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Protokoll 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. Liikmesuhted: 

• Quretec OÜ liikmemaksu 2020 maha kandmine 
Juhatuse 14.10.2020 koosolekul otsustati 2020 aasta liikmemaksu arve tühistamist 
arutada siis, kui 2019 aasta arve on tasutud. 
Quretec-i liikmelisus lõppes 30.10.2020 ning tänaseks on 2019. aasta liikmemaks 
tasutud. 
 
OTSUSTATI tühistada Quretec OÜ 2020. aasta liikmemaksu arve summas …. Eur. 
 

• Corle OÜ avaldus 2021 liikmemaksu alandamiseks. 
Corle OÜ esitas avalduse ajutiselt 2021 aasta liikmemaksu määra vähendamiseks 
50% ulatuses, seoses ettevõtte suure laienemisega ning sellest tulenevalt rahavoo 
optimeerimisega. Corle OÜ soovib  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Corle OÜ liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 2021. 
aasta liikmemaksu summaks 720 EUR 
 

• võimalike uute liikmete list. 
o Astra Baltic OÜ võttis ise ühendust, tutvustatud liitu (J. Jõema); 

o Võtame liikmelisusest rääkida raamatupidamistarkvara ettevõtetega, kes 
ühe RTE projekti raames on kaasatud – ERPLY, Merit tarkvara, Account 
Studio, Skriining, Simplbooks (J. Jõema); 

o Scoro võiks ka olla ITL-i liige. 
 

3. Liikmete rahulolu uuringu ettevalmistusest 
Millised on juhatuse ootused küsimustikule, mis enne üldkoosolekut liikmetele tehakse. 
Toimus arutelu. 
Ettepanekud: 

- peaks olema jätkusuutlik; 
- 7-8 küsimus, 11 küsimus – küsime juba igal üldkoosolekul, võiksime 

strateegilisemad olla; 
- ärme küsi sama, mida üldkoosolekutel, küsime kuidas ollakse rahul liidu üldiste 

valikutega; 
- oluline millega järgmine juhatus peaks tegelema, mis te tulevikus tahate (mis teil 

puudu on jäänud), millega veel peaks tegelema; 
- 12. küsimuse järgi vaba väli, keda võiks kutsuda liikmeks; 
- Milliseid sinu võimalusi me pole ära kasutanud? 
- Kui palju ITL-i liikmeks olek on sulle lisaväärtust loonud? 
- Operatiivne valdkondadele tagasiside küsime üldkoosolekul nagu tavaliselt, 

suure küsitlusega küsime rahulolu liikmeks olekuga, kas soovitad kedagi liikmeks 
kutsuda ning kuidas prioritiseeritakse erinevaid fookusteemasid (valida kirja 
pandud teemade vahel, mitte ise välja mõelda); 
 



 
OTSUSTATI teha küsimustik lühemaks, küsida tagasisidet liikmeks oleku väärtuse, 
uute liikmete soovituste, fookusteemade mõju ja prioritiseerimise kohta, operatiivosa 
kohta küsida tagasisidet üldkoosolekul (nagu viimased koosolekud). 
 
4. Vabamu IKT (digiajaloo) projektist 
Ajutine näitus Vabamus november 2021 - oktoober 2022 pealkirjaga „30 aastat e-Eestit: 
digitaalse ühiskonna sünnist rahvusvaheliseks edulooks“.  
Näituse kavandatavad põhisõnumid:  

• Eesti on digiühiskond: läbi poliitilise toe ja kodanike usalduse on tekkinud 
unikaalselt toimiv digitaalne ühiskond; 

• Eesti e-edulugu on Eesti majanduse üks olulisi vedureid; 

• Digitaalne käitumine on reaalne käitumine: millise jälje jätad endast maha ning 
kui turvaliselt digitaalses ruumis liigud?  

 
Eelmisel aastal oli plaanis ITL-il endal teha videolood e-Eesti arengust, teemad ja 
inimesed olid meil läbi arutatud. Koroonakriisi tõttu jäi teema toppama. Edastasime 
meie poolt kogutud info Vabamule. 
Kas selline näitus peaks ilma ITL-i nimeta toimuma? 
Otsivad ka lisarahastust, umbes 20 000 EUR.  
Ettepanek: edastada info liikmetele. 
 
5. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Seth Lackman 

- Arendusnõunik M. Toots on alustanud tööd ITL-is. Hakkame planeerime 
innovatsiooni töörühma tööd 

 
Urmas Kõlli 

- Digiühiskonna arengukava välja töötamine jätkub. 
- Järgmine nädal toimub liikmete kohtumine S. Sikkutiga. 
- Konsolideerimise projekti heakskiitmise homne kabinetiistung tõenäoliselt jääb 

(seoses valitsuse tagasi astumisega). 
 
Madis Sassiad 

- Uus ITS aktiivgrupp alustas tööd. 
- Välja töötamisel on virtuaalvisiidid Rootsi, Austriasse ning Ühendkuningriiki koos 

Soome võrgustikuga. 
- ITS maailmakongress peaks toimuma füüsiliselt oktoobris Hamburgis. 
- Kaubavedude ja liikuvuse teemaliste arendusprojektide käivitamine on veel 

pooleli. 
- Once-only teema on hetkel toppama jäänud MKM-i. Korraldati töögrupp 

detsembris, kus otsustati et Välisministeerium võib antud teemat teostada, aga 
kokkulepe vajalik sõlmida ministeeriumite juhtide tasemel. 

 
Ivo Lasn 

- TTÜ-ga jätkuv vaidlus IT Akadeemia teadusrahade kasutamise teemal. 
- OSKA IT uue uuringu juhtgrupp moodustatud. Uuring peaks valmis saama 

umbes aasta pärast. 
- Vali IT jätkamine selgub kui uus minister on paigas. 
- A. Sild veab aktiivselt nii ITL-i kui ka Tööandjate Keskliidu kaudu täiskasvanu- kui 

ka ümberõpet. 



 
- Töötukassal on digipädevuste tõstmise toetusmeede järgmiseks 3 aastaks. Ka 

meie võime seda toetust kasutada. Võimalik moodustada ITL-i poolt 
koolitusgrupid. Kaetakse 80% kuludest, inimese kohta kuni 2500 EUR. 

- S. Lackman algatas kaugtöö teema. Püüame formuleerida probleemid ning 
selgeks saada kas on vaja esitada seaduse muutmise ettepanek. 

 
Andre Krull 

- Uue valituse moodustamisega selgub kui palju jõuame ellu veel viia. 
 

 
6. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest ning aastal 2021 teadaolevad suuremad teemad 
Jüri Jõema 

- Sidekoodeks tuleb Riigikogus menetlusele; 
- 5G arengud – mitu sageduskonkurssi ootel; 
- 5G turvalisuse määrus julgeoleku komisjonis, kas vana valitsus veel midagi teeb 

sellega, ei tea hetkel. USA võimu vahetus ja kui palju see suhteid Hiinaga 
mõjutab. 

- TAIE strateegia jõustumine ja mis sellega juhtuma hakkab, juhtimisstruktuur veel 
hetkel segane. Arutama kuidas sellega edasi toimetada. 

- Digiriigi arengukavale koostatavad programmid olulised. Küberturva endiselt 
kõige segasem. 

- Võrgu ja infosüsteemide turvalisus ehk NIS direktiiv 2, millega laiendatakse 
oluliselt, nt majutusteenuse osutajatele, platvormidele. Püüame muuta Eesti 
positsiooni antud direktiivi osas. 

- Küberturvalisuse sertifitseerimine, riik tahab teha maksimumprogrammi, kuigi 
endal kompetentse ei ole. Ühel hetkel muutub sertifikaat kohustuslikuks. 

- IT Akadeemia uus strateegia vastu võetud, hakatakse uut rakendusprogrammi 
tegema. 

- Välistööjõu teema loodetavasti muutub nüüd seoses valitsuse vahetusega. 
- Täna toimus uue andmete töögrupi koosolek. 
- Riigihangete töögrupis 5 erinevat teemat arutamisel. HARNOga toimus 

kohtumine, kus nad tutvustasid oma IT hankeplaane. Saatsin ka teistele riigi IT 
majadele ettepaneku tutvustada oma hankeplaane ja meie saame neile rääkida 
riigihangete probleemidest. 

- Reaalajamajanduse valdkonnas mõttevahetus Rahandusministeeriumiga, kuidas 
B2B e-arvetele üle minna; võtta kasutusele ainult EL e-arvete standard (hetkel 
kasutusel ka ainult Eestis kasutusel olev standard) ja EL e-kviitungi standardi 
välja töötamisel kaasa löömine. 

- Oleme kaasatud Eesti Panga digimajanduse strateegia koostamisse. 
- ITL-i veebi uuendamine K. Semidor eestvedamisel. 

 
Urmas Kõlli: KOV valimiste eel vajalik erakondadega kohtuda. 
 
Doris Põld 

- Sellel aastal on põhiteema EXPO. 
- Lähiajal toimub klastrite vahehindamine, mõõdetakse meie edukust. 
- D4D hindamine käib hetkel ITL-is, kas sobime Euroopa projektide partneriks. 
- Koolitused rahvusvahelistele organisatsioonidele. 
- Koostamisel pakkumised Trinidad ja Tobagosse ning Keeniasse. 
- Uute projektide koostamised. 



 
- Kahe uue projekti käivitamine – tööstuse digitaliseerimise ja e-riigi koolituste 

osas. 
- e-DIH teemaga vaja hakata jälle tegelema. 
- Osalen järgmisel nädalal riigi digiteenuse konkursi Su(g hindamiskomisjonis. 

 
Maarja Rannama 

- Tallinna linna IT juhtidega toimub seminar järgmisel nädalal. 
 
Ivo Lasn: Mis seisus RUP määrus on? 
Mart Toots: Määrus on alla kirjutatud. Vaidlevad veel hindamiskriteeriumite üle, 
ametlikult veel taotlemine lahti ei ole. Erinevalt nutika meetmest on nõutud 
eelnõustamine. 
Doris Põld: Segane lugu on digitaliseerimise teekaardi määrusega. Saatsime hulga 
muudatusettepanekuid ja meile ei anta üldse infot, kas neid arvestati või mitte. 
 
7. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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