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

• HITSA väljaastumine 
HITSA esitas liikmelisuse lõpetamise avalduse, kuna 1.08.2020 on nende tegevus üle 
antud Hariduse- ja Noorteametile. Liikmelisus soovitakse lõpetada tagasiulatuvalt 
1.07.2020, kuna selle ajani on neil liikmemaks tasutud ning uued rahalised tehingud ei 
ole lubatud. 
Ettepanek: lõpetada HITSA liikmelisus erandkorras tagasiulatuvalt 1.07.2020. 
 
OTSUTATI lõpetada HITSA liikmelisus erandkorras tagasiulatuvalt 1.07.2020. 
 

• Interinx OÜ liikmelisuse lõpetamine ja Amphora Infohaldus OÜ täisliikmeks astumise 
avaldus 

Interinx OÜ esitas 8.09.2020 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks, põhjuseks 
majandustegevuse üleandmine ettevõttele Amphora Infohaldus OÜ ning  
võtta ITL liikmeks Amphora Infohaldus OÜ, vähendada Amphora Infohaldus OÜ 
liikmemaksu 50% ulatuses 2020 aastal ja edaspidi ka kõikidel järgnevatel aastatel. 
Liikmemaksu mittevähendamisel Amphora Infohaldust mitte liikmeks võtta. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et 

- kuna ettevõtetel on üks omanik, siis ootame enne uue ettevõtte liikmeks vastu 
võtmist Interinx OÜ 2020. aasta I poolaasta liikmemaksu tasumist; 

- Amphora Infohaldus OÜ võetakse liikmeks peale Interinx OÜ liikmemaksu arve 
tasumist vähendades liikmemaksu summat 2020. aastaks 50%; 

- juhatusel ei ole võimalik vähendada liikmemaksu rohkem kui üheks 
kalendriaastaks (ÜK poolt kinnitatud liikmemaksu reglemendi punktid 3.1 ja 2.6). 

 

• Liikmemaksu tasumisest. 
Ülevaade liikmemaksu tasumisest ja võlgnevustest. 
 
OTSUSTATI, et tegevmeeskond edastab võlgnikele meeldetuletuse liikmemaksu 
tasumise kohta 30. septembri 2020 tasumistähtajaga. Järgmisel juhatuse koosolekul 
arutatakse pikaajaliste võlgnike väljaarvamist liikmeskonnast. 
 
3. Üldkoosolek 2020-II 
Ettepanek korraldada üldkoosolek 18. või 19. novembril 2020. Formaadi otsustame 
jooksvalt vastavalt olukorrale. 
Võimalik päevakord: 

• juhatuse aruanne; 

• põhikirja muutmine – elektrooniline üldkoosoleku võimaldamine; 

• välisesineja (ettepanekud: riigikontrolör, EAS-i uus juht, Eesti Panga analüütik). 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolek toimub 19. novembril 2020. 
 
 



 
4. Koostöö Välisministeeriumiga 
Olulised teemad koostöös Välisministeeriumiga: 

• eksporti toetavate osapoolte vaheline koostöö Eestis ja “Once only projekt”, 
Välisministeeriumi vaade antud projektile ning millised on võimalused koostöös 
projekti elluviimist kiirendada. Kas ja kuidas oleks võimalik VM-il see ise välja 
arendada? 

• Välisministeeriumi ja ITL-i koostöö - virtuaalvisiidid, koostöö suursaadikutega, 
proaktiivse info ja müügivihjete kogumine ja vahendamine relevantsetele 
ettevõtetele; 

• OSAKA EXPO 2025 – kas on riiklike otsuseid, lubadusi juba olemas; 

• ÜRO JN osalemisel võiks olla ka äriline mõõde Eesti ettevõtete jaoks – kas on 
võimalik? 

 
Ettepanekud: 

• kokku leppida ITL-i seisukoht kas äridiplomaatia eest peaks vastutama EAS või 
Välisministeerium: 

• kutsuda kokku ITL-i töögrupp; 

• korraldada uus kohtumine välisministriga. 
 
OTSUSTATI: ITL-i ekspordi kogemuse jagamise seminaril küsida liikmete huvi 
Välisministeeriumiga koostöö teemalise töögrupp kokku kutsumiseks ning korraldada 
kohtumine välisministriga septembri teises pooles. 
 
5. Valdkondade eesmärkide ja fookusteemade ülevaatus 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et valdkondade juhid kirjutavad eesmärkide mõjud täpsemaks. 
 
6. Strateegiakoosoleku järelduste põhjal ettepanekud liidu töö 

ümberkorraldamiseks 

• mitte aktiivsete liikmetega kohtumised, küsimustik; 

• digitaalse kuvandi uuendamine, muutmine; 

• IT poliitika teemade parem lahti selgitamine (nt hommikuseminarid olulise teema 
lahti selgitamiseks, seisukohtade kokku leppimine); 

• korraldada rohkem täiendkoolitusi liikmetele; 

• töögruppide ja meililiste väiksemaks ja fokusseeritumaks muutmine; 

• luua eri valdkondade steering grupid (töögruppide juhid, juhatuse liikmed); 

• tehisintellekti ja IT Poliitika nõukoja töö ja meililistide jagunemine vajavad eraldi 
arutelu; 

• võimalus taotleda Teadusagentuurilt erialaliitude arendusnõunike meetme 
raames lisatöötaja jaoks raha. 

 
OTSUSTATI 

• esitada Teadusagentuurile taotlus arendusnõuniku tööle võtmiseks; 

• valdkondade eest vastutavad juhatuse liikmed arutavad, millised töögrupid ja 
meililistid on nende valdkonnas vajalikud; 

• muudatused meililistides ja töögruppides arutatakse läbi ja kinnitatakse järgmisel 
juhatuse koosolekul. 

 
 



 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Toimus arutelu tänase majanduskeskkonna üle. 
 
OTSUSTATI kirjutada artikkel majandust toetavatest meetmetest ning esitada teiste 
erialaliitudega ühispöördumine erakondade juhtidele. 
 
8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused 
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