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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted 

• Vendomar AS liikmemaksu vähendamise avaldus. 
Vendomar AS esitas 31.05.2021 liikmemaksu vähendamise avalduse seoses transpordi 
ja turismisektoris olevate põhiklientide raske majandusliku olukorraga. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Vendomar AS liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 2021. 
aasta liikmemaksu määraks 1380 EUR. 
 
3. Digital SME Alliance-iga MOU allkirjastamine 

- Ühendusse kuuluvad >30 SME ühendust üle EL-i; 
- Kogemuste vahetuseks ja poliitikate kujundamiseks on loodud töögrupid; 
- H2020 - 11 projekti (tööstus, haridus, turvalisus, kliima ja rohepööre). 

Organisatsioon eraldi mõningates HEU call’ides välja toodud; 
- Üldkoosolekuni pakuvad MoU-d ning ~5 kuud 1500 EUR, ligi saame kogu infole 

(liikmetele rahvusvahelised kontaktid, klastril võimalus mõne projektiga liituda). 
ITL-i esindab IKT klaster – 50% katab EAS. 

- Aastane liikmemaks 2,500 EUR. 
- Lisainfo: https://www.digitalsme.eu/ 
- MoU - https://cloud.digitalsme.eu/s/6DPyHWpLWEbNwZ2 

 
Ettepanek sõlmida MOU European Digital SME Alliancega ,kus ITL esindab klastrit ja 
50% kuludest on kaetud projektivahenditest. 
Toimus arutelu 
 
OTSUSTATI liituda Digital SME Alliance MOU-ga 5 kuuks 1500 EUR-ise tasuga, millest 
50% rahastatakse EAS projektist. Liikmetele edastada eraldi teavitus antud võimaluse 
kohta. 
 
4. Minister Sutt-iga kohtumise ettevalmistus 
Toimub hübriidkoosolek. 
MKM-i poolt osalevad veel: 

- Siim Sikkut (digiarengu asekantsler) 
- Sille Kraam (majandusarengu asekantsler) 
- Kristi Talving (ettevõtlus-ja tarbimiskeskkonna asekantsler) 
- Andri Haran (tööstusvaldkonna juht) 
- Risto Kaljurand (ministri nõunik) 

 
Ettepanek kohtumise teemadeks: 

- Digiühiskonna arengukava 2030 
- Uute toetusmeetmete ette valmistamisse kaasamine (kõik Suti all olevad 

valdkonnad) 
- 5G sagedused 
- E-riigi baasrahastus 
- Regulaarsete kohtumiste kokku leppimine 

https://www.digitalsme.eu/
https://cloud.digitalsme.eu/s/6DPyHWpLWEbNwZ2


 
 
Toimus arutelu 
Ettepanekud: 

- Lisada 5G teemale ka kiire lairiba toetusmeetme kolmas voor. 5G teema käsitlus 
selgub sama päeva hommikul Riigikogu otsusest. 

- Paneme kirja täpsed küsimused, millele soovime vastuseid.  
 
5. Kommunikatsiooniplaan 2021-II pa 
Juhatuse liikmed võiksid kirjutada oma valdkonnas vähemalt ühe arvamuse/artikli 
minimaalselt 1x aastas. 
Lisaks planeerime ka sisekommunikatsiooni. Hommikuseminaridega proovime sügisest 
alates süsteemselt jätkata. Nt september sobib hästi haridusest rääkimiseks. 
Arutame kommunikatsiooniplaani ja paneme täpsema plaani paika augusti väljasõidu 
koosolekul. 
 
6. Strateegiaseminari (august) ettevalmistus 
ITL-i juhatuse strateegiaseminar toimub 17.-18. augustil 2021.  
Seminari modereerib Enn Saar. 
 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
 
Urmas Kõlli 

- S. Sikkutiga kohtumine ITL-i liikmetele toimub järgmine kolmapäev. 
- Kaitsetööstuse Liidu üldkoosolek kus otsustati laiendada tegevusala ning uueks 

liidu nimeks saab Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit. 
 
Mattias Männi 

- Arutasime täna hommikul tegevmeeskonnaga roheteemadel. Koostasime 
tegevuste nimekirja, mille järgi hakkame tegutsema. 

 
Juhan-Madis Pukk 

- Reaalajamajanduse teemat ei kata ükski juhatuse liige hetkel. Meil on töögrupp 
olemas kes tegeleb e-arvetega, aga puudub visioon kuidas Eesti jälle pilti tuua ja 
olla eeskujuks. MKM ootab meie poolset kaasa rääkimist selles teemas. Seetõttu 
vajame eestvedajat sellel teemal. Arutame seda teemat pikemalt augustis. 

 
Seth Lackman 

- Plaanis on T&A juhtrühm luua, kus oleksid M. Toots ja D. Põld ning ülikoolide ja 
ettevõtete esindajad. 

- RUP meede avatakse, hindamisprotsessi muudetakse. 
 
Allan Aedmaa 

- Kohtume MKM-iga taristu regulatsiooni teemal. 
 
8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Mart Toots 

- IT Akadeemia raames oli Tartu Ülikooli teadusteemade ülevaade, Taltechis ka 
paar kohtumist. Selle meetme raames peab kiitma, teaduse kvaliteet üldiselt hea. 
Kuid nad ei saa hakkama sellega, kuidas oma tegevusi ettevõtetele maha müüa, 
et see viiks ettevõtete ja ülikoolide koostööni, potentsiaali on palju. 



 
Tõenäoliselt peame meie aitama töötava mudeli väljatöötamisele kaasa aitama. 
 
Jüri Jõema 

- Andmed ja AI seminaril osales vähe liikmeid, kuigi kõik räägivad kui oluline 
teema on. 

- IT Akadeemia juhtkomisjoni koosolek toimub reedel.  
- OSKA intervjuud käivad. 

 
Doris Põld 

- Maikuus toimus palju digitaliseerimise teemalisi üritusi  - konverents, seminarid ja 
osalesin veel Pärnus digitaliseerimise konverentsil koos minister Suttiga. 

- Tööstuse Koostöökogu saab uuesti tööle loodetavasti. 
- Digital Labis sai läbi suur RTE projekt. 

 
Maarja Rannama 

- Austria visiidile ei olnud EAS ega Kaubanduskoda kaasatud, ettevõtetele vajalik 
one-to-one kohtumiste osa jäi lahjaks. 

- 2 arendusprojekti – üks lõppfaasis ja teine käivitusfaasis. 
- ITS World Congress Hamburgis oktoobris, kus oleme väljas Põhjamaade stendil. 
- Lätti ITS visiit toimub septembris 

 
9. Järgmise koosoleku aeg 
Juuli ja augusti juhatuse koosolekuid ei toimu, kohtume augusti väljasõidul. 
 
10. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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