
E-riigi Akadeemia
Partner e-riigi ja avatud valitsemise arendamisel



Mida teeme? 

Me arendame ja ehitame avatud digitaalseid 

ühiskondi. 

Nõustame valitsusi ja organisatsioone eesmärgiga 

suurendada valitsemise tõhusust ning arendada 

avatud infoühiskonda. Me analüüsime ja loome 

teavet e-riigi kohta ning levitame parimat Eesti ja 

rahvusvahelist e-valitsemise kogemust üle maa- 

ilma.



e-valitsemine
(kesk-, omavalitsus)

e-demokraatia
küberturvalisus

Juurutus Nõustamine

Koostöö

KoolitusUuring

Kes me oleme? 

eGA on sõltumatu missioonipõhine mittetulun-

duslik organisatsioon, mis loodi 2002. aastal ÜRO 

Arenguprogrammi, Avatud Ühiskonna Instituudi 

ja Vabariigi Valitsuse algatusel. 

eGA innustab, koolitab ja nõustab avaliku sektori 

juhte, ametnikke ja huvirühmi kasutama info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) tõhusamaks 

ja läbipaistvamaks riigijuhtimiseks ning demo-

kraatlike protsesside parendamiseks. Samuti 

aitab eGA koostöös ettevõtetega välisriikide 

valitsusi IT-arhitektuuri kavandamisel ja ülesehi-

tamisel ning e-lahenduste kavandamisel, valikul 

ja juurutamisel.

eGA kuulub Eesti Arengukoostöö Ümarlauda ning 

on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 

Liidu liige. Oma tegevuses järgib eGA vabaühen-

duste eetikakoodeksit. eGA tegevust auditeerib 

rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, praegu on 

audiitor KPMG Baltics.



E-riigi Akadeemia arvudes

60+ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) projek-

ti rohkem kui 50 riigis aastail 2003–2016.

140+ koolitust aastail 2003 – 2016.

3000 avaliku sektori otsustajat ja spetsialisti 

koolitatud ja nõustatud aastail 2003 – 2016. 

24 töötajat: 20 Eestis, 2 Gruusias, 1 Serbias ja 

1 Ukrainas.

eGA ekspertidel on rohkelt e-valitsemise 

kogemust: 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 25 + 24 + 18 + 15 + 

13 + 13 + 12 + 12 + 10 + 8 = 280 aastat 

kogemusi 15 eksperdilt.

60 e-valitsemise eksperti Eestis ja välismaal.

Räägime 12 keeles:     eesti,     inglise,     vene,               

     soome,     rootsi,     saksa,     hispaania,         

     prantsuse,    ukraina,     gruusia,     bosnia,            

     serbia.
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2016. aastal tegutsesime 23 riigis.

eGA-l on rikkalikud kogemused e-valitsemise 

arendamisel siirdeühiskondades, eeskätt 

Kesk- ja Ida-Euroopas, Balkanil ja Aafrikas. 

Samuti teeb eGA tihedat koostöö Euroopa 

Liidu riikidega (Holland, Taani, Saksamaa, 

Austria jt). Sel aastal viisime projekte ellu 23 

riigis.

eGA projektid 2016. aastal 
maailmas.

Kaukaasia 13% 

Aafrika 5% 

Aasia 17% 

Euroopa 65% 



eGA aitab tõsta riikide tippjuhtide oskus-

te ja teadlikkuse taset e-valitsuse kõiki-

dest tahkudest alustades seadusandlu-

sest, organisatsiooni ülesehitusest ja 

teadlikkuse suurendamisest ning lõpeta-

des digitaalse identiteedi ja e-riigi süda-

meks kutsutava X-tee-laadse andmeva-

hetussüsteemi juurutamisega. Samuti 

oleme valitsustele toeks avaliku sektori 

e-teenuste väljaarendamisel, tuginedes 

Eesti ja teiste riikide kogemusele e-tee-

nuste arendamisel.

Tegevusvaldkond
E-keskvalitsus

E-valitsemise arendamine Armeenias

2012–2014

Toetasime ja nõustasime Armeenia valitsust 

kodanikele paremate e-teenuste pakkumisel. 

Projekti käigus lõime ühtse e-posti kõigile 

Armeenia elanikele, mille kaudu riik nendega 

suhelda saab, digitaalse rahvastikuregistri elek- 

troonilise süsteemi, statistikaameti elektroonilise 

suhtluskeskkonna ning e-politsei teenused. 

Samuti koolitasime rahvastikuregistri ametnikke 

süsteeme kasutama ning nõustasime Armeenia 

valitsust e-valitsuse teemal.

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Koosvõimearhitektuuri ja -lahenduste 

juurutamine

Oleme koostöös Aktors OÜga ja Cybernetica 

ASiga juurutanud koosvõimearhitektuuri ja 

–lahenduse (X-tee) Tuneesias, Palestiinas, Namii-

bias, Kõrgõzstanis ja Fääri saartel (Taani). Samuti 

lõime kodanikele ja ametkondadele e-teenuseid, 

mis kasutavad loodud kesksüsteemi ja andme-

baase.

Meie tööd 



Bosnia ja Hertsegoviina dokumentide 
tuvastusega, registritega ja andme- 
vahetuse haldamisega tegeleva agen-
tuuri    arendamine 
2013 - 2015

Euroopa Liidu mestiprojekti eesmärk oli toetada 

reformitud, tõhusa, läbipaistva ja kliendisõbraliku 

avaliku sektori loomist Bosnias ja Hertsegoviinas. 

Projekt keskendus Bosnia ja Hertsegoviina Doku-

mentide Identifitseerimise, Registrite ja Andme-

vahetuse Agentuuri infotehnoloogilise olukorra 

parendamisele, IT-ekspertide oskuste ja teadmis-

te arendamisele ning lõppkasutajatest ametnike 

koolitamisele, et nad oskaksid kasutada uusi 

infosüsteeme. eGA ülesanne oli anda 9 koolitust 

150-le Bosnia ja Hertsegoviina asjaomaste amet-

kondade töötajatele ning korraldada neile 2 kooli-

tusvisiiti Eestisse. Projekti viis ellu Itaalia-Eesti 

ühendmeeskond koosseisus CSI-Piemonte (Itaa-

lia), E-riigi Akadeemia ja Siseministeerium.

Rahastaja: Euroopa Komisjon

E-valitsemise võimekuse kasvatamine 
Ukrainas 
2015 - 2016

Nõustame Ukraina E-valitsuse Agentuuri koosvõi-

melahenduse valikul ja e-teenuste loomisel. 

Samuti toetame agentuuri kommunikatsioonist-

rateegia loomist ja taktikaliste tegevuste kavan-

damist, et suurendada Ukraina avalikkuses 

teadlikkust e-valitsemisest ning parandada amet-

kondade koostööd ja võimekust e-teenuste 

arendamisel. 

Rahastajad: Emerging Donors Challenge Fund 

(USAID) ja Välisministeerium

Meie tööd 

Gruusia e-valitsemise tugevdamine 
2015 - 2017

Euroopa Liidu mestiprojekti eesmärk on toetada 

e-Gruusia kontseptsiooni ja strateegia loomist, 

viia riigi e-valitsemise ja küberturvalisuse õigus-

aktid vastavusse Euroopa Liidu standarditega ning 

tugevdada Gruusia Andmevahetuse Agentuuri 

personali ja institutsionaalset suutlikkust e-valit-

semise valdkonnas. Projekt viiakse ellu koostöös 

Riigikantselei ja CSI-Piemontega (Itaalia).

Rahastaja: Euroopa Komisjon



Aitame omavalitsustel kasutada IT- ja kom-

munikatsioonivahendeid avatud valitsemi-

se ja e-kaasamise parendamiseks.

Tegevusvaldkond
E-omavalitsus

Meie tööd 

E-teenused Ukraina kohalikele 

omavalitsustele 

2012-2016

Eesmärk tõhustada Lääne-Ukraina omavalitsuste 

avalikke teenuseid. juurutasime järgmised 

e-lahendused: 

1) elektrooniline dokumendihaldussüsteem Kaluši 

ja Lvivi linnavalitsustes ning Ivano-Frankivski 

Regioonivalitsuses; 2) kõnekeskus Kaluši Linnava-

litsuses; 3) turistidele mõeldud mobiilirakendus  

info leidmiseks ja vaatamisväärsustega tutvumi-

seks Ivano-Frankivski, Dolynia ja Kaluši linnas; 4) 

Ivano-Frankivski regiooni GIS-süsteem, mis on 

aluseks paljudele e-teenustele.

Rahastajad: Rootsi Rahvusvahelise Koostöö 

Agentuur (SIDA) ja Välisministeerium

E-teenuste loomine

E-teenused on e-valitsemise üks käegakatsutav 

väljund: need aitavad tõhusalt korraldada 

riigiasutuste, omavalitsuste ja kodanike suhtlust. 

Aitame omavalitsustel töötada välja e-teenuseid, 

tuginedes Eesti ja teiste riikide e-teenuste 

arendamise kogemusele.



Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine 

kodanikuosaluse suurendamisel Moldova 

seadusloomes ja otsustusprotsessides

2014-2015

Projekti eesmärk oli toetada ja koolitada Moldo-

va Valitsust ja kodanikuühendusi seadusloome ja 

otsustusprotsesside muutmisel avatuks ja 

läbipaistvaks ning tagada kodanikuühenduste ja 

kodanike kaasatus valitsemisse. Projekti käigus 

korraldasime töötoad 90-le ametkondade ja 

kodanikuühenduste esindajale ning koostasime 

käsiraamatu, mis annab lühiülevaate kaasamise 

põhietappidest avatuse tagamiseks. 

Rahastaja: Välisministeerium

Aitame muuta valitsemist avatumaks, 

kaasavamaks ja vastutustundlikumaks ning 

suurendada kodanike osalemist otsuste 

langetamises ja elu korraldamises.

Tegevusvaldkond
Avatud valitsemise edendamine

Meie tööd 

Avatud valitsemise partnerlus Eesti kohalikes 

omavalitsustes 

2014-2016

Projekti eesmärk oli aidata kaasa läbipaistva ja 

kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti 

valdades ja linnades. Projektiga ühinenud 

omavalitsused ja vabaühendused võtsid endale 

eesmärgiks muuta võimu teostamine läbipaist-

vamaks ja avatumaks koostööle kogukonnaga. 

Peale mõttekodade ja teiste kohalike töötubade 

toimus projekti ajal ka mitu laiemale avalikkuse-

le mõeldud ettevõtmist. Koostöös Eesti Mittetu-

lundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) ning 

Linnalaboriga korraldasime heade koostöönäide-

te konkursi, et leida ja jagada parimaid näiteid 

kogukondlikust koostööst, ning üle-eestilise 

omavalitsuste ja kogukondade foorumi, kus 

esinesid nii Eesti kui ka välisriikide (sh Norra ja 

Islandi) kohaliku demokraatia eestkõnelejad. 

Foorumil jagati kohalike omavalitsuste ja kogu-

kondade koostöökogemusi avatud valitsemise 

edendamisel ning pakuti inspiratsiooni uuteks 

algatusteks.

Rahastaja: Avatud Eesti Fond



Meie tööd 

Me aitame valitsustel mõista digitaalse 

ühiskonna nüüdisaegseid riske ja arendada 

riigi küberturvalisust.

Tegevusvaldkond
Küberturvalisuse arendamine

Riikliku küberturvalisuse võimekuse arenda-

mine Moldovas 

2014-2016

Projektiga toetasime Moldova küberturvalisuse 

süsteemset arendamist, et parandada riigi 

võimekust tõhusalt hallata küberintsidente ning 

teha koostööd nii riigisiseselt kui ka rahvusvahe-

liselt. Projekti käigus koostasime Moldova 

riiklikule küberjulgeolekustrateegiale vastava 

rakendusplaani ja ühe ministeeriumi valdkonna-

põhise küberjulgeoleku tegevuskava. Lisaks 

edendasime ühiskonnas küberturvalisuse 

teadmust ja modernset küberturbekultuuri, 

korraldades IT-spetsialistidele küberkaitseõppu-

se ja küberturbeseminari.

Rahastaja: Välisministeerium

Küberturvalisuse indeks

2016-2017

Töötasime välja riikliku küberturvalisuse hinda-

mise metoodika, mis mõõdab riikide küberturva-

lisuse taset, määratleb riigi küberturvalisuse 

arendamise valdkonnad ning annab ülevaate 

riigi valmisolekust hoida ära küberrünnakuid ja 

-kuritegusid ning tulla nendega toime. 

Rohkem infot: ncsi.ega.ee

Rahastaja: Välisministeerium



Meie tööd 

Vahendame e-valitsemise teadmust Eestist 

maailma ja maailmast Eestisse, korraldades kooli-

tusi ning kord aastas eksperte ja arvamusliidreid 

Eestisse kokku toova konverentsi.

Tegevusvaldkond
Teadmuse levitamine

Tallinna e-valitsemise konverents

2015. aastast iga-aastaselt korraldataval konve-

rentsil arutlevad kokkutulnud asjatundjad, poliiti-

kud, ettevõtjad ja kodanikuühiskonna esindajad 

e-valitsemisega haakuvaid teemasid. Töötuba-

des on võimalik lähemalt tutvuda ELi Idapartner-

lusriikide ja teiste riikide e-valitsemise kogemu-

sega. Konverentsid on avanud Eesti Vabariigi 

President Toomas Hendrik Ilves.

Rohkem infot: tallinnconference.ee

Kaimanisaarte nõustamine

September 2015

Jagasime Kaimanisaarte Valitsusele juhtnööre 

edasiste otsuste tegemisel e-riigi arendamisel. 

Kaimanisaared soovivad luua e-valitsemise 

arendamise ühtsed põhimõtted ning sellest 

ajendatuna korraldasime nädala jooksul arutelu-

sid, seminare, töötubasid ja konverentsi, kus eGA 

eksperdid selgitasid, millel põhineb e-valitsemi-

ne Eestis ja kuidas erinevad lahendused tööta-

vad.

Rahastaja: Kaimanisaarte Riigikantselei



eGA koolitustel jagame teadmust selle kohta, kuidas parendada IKT ja avatud valitsemise abil igapäevaelu, suurenda-

da elanike kaasatust otsuste langetamisse, kasvatada riigi konkurentsivõimet ning kiirendada üldist majanduse 

arengut.

Koolitused

160+
KOOLITUST

3900+
TUNDI

3000+
INIMEST

60+
RIIGIST

Projektide ja koolituste rahastajad

Namiibia Valitsus

Fääri saarte omavalitsus



Nõukogu

Siim Raie

Siim SikkutMait Heidelberg Ivar Tallo Christine Leitner
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Arvo Ott Hannes Astok

Yuri Mišnikov
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Tugiüksus

Aile Kullerkupp

finantsjuht

Maarja Ulman

raamatupidaja

Anna Galdun

büroojuht (Kiievis)

Mariam Esaiashvili

büroojuht (Tbilisis)

Liis Saat

raamatupidaja

Evelin Sõluste

juhatuse assistent

Anu Vahtra-Hellat

kommunikatsioonijuht

Monica Lekić

Lääne-Balkani 

regiooni juht

Jelizaveta Krenjova

projektijuht

Martin Lään

projektijuht

Marit Lani

projektijuht
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Käibe kasv 2003 - 2016 (* Prognoositav käive 2016. aastal)
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Projektide maht eurodes riikide kaupa 

2015 2016 2014

2013

19% 

45% 

9% 

7% 

20% 

2016

20% 

14% 

21% 6% 

38% 

2015

20% 

14% 

21% 6% 

38% 

2014 13% 

1% 
25% 

46% 

14% 

2013.-2016. aasta käibe jaotus rahastajate alusel

Välisministeerium EL SIDA USAID Teised organisatsioonid



E-riigi Akadeemia 

Peakontor

Rotermanni 8, 10111 Tallinn

+372 663 1500

info@ega.ee

ega.ee

Facebook, Twitter: egovacademy


