Ukraina 



Iwano-Frankivski oblastis (koostöös AS Dateli, AS Regio ning Serbia ja Ukraina 
firmadega), Kõrgõstani e-Konsul projekt (koostöös AS EstPrototype) jms. 
 
 
2014. aasta lõppes EL mestimisprojekt Montenegros ning käivitus projekt Bosnia ja 
Hertsegoviinas.  
 
Üheks oluliseks koostöövaldkonnaks VM-ga oli 2014. aastal edukalt korraldatud  
internetivabaduse koalitsiooni (FOC) ministrite kohtumine ja FOC konverents „Free and 
Secure Internet for All“ 2014 aprillis. Lisaks sisukale konverentsile oli suurepärane 
võimalus tutvustada maailmale e-Eestit. 
 
Sarnaselt 2013. aastaga oli 2014. aastal Välisministeeriumi poolt antud institutsionaalne 
tugi 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. Selliste tegevuste finantseerimine enamikul juhtudest ei ole meie 
sihtfinantseeringutest ega projektidest, mis on otse konkreetsete teenuste osutamisele 
suunatud, võimalik.  
 
LISA 1  Finantsaruanne kavandatud kululiikide ja summadega taotluse järgi ning 
tegelikud kululiigid summadega kuludokumentide järgi maksete kaupa. 
 
LISA 2  Koolitused 2014 
 
KINNITUSE ESITAMINE  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust. 
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