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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. ITL liikmesuhted: 

• Vareger Group OÜ liikmeavaldus 
Vareger Group OÜ esitas selgitused ettevõtte toimimismudeli kohta. 
Arendusmeeskond asub hetkel Ukrainas ning ettevõtte juhtkond on ka omanikeringis 
ning hetkel töötasusid välja ei võta. 
Toimus arutelu. 
 

OTSUSTATI Vareger Group OÜ-d mitte vastu võtta täisliikmeks. Vareger Group OÜ-

d oodatakse esitama liikmeavaldust kui Eestis toimub nähtav majandustegevus.  

 

• Võrumaa Kutsehariduskeskuse väljaastumisavaldus 
Võru Kutsehariduskeskus esitas 4.06.2020 väljaastumisavalduse. Võrumaa KHK-s 
on alles IKT erialade õpetamine veel väga väikesel määral. 
Liikmelisus lõpetatakse 30.06.2020. 
 

3. EXPO 2020SA nõukogu liikme volituste pikendamine 
Seoses EXPO edasi lükkamisega 1 aasta, pikendati ka EXPO2020 SA tegevust 1 aasta 
võrra. 
Ettepanek pikendada ITL-i poolt nõukogu liikmeks nimetatud Andre Krulli volitusi kuni 
EXPO 2020 SA tegevuse lõpuni. 
A. Krull ei osale hääletamisel. 
Toimus hääletamine. 7 juhatuse liiget poolt. 
 
OTSUSTATI pikendada Andre Krulli nõukogu liikme volitusi EXPO 2020 SA-s kuni 
sihtasutuse tegevuse lõpuni. 
 
4. Järeldused IT- ja väliskaubandusministriga arutelust 
Arutelu IT- ja väliskaubandusministriga toimunud kohtumisest. 
Kohtumise käigus otsustati teha lisakohtumised teemadel: 

- tööstuse digitaliseerimine (digitaliseerimise läbiteinud ettevõttega); 
- riigikapitalism. 

 
5. Horizon2020 projektitaotlus: Africa-EU Innovation Hubs Alliance 
ITL-ile on tehtud ettepanek liituda partnerina Horizon2020 taotlusesse: 
Euroopa-Aafrika Innovatsiooni Hubid, meie poolne sisend on koolituste organiseerimine 
ja läbiviimine sihtriikides. Projekt toetab ekspordi ja e-riigi valdkonna tegevusi. 
Eelarve: 1 003 922 EUR, sellest ITL osa 168 185 EUR. 
Rahastus: MTÜ-dele 100%. 
Kestus: 30 kuud. 
Partnerid: 6 Hispaaniast; kaks Marokost, Kreeka, Itaalia, Senegal, Eesti. 
 
OTSUSTATI: kiita heaks osalemine partnerina Horizon2020 projektitaotluses Africa-EU 
Innovation Hubs Alliance. 
 



 
6. Keskmise palga nõue riigihangetes 
Kas IKT-sektoris on vajalik kehtestada riigihangetel kvalifitseerumise tingimusena 
kohustus maksta teatud protsenti sektori keskmisest palgast? 
Teema menetlemise vajalikkust on kinnitanud 15 liikmesettevõtet. 
 
OTSUSTATI kiita heaks keskmise palga nõue riigihangetes teema menetlemine heaks. 
 
7. Arutelu ITL-i valdkondade sisesest infovahetusest 
Madis Sassiad: Ettepanek jätkata sarnaselt eelmise juhatuse ajal läbiviidud kohtumisi 
äriarenduse valdkondades (juhatus ja tegevmeeskonna liikmed). Teemasid on väga 
palju ning kokkuvõtteid lugedes jääb sisu teadmata.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI alustada äriarenduse valdkonnaga seotud juhatuse liikmete ja 
tegevmeeskonna vahelisi regulaarseid infovahetuse kohtumisi (alates sügisest). 
 
8. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Seth Lackman 

- Innovatsiooni töögrupis on senimaani infot jagatud ja teadlikkuse tõstmisega 
tegelenud. Üks taoline seminar on veel tulemas. Augustis-septembris plaanis 
hakata reaalseid eesmärke ja ühisteemasid kokku leppima. Soov on pakkuda 
ettevõtetele reaalset abi. 

 
Urmas Kõlli 

- Riigihangete teemalised ettepanekud esitatud Rahandusministeeriumile. 
- Töökoha konsolideerimise projektiga seonduvad kokkusaamised toimusid.  
- Homme peaks toimuma S. Sikkutiga kokkusaamine IT Nõukojas. 

 
Andre Krull: Mis sai TAIE tegevuskavast? Kuidas teiste arengukavadega on, kus IT 
mõju peaks ulatuma? 
Jüri Jõema: Meie poolt läks põhjalik tagasiside koos Tööandjate Keskliiduga, päris 
palju võeti meie ettepanekuid kuulda. Hariduse teemalisse arengukavasse andis A. Sild 
palju tagasisidet.  
Urmas Kõlli: Sotsiaal- ja keskkonna arengukavades me sees pole. 
Madis Sassiad: Transpordi arengukavaga oleme aktiivselt tegelenud, kirjutanud kõvasti 
digitaliseerimist sisse. 
 
Ivo Lasn 

- Uue haridusameti moodustamine juhtub igal juhul. Uue ameti juhi konkurss 
tunnitati luhtunuks, alustati uuesti. HITSA all olevas IT Akadeemiast veel ei tea 
mis saab. I. Reimand toetab meid HTM-i poolt, kuid M. Laidmets, kes antud 
teemat veab, ei ole meile andnud mingit tagasisidet. 

- Välistudengid kolmandatest riikidest soovitakse ka keelata. Võib-olla peaksime 
pressiteate tegema antud teema kohta. 

- Vali IT jätkuprogrammi osas lootus, et MKM võtab antud projekti vedada, aga 
seda ikkagi ei juhtu. 

 
Madis Sassiad 

- Once only teemal tegi EAS oma sisemise analüüsi. Raha taotletakse RIA-st 
prototüübi tegemiseks. Summa on 100 000 EUR. Kui selgub, et on vaja ikkagi 
antud süsteemi, siis on lootust, et MKM eraldab neile raha selle tegemiseks. 



 
- Transpordi arengukavale tagasiside andmine. 
- Osalen TKTK ITS õppekava väljatöötamise juhtgrupis. 

 
Juhan Pukk 

- Mõte on teha once only projekti prototüüp ITL-i sees valmis, EAS-i ajakava on 
liiga aeglane. 

- Logistikaettevõtte digitaliseerimisprojekt – Via3L probleemide analüüs ja 
digitaliseerimine. Kogu projekti eesmärk on koondada Eestis logistikasektorile 
tarkvara tootnud ettevõtted ühe vihmavarju alla. 

Maarja Rannama: Ühiselt paketeeritud toode, mis koosneb erinevatest moodulitest ja 
mida saab väljapoole turundada ja müüa ühiselt. 

- Toimus ekspordi kogemuse jagamise veebiseminar, mis läks väga hästi. 
- Tallinna linn teeb digitoetust mikroettevõtetele, räägime oma kogemusest. 
- Saksamaa ja Põhjamaade seminarid toimuvad sügisel. 

 
Mart Mäe 

- Kriisi murdmiseks tehisintellekti lahenduste väljapakkumisi liikmetelt ei tulnud. 
- Kratti teemadega koostöös riigiga saab edasi liikuda sügisel. 

 
Ivo Suursoo 

- Majandusarengu komisjon kinnitas rakendusuuringute programmi (RUPI), maht 
23 MEUR. EAS-is antud programmi juht on K. Reede. Keskmistele ja väikestele 
ettevõtjatele väga mõistlikud tingimused. 

- TAIE ümber kirjutamine koostöös MKM-i ja HTM-iga. 
 
9. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem kokkuvõte Teamsis. 
 
Doris Põld 

- Mectory hakkab kokku panema konsortsiumit, kes hakkab looma Eesti Digital 
Innovation HUB-i. Konsortsium peab kaasama erinevaid ülikoole ja ettevõtteid. 
Esmaspäeval räägime ettevõtetega, mis on need teenused, mida IT sektor 
soovib osutada. Ei tohi tekkida olukorda, kus EL raha eest hakatakse tasuta 
osutama teenuseid, mida meie IT ettevõtted osutavad raha eest (just tööstustele 
digitaliseerimisteenused). 

- Tallinn hakkab väljastama toetusi, et ettevõtted saaksid hakata väiksemaid 
digitaliseerimisprojekte ellu viima. 

- Elektritööstuse Liidu poolt tahetakse hakata looma Eestisse energia DIH-i AI-
teenuste suunalist, mis läheb otse Euroopa konkursile taotlema. 

- Reedel toimub klastri poolaasta koosolek.  
- Eelmine nädal rääkisime 200 aukonsulile, kuidas IKT klaster saab neid aidata, 

millist infot meil on. 
- E-estoniax.com lehele painime üles Eesti e-riigi lahenduste demovideod. 
- Juuli alguses teeme e-governance teemalise veebiseminari Smart Africaga. 

Teine veebiseminar on planeeritud augustisse. 
- Rahvusvaheliste organisatsioonid huvi on klastri vastu tõusnud. Saksa 

organisatsioon GIZ soovib meie käest tellida e-governance koolitused Vahemere 
arenguriikidesse. 

- ITU soovib koos meie ettevõtetega välja töötada parimad hankepraktikad. 
- World Economic Forum’iga kirjutasime koos artikli klastrist ja ettevõtetest. 



 
- Välisministeeriumi poolt algatatud Euroopa abiorganisatsioonide platvormi kohta 

oleme teinud esmase ülevaate, milline see võiks olla. Edasi tulevad arutelud, 
kuidas seda tegema hakatakse. Eesti peaks hakkama selle platvormi 
ülevalhoidjaks. 

- Liitume rahvusvahelise abiorganisatsioonide hankekeskkonnaga, et pakkuda 
klastriliikmetele võimalusi osaleda hangetel. 

 
Maarja Rannama 

- Esmaspäeval toimub ka Digitaalehituse klastriga ühine töögrupp 
ehitusmaterjalide andmebaasi teemal. 

- Meie ITS MaaS töögrupist ideena välja kasvanud MaaS x-tee projekt sai 
Accelerate Estonialt teise vooru rahastuse. Nüüd hakatakse Tatru linnaga koos 
pilooti tegema. Projekti veavad Modern Mobility, ITS MaaS töögrupp on aktiivselt 
kaasatud.  

 
Jüri Jõema 

- 3,4-3,8 GHz osas otsustas MKM anda välja 4 luba. Oleme koostamas 
operaatoritega tagasisidet antud otsusele. 

- 5G kiirguse teemaline veebileht www.5geestis.ee on operaatoritega koostöös 
valminud. 

- Huawei asutas Eestis ettevõtte ning soovivad aasta pärast liikmeks astuda. 
- Erinevad seadusandluste teemad. 
- Presidendi rohepöörde ümarlaual osalesime koos teiste sektoritega. Meie sõnum 

on, et digipööre ja rohepööre on meie mõistes sama. Peaministrile sai antud 
teemal edastatud ka pöördumine koost Taastuvenergia Kojaga. 

- Esitasime peaministrile pöördumise EL suures eelarves digitaliseerimise 
rahastamise proportsiooni muutmiseks. Liitude ühispöördumisena läks antud 
palve ka otse EK presidendile. 

 
10. Kohapeal algatatud küsimused 

- Järgmine juhatuse koosolek 
OTSUSTATI, et järgmine juhatuse koosolek toimub 5. augustil 2020. 
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