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Protokoll 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. Liikmesuhted 

• Uued liikmed 
- EyeVi Technologies liikmeks astumise avaldus 
EyeVi Technologies OÜ esitas 30.03.2021 täisliikmeks astumise avalduse. Ettevõttel 
ei ole täis põhikirjaga nõutud 1 aasta tegutsemist. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta EyeVi Technologies OÜ alates 11. juuli 2021 ITL-i täisliikmeks, 
kui ettevõttel on täitunud vastavalt ITL-i põhikirja punktile 2.3.2. tegutsemist üks 
aasta ning määrata liikmemaksu summaks 2760 EUR, millest kuulub tasumisele  
1305,80 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada  
EyeVi Technologies OÜ-d ja ITL-i liikmeid. 
 
- AS All Media Eesti (TV3) liikmeks astumise avaldus 
AS All Media Eesti esitas 26.03.2021 täisliikmeks astumise avalduse.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta All Media Eesti AS alates 14. aprillist 2021 ITL-i täisliikmeks ning 
määrata liikmemaksu summaks 4200 EUR, millest kuulub tasumisele 2998,33 EUR, 
mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 

 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada All Media Eesti AS-i 
ja ITL-i liikmeid. 
 
- OMG TV OÜ (Apollo TV) liikmeks astumise avaldus 
OMG TV OÜ esitas 9.04.2021 assotsieerunud liikmeks astumise avalduse.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta OMG TV OÜ alates 14. aprillist 2021 ITL-i assotsieerunud 
liikmeks ning määrata liikmemaksu summaks 1440 EUR, millest kuulub tasumisele 
1028 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada OMG TV OÜ-d ja 
ITL-i liikmeid. 
 

• Liikmemaksude vähendamise avaldused 
- ALSO Eesti liikmemaksu vähendamise avaldus 

ALSO Eesti OÜ esitas 12.03.2021 liikmemaksu vähendamise avalduse, soovides 
maksta üks aste madalamat liikmemaksu, st 4200 EUR aastas. 
Toimus arutelu. 
 



 
 
OTSUSTATI vähendada ALSO Eesti OÜ liikmemaksu ning  
määrata 2021. aasta liikmemaksu määraks 4200 EUR, mis on üks aste madalam 
kui käibele vastav liikmemaksu määr. 
 
- Top Connect OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 
Top Connect OÜ esitas 24.03.2021 liikmemaksu vähendamise avalduse 50% 
ulatuses seoses COVID-19 kriisist tekkinud käibe langusega. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Top Connect OÜ liikmemaksu 50% ulatuses ning 
määrata 2021. aasta liikmemaksu määraks 2100 EUR. 
 
- Allies OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 
Allies OÜ esitas 18.03.2021 liikmemaksu vähendamise avalduse 50% ulatuses 
seoses ettevõtte väga väikese käibega. 
Toimus arutelu. 
  
OTSUSTATI vähendada Allies OÜ liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 
2021. aasta liikmemaksu määraks 1380 EUR. 
 
- RaulWalter OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 
RaulWalter OÜ esitas 12.04.2021 liikmemaksu vähendamise avalduse 50% 
ulatuses seoses keerulise majandusolukorraga. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI küsida põhjuste kohta lisainfot. 

 

• Võimalike uute liikmete list 
- Sharewell Group OÜ – tundsid huvi, aga ei ole esitanud avaldust. 
- ERP-id ei ole avaldusi esitanud. 
- Valnes ei ole liikmemaksu avaldust esitanud 
 

3. Baltikumi andmete ürituse korraldanud IKT liitude resolutsioon 
ITL oli 24. märtsil 2021 Balti andmete ürituse kaaskorraldaja (koos LIKTA, Infobalt ja  
Microsoftiga). 
Peamiselt Microsoft ja Infobalt soovivad, et liidud kirjutaksid alla resolutsioonile. 
Resolutsiooni punktid: 
1. Speed up the development of regional data economy by fostering implementation 

of cross-border public e-services. 
2. Adopt and implement key digital capacities, including the deployment of secure 

cloud infrastructure and interoperable services for the purposes of boosting 
economic growth, innovation and using high end technologies that will strengthen 
protection of data.  

3. Apply European Interoperability Framework in development of public e-services.   
4. Boost real time economy regional-wide by implementing the following services: 

cross-border eCMR full scale working solution; cross-border KYC utility; e-receipt 
and other services what respond to business demand. 

5. Develop data collaborative projects among the Baltic's that could also expand on 
a European level taking into account existing best practice examples, that will 
enable the future use of Public and Privately possessed data. 



 
 

6. Develop the framework for health data exchange among states in order to fight 
pandemic and enable researchers to save the lives of citizens and prolong 
healthy life expectancy in Baltic’s. 

 
ITL, LIKTA, INFOBALT is offering expertise and support for Governmental 
institutions to facilitate and catalyse development of regional Data economy 
initiatives, including common data space among Baltic countries with the possibility 
to scale it also to other countries. 
 

Toimus arutelu. 
OTSUSTATI liituda välja pakutud resolutsiooniga. 
 
4. Arvamus Osaka EXPO-l osalemise kohta 
MKM küsib erinevate liitude käest, kaasa arvatud ITL-i arvamust, kas ja miks peaks 
Eesti just Osaka EXPO-l osalema?  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI 
- küsida liikmete huvi Osaka EXPO-ga seoses (rahalist osa ei käsitleta); 
- EXPO-l osalemine peaks olema tuleviku jaoks püsiv otsus ning osalemine riigi 

juhtida; 
- Dubai EXPO Sihtasutuse mudeli edu kohta saab anda hinnangu alles peale EXPO 

toimumist. 
 
5. ITL-i üldkoosolek 2021-I (22. aprill) 

• Juhatuse liikmete arvu ettepanek üldkoosolekule – 9 liiget; 

• aruande koostamine ja ettekanne – toimus arutelu, saavutused saata 
esmaspäevaks, 19. aprilliks J. Jõemale; 

• juhatuse sõnum uuele juhatusele – A. Krull koostab ja esitab. 
 

6. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Urmas Kõlli 

• Minister A. Sutt on üsna jõuline ning ei soovi väga palju liitudega suhelda. 

• Järgmise juhatuse jaoks jääb ülesanne aru saada kuidas sektori kaasamine 
toimuma hakkab (seoses e-Eesti Nõukogu laialisaatmisega). 

 
Seth Lackman 

• Innovatsiooni töörühma koosolek toimus, osalejaid oli palju. 
 
Madis Sassiad 
- Uuel perioodil ei ole klastrite jaoks raha planeeritud, klastrite rahastamise meetme 

jätkumine on aga väga vajalik. Teemat oleks vaja selgitada poliitilisel tasandil. 
 
Ivo Suursoo 
- A. Sutti juures 2 miljardi klubi ehk tuleviku rahastu arutelu. Eesmärgiks soov, et 

Eestis on 15-20 aasta pärast investeering innovatsiooni ja teaduarengusse sellises 
netosummas. Raha kokku saamine ei ole küsimus, oluline mõelda välja toimiv 
struktuur ja töövorm. 

 



 
7. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
Doris Põld 

• MKM-is on tööl uus tööstusvaldkonna juht Andri Haran. 

• 2 aasta jooksul on projektidega lisarahastust liikmetele toodud 3,3 MEUR. 
 
Jüri Jõema 

• Küberturvalisuse poole pealt hakkab tulema IT ettevõtetele rohkem regulatsioone 
(oli näha R. Rikk’i slaididest).  

• Plaanis korraldada Infoturbe nõukoja koosolek koos tarkvaraarendus ettevõtjatega, 
et koos teemasid arutada. 

• Riigihangete teemalisi seminare oleme teinud suurte riigi IT majadega, PRIA ja RIK-
iga veel tulevad. 

 
8. Kohapeal algatatud küsimused 
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