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Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 64 täisliikmest esindatud 36 
hääleõiguslikku liiget (Telia Eesti AS volituse õigeaegse mitte saabumisega nende 
esindaja häält ei arvestata). Otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks - Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 36, vastu 0. 
OTSUSTATI, et erakorralist üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. 
 
3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 36, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
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4. Maailmanäitus EXPO 2020 Eesti väljapaneku korraldamiseks loodava 
tähtajaliselt tegutseva sihtasutuse asutajaks hakkamine (Lisa 3) 

Maailmanäitusel EXPO 2020 Eesti osalemist hakkab korraldama eraldi loodav tähtajaline 
sihtasutus, mille asutajaliikmeteks saavad erialaliidud. Eraldi sihtasutus on vajalik, et 
tagada läbipaistvus ja kõigile võrdsed võimalused. 
Sihtasutuse loomisega ei võta liit endale ühtegi rahalist kohustust. ITL vastutus teiste 
asutajate ees lepitakse kokku sihtasutuse asutamislepingus. Kui asutamislepingu 
läbirääkimiste käigus peaks selguma, et leping on liidule kahjulik, siis ITL sihtasutuse 
asutajaliikmeks ei hakka. 
Ettevõtete kaasamine toimub järgmises etapis loodud sihtasutuse ja sinna tööle palgatud 
inimeste poolt. Välja on töötatud esialgsed näidispaketid. 
Välja pakutud juhtimismudelis on oluline juhtgrupp, kus on lisaks nõukogu liikmetele 
kaasatakse ka põhipartnerite esindajad, kes saavad sisuprogrammis kaasa rääkida. 
 
Küsimus 1: Kas EAS on üks asutajaliige? 
Vastus 1: EAS asutajaliige ei ole, kuid on esindatud nõukogus riigi poolse esindajana. 
Kui riik on üks asutajatest, siis rakendub riigivaraseadus ja selles ajaperioodis ei oleks 
võimalik Eesti EXPO 2020 väljapanekut  korraldada. 
 
Küsimus 2: Millised on ITL-i personalikulud EXPO-ga seoses? 
Vastus 2: Eraldi personalikulusid ITL-ile ei lisandu, välja arvatud ajakulu sihtasutuse 
loomiseks vajalike partnerite leidmiseks. Peale sihtasutuse loomist palgatakse uude 
loodud organisatsiooni meeskond, kes hakkab teemaga edasi tegelema. ITL tegeleb 
edaspidi EXPO 2020 teemaga, vaid juhul kui klastripartnerid otsustavad minna ühiselt 
maailmanäitusele. 
 
Küsimus 3: Kuidas on maailmanäitusel kultuuriprogrammiga? 
Vastus 3: Kultuuriprogramm on võimalik vaid lisarahastusega. Oleme plaaninud teha 
Kultuurkapitalile ettepaneku rahastada sellel perioodil rohkem EXPO-ga seotud projekte. 
 
Küsimus 4: Kas ITL on valmis võtma rahalise kohustuse sihtasutuse meeskonna tööle 
saamiseks? 
Vastus 4: ITL ei võta ühtegi rahalist kohustust. 
 
Ettepanek: ITL hakkab maailmanäitus EXPO 2020 Eesti väljapaneku korraldamiseks 
loodava tähtajaliselt (2021. aasta lõpuni) tegutseva sihtasutuse asutajaks, eeldusel, et 
see ei too liidule kaasa otseseid rahalisi kohustusi. 
 
Toimus hääletamine. 
Poolt 33, vastu 0, erapooletu 3. 
 
OTSUSTATI, et ITL hakkab maailmanäitus EXPO 2020 Eesti väljapaneku korraldamiseks 
loodava tähtajaliselt (2021. aasta lõpuni) tegutseva sihtasutuse asutajaks, eeldusel, et 
see ei too liidule kaasa otseseid rahalisi kohustusi. 
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