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Protokoll 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted: 

• ALSO liikmemaksu vähendamine 
ALSO Eesti taotleb 2022. aastaks aste madalamat liikmemksu ehk 5520 EUR-i, seoses 
madala kasumimarginaaliga.  
Ettepanek: vähendada ALSO Eesti OÜ liikmemaksu ning määrata 2022. aasta 
liikmemaksu määraks 5520 EUR-i. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada ALSO Eesti OÜ liikmemaksu ning määrata 2022. aasta 
liikmemaksu määraks 5520 EUR, mis on üks aste madalam kui käibele vastav 
liikmemaksu määr. 
 

• RIA.com liikmemaksu vähendamine 
RIA.com Marcketplace põhiäride Ukraina autoportaali (AUTO.RIA) ja kinnisvaraportali 
(DOM.RIA) töö on suurel määral häiritud ning ettevõtte tegeleb hetkel tiimi hoidmisega 
kohapeal. Seoses sellega taotleb ettevõtte liikmemaksu vabastamist mingiks perioodiks.  
Ettepanek: vähendada Ria.com Marketplace liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 
2022. aasta liikmemaksu määraks 1380 euri, mille kohta väljastatakse arve septembris. 
Juhul kui septembriks ei ole olukord Ukrainas muutunud ning ettevõtte olukord 
paranenud, arutatakse liikmemaksu uuesti. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Ria.com Marketplace liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 
2022. aasta liikmemaksu määraks 1380 euri, mille kohta väljastatakse arve septembris. 
Juhul kui septembriks ei ole olukord Ukrainas muutunud ning ettevõtte olukord 
paranenud, arutatakse liikmemaksu uuesti 
 

• Vendomar liikmemaksu vähendamine 
Vendomar taotleb 2022. aastaks liikmemaksu vähendamist 50% ulatuses, seoses 
klientide raske majanduslik olukorraga transpordi ja turismisektoris, mis on tingitud 
viimaste aastate covid pandeemiast ja on peatanud oluliselt investeeringud ja 
lahenduste sisseostmist. 
Ettepanek: vähendada Vendomari liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 2022. aasta 
liikmemaksu määraks 1380 euri. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Vendomar AS liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 2022. 
aasta liikmemaksu määraks 1380 EUR. 
 

• Corle liikmelisuse lõpetamine 
Corle esitas 4.04.2022 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks võimalusel tagasiulatuvalt 
31.03 seisuga. Vastavalt liidu põhikirja punktile 2.11 lõpeb liikmelisus 1 kuu möödumisel 
avalduse esitamisest ehk siis oleks see 4.05.2022.  
Põhikirja punkt 2.13 järgi kuulub tasumisele liikmemaks liikmeks oldud aja eest. Corlel 
on tasutud liikmemaks perioodi 1.01.-31.03.2022 eest. 
Liikmelisuse lõpetamist teistel tingimustel kui põhikiri lubab saab erandkorras otsustada 
juhatus.  
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Ettepanek: aktsepteerida Corle avaldust lõpetada liikmelisus tagasiulatuvalt 31.03.2022 
või lõpetada Corle liikmelisus vastavalt põhikirjale 4.05.2022 ning määrata tasumisele 
liikmemaks perioodi 1.03.-4.05.2022 summas 120 EUR. 
Toimus arutelu.  

 
Ettepanek hääletamiseks: lõpetada Corle liikmelisus vastavalt põhikirjale 4.05.2022 
ning määrata tasumisele liikmemaks perioodi 1.03.-4.05.2022 summas 120 EUR. 
Toimus hääletamine: poolt 7, erapooletu 1. 
 
OTSUSTATI lõpetada Corle liikmelisus vastavalt põhikirjale 4.05.2022 ning määrata 
tasumisele liikmemaks perioodi 1.03.-4.05.2022 summas 120 EUR. 

 
3. Koostöökokkulepete sõlmimise otsused 

• Austria "House of Digitalization" - ecoplus Digital GmbH ja ITL koostöölepe 
Koostöölepe annab meile võimaluse Alam-Austria ettevõtete, ülikoolide, klastritega 
kontakte saada ja koostööprojekte arendada. Finantskohustusi osapooled ei 
koostööleppega ei võta. 
 
OTSUSTATI kiita heaks “House of Digitalization” ja ITL-i vahelise koostööleppe 
sõlmimine. 
 

• Brazilian Association of State Entities for Information and Communication 
Technology (ABEP) ja ITL koostöökokkulepe 

Liit, kus on IT ettevõtted, kes pakuvad Brasiilia osariikidele IT teenuseid. 
Vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärk on luua raamistik koostööks 
institutsionaalseteks suheteks, et julgustada ja edendada koostööd e-riigi poliitika, 
infoühiskonna ja targa riigi alal. 
Finantskohustusi osapooled ei koostööleppega ei võta. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kiita heaks ABEP ja ITL vahelise koostööleppe sõlmimine. 
 

4. ITL majandusaasta aruanne 2021 
Ülevaade ITL-i 2021. aasta majandusaasta aruandest ning kasumist.  
ITL-i põhitegevuse tulemi sooviks suunata 2022. aastasse vajalike tegevuste 
rahastamiseks. Projektidest saadud tulemit peab kasutama töötajate palgal hoidmiseks, 
kuna hetkel on vähe projekte. 
 
5. Riigikogu valimised 2023 ja ITL plaan 
Eesmärk Nutikas Eesti 2030 visiooni elluviimiseks on ITL suutnud enda ettepanekud, 
sõnumid saada sisse Riigikogu 2023 valimiste järel moodustatud koalitsiooni lepingusse, 
selleks: 

- töötame välja ITL ettepanekud – seisukohad valimistel kandideerivatele 
erakondadele; 

- esitame enda ettepanekud valimistel kandideerivatele erakondadele; 
- teeme süsteemset kommunikatsiooni antud teemadel; 
- korraldame vähemalt ühe valimisdebati antud sõnumite levitamiseks.  

 
Miltton koondas meile kõikide erakondade programmi loojate kontaktid ja ajaplaanid. 
Parteidel plaanide valmimine on lükkunud pigem sügisesse.  
 
Tööplaan ettepanekute koondamiseks: 

- fookusgruppide arutelud liidus käimas; 
- 19.04. asutajatega kohtumine sõnumite ühtlustamiseks; 
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- liikmete ühine arutelu fookusgrupi töö tulemustest (millal?); 
- ettepanekute viimistlemine ja juhatuses kinnitamine - juuni;  

Tööplaan parteidega töötamiseks: 
- mai-juuni  pakkuda välja arutelusid plaanide teada saamiseks, teemade testimiseks 

(nendega kes soovivad); 
- september teha konkreetsete ettepanekute saatmine ja hakata tegelema ka avaliku 

kommunikatsiooniga. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI liikmete ühine arutelu fookusgrupi töö tulemustest korraldada 26. mail. 
 
6. Üldkoosoleku päevakord ja korraldus 
Toimus arutelu, kas korraldada ainult füüsiline koosolek, kas hääletamine ainult füüsiliselt 
kohale tulnud osalejatele, kas peame tagama ka online kuulamise võimaluse? 
Päevakorra arutelu. 
Tegevmeeskond paneb tegevuskava aruande kokku, juhatuse liikmed tooge välja kuni 3 
olulisemat muutust/tulemust/tegevust omas teemas. 
 
OTSUSTATI korraldada füüsiline koosolek ning online kuulamise ega osalemise 
võimaluseta. Kutsutakse külalisesinejaks Ukraina IT ministri nõuniku Jaanika Merivoo 
digiriigi toimimisest eriolukorras. 
 
7. Presidendiga kohtumisele teemad 
2. mail osaleb juhatus kohtumisel president Alar Karisega.  
Kaidi Ruusalepp on presidendi nõunik. Temalt tagasiside, et president on valmis digilugu 
rääkima, aga tahab pigem rääkida tulevikust.  
Kohtumisel käsitletavate teemade arutelu.  
Peamised teemad võiksid olla IKT sektori tutvustus, osakaal majanduses ja ekspordis, ITL-i 
tutvustus ja põhiväärtused, IKT sektori visioon, lisaks haridus, rohepööre, kestlik riik, 
baasrahastus, koostöö ootused tulevikuks. 
 
8. ITL visiooni „Nutikas Eesti 2030“ ja strateegiliste suundade uuendamise kava 

- 13.-22. aprill – küsitlus liikmete seas; 
- 27. aprill kell 13.00-17.00 visiooni uuendamise töötuba; 
- 5. mai üldkoosolekul hetkeseisu esitlemine; 
- 7. juuni ja 14. juuni strateegiliste suundade uuendamise töötoad. 

 
9. Suvise strateegiaseminari aeg 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et suvine strateegia seminar toimub 15.-16. august 2022, põhiteema on ITL-i 
tulevik. 
 
10. Valdkondade olulisemad muutused, edasiminekud 

• Juhatuse liikmete ülevaade 
 
Nutikas riik 

- Töögruppide juhtide infovahetus toimus. 
- Valimiste teemaga tegeleme, esimene töögrupi koosolek toimus. 
- Arendusettevõtete küberturvalisuse programmi paneme kokku, loodetavasti meie 

liikmed on valmis ütlema, et nad järgivad neid ning need punktid jõuavad ka 
riigihangesse. 

- Arhitektuurinõukogu toimub järgmine nädal, kõrgeid ootusi ei ole. 
- Kontaktihoidmine E. Tarsiga (RIT) muutub aktuaalseks, värbavad jõuliselt turult 

kõrgema palgaga. 
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- RIT nõukogu moodustamine, regulaarset koostööd ei toimu, minister oli kunagi 
vastu, aga E. Tars oli nõus, et koostöö peab toimima. 

- Lairiba 3.0 konkursile andsime tagasisidet, riigi osalus võiks olla suurem. 
- 3. mail algab 5G sagedusloa oksjon, 3 litsentsi, 4 pakkujat. 
- Sideandmete teemas Justiitsministeerium andis oma tagasiside, ühest head 

lahendust ei ole. 
- Ministri kohtumisel homme tuleb sidetaristu arutamisele, Transpordiamet ei taha 

kuidagi meiega koostööd teha, kuigi ministriga on kokkulepped tehtud. 
- L. Ilvest võib kiita, koostöö Ukrainasse seadmete viimiseks tehti kiirelt head 

koostööd. 
 
Nutikas majandus 

- 25. mai avaneb uus digitehnoloogiate meede ja toimub Industry konverents. Mai 
TööstusEST number on meiega seotud. 

- Oleme ühe Rootsi ettevõtte käest tellinud innovatsiooni töötoa läbiviimise metoodika, 
eesmärk leida ühistaotluste jaoks kontseptsioone. Loodame, et saame järgmine kuu 
esitleda. 

- ITL-i kodulehel võiks olla edulood liikmete rohekäejälje kohta. Numbriliselt raske 
mõõta, teeme jutukestega. 

Doris Põld: Kohtusin Sustaxoga, kes teevad jätkusuutlikkuse taksonoomia töövahendit. 
Täna jalajälje mõõtmiseks vahendid on, käejälje jaoks mitte. Tulevad oma projektist meile 
rääkima kui valmis saavad. 

- Juhatuse liikmed lisada rohelisti. 
- RUP taotluste esitamise aeg 18.04.–17.06, eelnõustamised on avatud. 
- ITS strateegiapäev toimub homme, vaatame üle pikaajalised eesmärgid, sellest 

lähtuvalt milline on tuleviku tegevus- ja finantseerimismudeli. Huvid ja liikmed on ITL-
iga ühised ning kuna finantsilist suutlikkust ei ole, eraldi juriidiliseks kehaks minna ei 
ole mõtet ega võimalust.  

- Ladina-Ameerika suunal delegatsioonid siia, teiseks poolaastaks võiks planeerida 
visiiti sinna. Sihtriik on vaja otsustada. 

- Äriseminar saatkondadega, põhifookuses lähiriigid. 
- Lõuna-Aafrikas partneritega teha mingi ürituse. 
- EXPO Dubai sai läbi, ITL-i osa oli märkimisväärne ning sai väga hästi tehtud. 

Järgmisetel EXPO-del osalemiseks tuleb ära otsustada. Pigem väiksemalt aga 
minna välja ise. Sihtasutuses toimetamine on hea. 

Doris Põld: Sihtasutuses toimetamine on mugav, aga see on liiga mugav riigile, erasektor 
on vastutav, praegune sihtasutus on loodud ainult Dubai EXPO jaoks. 

- Ootame Sharjahi Tehnoloogia Pargi sisulist koostööettepanekut. 
 
Nutikas rahvas 

- Tartu Ülikooli rektoriga kohtusin, kõrgkoolid võitlevad kõvasti riigiga halduslepingute 
osas hetkel. 

- Koos Kutsekojaga OSKA tulemuste promo, revolutsioonilist hariduse parandamise 
ideed ei tulnud. Vastuvõtu osas oli ettepanek, et koolid võiksid kõik teha 
vastuvõtukatseid (väljalangevuse vähendamiseks), aga HTM ei taha seda 
kohustuslikuks teha. 

- Välistööjõu seadus võeti vastu. Venemaalt ja Valgevenest uusi töötajaid peale ei 
tule, uus seadus võimaldab ka muid ameteid madalama palgaga täita. 

 
Kestlik liit 

- Liidu arhitektuuri muutmise ja parandamise arutelud, peagi toome idee ka juhatusse. 
- Kommunikatsioon (K. Semidor) – küberturvalisuse artikkel koos SK ID Solutions ja 

Cyberneticaga läheb täna Äripäeva erinumbrisse, Roheteema artikkel koostamisel 
(7. aprillil valminud valitsuse rohepöörde aruanne, vaatame seda ka), teaduse ja 
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ettevõtluse teemaga hakkame koos M. Tootsi ja S. Lackmaniga tegelema. 
Riigikapitalism ja riigireform liiga kurjad teemad praegu. 

 

• Tegevmeeskonna olulisemad teemad 
- Klastri koosolek planeeritud juunis, et kokku leppida kus me oleme proaktiivsed. 
Tegime ekspordihuvide kaardistamise, ettevõtted märkisid palju turge, aga kui me 
hakkame üritusi selle järgi korraldama, siis osalejaid ei tule. 
- Lähiajal Masina- ja Elektroonikatöötuse liitude ning  EAS-iga Hannoveris 
tööstusmessil riiklikku stendiga. Messil väljas kolme valdkonnaga, mitte eraldi 
ettevõtetega. IT ettevõtteid osaleb kõige rohkem. 
 

11. Lähiajal toimumas sündmuste ülevaade 

• 14.04. hommikusöök Andres Sutt, Luukas Ilves, Sille Kraam; 

• 14.04. ITS valdkonna strateegia seminar;  

• Kolmes valdkonnas fookusgruppide arutelud ITL valimisplatvormi ettepanekute 
koondamiseks;  

• 19.04 kell 15.00-17.00 kohtume Asutajate Seltsi ja SALK esindajaga, et rääkida 
tehnoloogiasektori ühistest ettepanekutest valimistel; 

• 27.04. kell 13.00-17.00 liikmetega visiooni uuendamise töötuba;  

• 02.05. kell 15.00 kohtumine Presidendiga;  

• 05.05. kell 14.30  -17.00 üldkoosolek; 

• liikmete suurarutelu valimiste teemal; 

• 10.-12.05. e-Governance konverents; 

• 25.05. Industry 5.0 in Practice konverents (oleme kaaskorraldaja). 
 
12. Kohapeal algatatud küsimused 
Urmas Kõlli: Kas peaksime ministriga kohtumisel käsitlema ka riigihangete töögrupi poolt 
algatatud teemat, mille järgi riigihanked seovad raamlepingute raames pikaks ajaks kindlate 
hindadega, mis praeguse hinnatõusu juures ei ole jätkusuutlik. 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI teemat käsitleda A. Suttiga kohtumisel juhul kui ajakava võimaldab. 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Juhan-Madis Pukk Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


