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

• Amphora Infohaldus OÜ liikmeskonnast lahkumine ja liikmemaksu vähendamise 
avaldus 

Amphora Infohaldus OÜ esitas 3.03.2022 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks ning 
liikmemaksu vähendamise 50% ulatuses. 
Liikmelisuse lõpetamise põhjuseks on mikroettevõtja jaoks ülikõrge liikmemaks. 
Vastavalt liidu põhikirja punktile 2.11 lõpeb liikmelisus 1 kuu möödumisel avalduse 
esitamisest – 3.04.2022. Põhikirja punkti 2.13 järgi kuulub tasumisele liikmemaks 
liikmeks oldud aja eest, mis on 690 EUR, millest ettevõte küsib vähendamist 50% 
ulatuses. 
 
Ettepanek: vähendada Amphora Infohaldus OÜ liikmemaksu perioodi 1.01.-
3.04.2022 50% ulatuses (345 EUR-ini). 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Amphora Infohaldus OÜ liikmemaksu perioodil 1.01.-
3.04.2022 50% ulatuses ning määrata liikmemaksu summaks 345 EUR-i. 
 

• Goswift OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 
Goswift OÜ esitas 9.03.2022 avalduse liikmemaksu vähendamiseks 50% ulatuses, 
seoses pandeemiast tuleneva kahjumiga viimasel kahel aastal ning selleks aastaks 
Ukraina valitsusega sõlmitud mitme lepingu mitte töösse minemisega sõjaolukorra 
tõttu. 
 
Ettepanek: vähendada Goswift OÜ liikmemaksu 2022. aastaks 50% ulatuses ning 
määrata liikmemaksu summaks 1380 EUR-i. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Goswift OÜ liikmemaksu 2022. aastaks 50% ulatuses ning 
määrata liikmemaksu summaks 1380 EUR-i 
 

3. Uute projektitaotluste otsused 

• ISMEF projekt 
Projekti nimi: Increasing international sales in the intelligent and sustainable 
mobility sectors of Estonia and Finland (ISMEF) 
Rahastaja: Central Baltic Interreg, priority 1 
Partnerid: juhtpartner ITL, projekti partner ITS Finland 
Eesmärk: toetada ITS ettevõtteid rahvusvaheliste müükide toetamisel kolmandates 
riikides nagu USA, Kanada, Pärsia lahe maades ning Suur-Britannias. 
Eelarve: ~1M EUR, millest ITL-i osa ~550 000 EUR, omafinantseering 20%. Riske 
ei ole, välja arvatud rahade liikumine on aeglane. 
Projekti taotluse esitamise tähtaeg 31.03.2022. 
 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI kiita heaks ISMEF projekti taotluse esitamine. 
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• CB SCALE-UP projekt 
Rahastaja: Central Baltic Interreg, priority 2 
Partnerid: juhtpartner Läti IT klaster, partnerid ITL, DIMECC (Finland) 
Eesmärk: kuni 5-aastaste IT ettevõtete äriarenduse toetamine (läbi uute ärimudelite, 
toodete ja teenuste ning tehnoloogiate kasutuselevõtu). 
Eelarve: ~1,2M EUR (TBC), millest ITL-i osa ~350 000 EUR (TBC), 
omafinantseering 20%. 
Projekti taotluse esitamise tähtaeg 31.03.2022. 
Hea võimalus uusi liikmeid saada. 
 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI kiita heaks CB SCALE-UP projekti taotluse esitamine. 
 

• Esialgne projekti pealkiri: Kagu-Euroopa ettevõtete, kodanike ja riigiasutuste 
suutlikkuse suurendamiseks vajalikud teenused ja turg  

Tegemist jätkuprojektiga, kus soovitakse eelmises projektis algatatud valdkondades: 
digitaliseeritud transpordi, põllumajanduse, keskkonna ja  anything markets luua 
andmete ja kogemuste jagamise platvorm. 
Partnerid: projekti juhtimise ja kirjutamise eest vastutab University of Peloponnese 
Electrical & Computer Engineering Department 
Eelarve ITL eelarve –58 000 aastas; omaosalus 30%. Sisaldab 1 töötaja pluss 20% 
muud kulud. 
Lisainfo https://smart4all-project.eu/  ja https://marketplace.smart4all-project.eu/   
Projekti taotlemise tähtaeg 05.04.2022. 
 
Toimus arutleu. 
OTSUSTATI osaleda konsortsiumis projekti raames loodava teenuse testimises, 
üldises kontseptsiooni loomises ja nõustamises. 
 

• Interconnected Innovation Ecosystems projekt  
Peamised tegevused: liikmete ärivõimaluste tekitamine partnerite juures, ühised 
arendustegevused partnerite ning liikmete vahel.  
Partnerid: juhtpartner ITL, Baltic Innovation Agency (kirjutab ka projekti), Georgia 
ICT Cluster 
Eelarve: 500 000 EUR, millest ITL-i osa ~150 000 EUR, omafinantseering 0%. 
Projekti taotlemise tähtaeg: 26.04.2022. 
 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI kinnitada ITL konsortsiumi juhina ja kiita heaks projekti taotluse 
esitamine. 
 

4. Liitumine Eesti-UAE Business Council’iga 
Seoses tihenenud ärisuhetega kahe riigi vahel on EAS ja Eesti saatkond Abu Dhabis 
algatanud BC loomise, mille tegevused on järgmised: 

- majandus-, kaubandus- ja investeerimissuhete arendamine ja edendamine; 
- mõlema riigi majandus-, kaubandus- ja investeerimispoliitika selgitamine 

erasektoritele; 
- vajadusel valitsustele nõuannete, ettepanekute ja soovituste esitamine; 
- õpingute, seminaride, kohtumiste, meedia- ja 

suhtekommunikatsiooniprogrammide, kultuuri-, teadus-, sotsiaal- ja 
majandusürituste ja algatuste edendamine ja korraldamine; 

- majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna huvi tõstmine kahe riigi vahel. 

https://smart4all-project.eu/
https://marketplace.smart4all-project.eu/
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(Assotsiatseerunud) liikmeteks saavad olla nii liidud (EAS on teinud ettepaneku ITLi 
näitel), riiklikud organisatsioonid (EAS), kuid eelkõige siiski eraettevõtted 
Finantskohustusi osapooled ei võta, kõik osapooled rahastavad oma tegevusi ise. 
 
EASi poolt on tehtud ettepanek järgmistele ettevõtetele (asutajaliikmeteks ja 
võimalikeks juhatuse liikmeteks) – Nortal, Cybernetica, Net Group, Auve Tech, 
Clanbeat, Milrem, Talgen, Balsnack, Loov Organic, ETS Nord, Standard, Silen, Golden 
Fields Factory, Global Virtual Solutions, Goswift. 
Eesti-poolne Co-Chairmani kandidaat on Hando Sutter Eesti Energiast ja Deputy Co-
Chairman on Taavi Einaste Nortalist (teda aitaks/assisteeriks EASi sealne esindaja Ege 
Devon). 
 
OTSUSTATI kiita heaks ITL-i astumine Estonia-UAE Business Council-isse 
assotsieerunud liikmena. 
 
5. Aasta tunnustuse jagamise plaan B 
Arutelu, kuidas tekkinud olukorras ITL-i tunnustusi üle anda. 
 
OTSUSTATI, et korraldatakse esialgse plaani järgi tunnustusüritus 29.03.2022 
Vabamus koos ITL-i liikmetega. 
 
6. Ukraina kriis, ITL tegevused ja Ukraina sõja mõjud majandusele 

- Ühisavaldus katuseorganisatsiooniga DIGITALEUROPE; 
- Liidu presidendi intervjuu Äripäevas; 
- Liidu presidendi kiri liikmetele Ukraina toetamise võimaluste kohta; 
- loodud Küberturvalisuse alamleht eesti ja inglise keeles; 
- loodud kriisi-list liidu liikmetele, kus avaldame sanktsioonide ja toetusvõimaluste 

infot ning Ukraina IT ministeeriumi üleskutseid; 
- DigitalEurope on loomas eraldi veebilehte, kuhu koondavad liikmete 

info/pakkumised Ukraina toetamiseks, kas me osaleme selles; 
- kohtusime Ukraina IT liiduga (ärge tehke äri Venemaaga, koostöö Ukraina IT 

sektoriga, Ukraina ettevõtete ümberkolimine)  https://itukraine.org.ua/en/ . 
 

OTSUSTATI  

- luua ITL-i lehele alamleht liidu ettevõtete infoga, kes on valmis palkama töötajaid 
või võtma allhanget Ukraina ettevõtetelt. Lehe viide läheb DigitalEurope lehele. 

- saata liikmetele uuesti saata küberturvalisuse info ja üleskutse jagada infot ka  
oma klientidega. 

 
Juhan Pukk: Kuidas Ukraina olukord teie ettevõtteid mõjutanud on? Meid on palju 
mõjutanud, kõik projektid on külmutatud ja edasi lükatud teadmata kaugusesse.  
Ats Albre: Ei ole veel midagi tõsist kogenud. Eestis veel ei ole kuulda olnud millegi 
edasi lükkamist. Ettevõtted kelle arendused on Venemaal ja Valgevenes saavad 
võibolla isegi kõvemini pihta. Lähi piirkonnas kaob IT sektoris lühiajaliselt või pikemaks 
perioodiks tuhandeid töökohti, mis tähendab, et sektori mõttes läheb tööjõu probleem 
kordades hullemaks. 
Urmas Kõlli: Logistika kulud ja tsükli pikkus muutunud kiiresti. Inimeste vaimne tervis 
on halvas seisus, vajalik inimestega rohkem tegeleda. Avalik sektor võib hakata 
lisaeelarveid tegema, sellega seotult võivad löögi alla sattuda mitmed investeeringud. 
Seth Lackman: Ärilisi tagasilööke veel ei ole. 

https://itl.ee/uudised/uhisavaldus-digitaleuropeiga-ukraina-toetuseks/
https://itl.ee/kriis/
https://itl.ee/en/cybersecurity/
https://www.digitaleurope.org/warinukraine/
https://itukraine.org.ua/en/
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Ivo Lasn: Äriliselt tagasilööke ei ole. Aitame ja tegeleme Ukrainas oleva Playtechi 700 
töötaja ümber kolimise ja aitamisega. Ainult 50-60 inimest on üle piiri tulnud, ülejäänud 
on jäänud Ukrainasse. Kuna internetti ja elektrit alati ei ole, siis on tööd raske teha. 
Mattias Männi: Üldine töö efektiivsust on mõjutanud, kütusehind mõjutab tugevalt. 
Jaanus Truu: Hetkel veel suuri muudatusi ei ole. 
Allan Aedmaa: 6 kanalit on operaatorid kinni pannud sõjapropaganda tõttu, 11 kanalit 
sanktsioonide tõttu ning 14 kanalit panid venelased ise kinni vastulöögina. Kõnekeskuse 
kõnede arv kolmekordistus, samuti on digibokside paigaldajatesse suhtumine 
halvenenud (kui Eesti riigi esindajad). Tarneahelad on häiritud. 
 
7. ITL protsesside kaardistuse tulemuste ülevaade 
Detsember kuni veebruar toimus ITL-i protsesside kaardistamise.  
Protsesside kaardistamise eesmärgid: 

- kaardistada ITL-põhilised  protsessid tulenevalt ITL-i visioonist, strateegiast ja 
põhikirjalistest eesmärkidest; 

- saada ülevaade meeskonnaliikmete rollidest, vastutusest ja ajakasutusest; 
- kirjeldada vajalikud muutused, mis aitaksid protsesse paremini korraldada, et 

veel paremini toetada oma liikmeid ja organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide 
elluviimist.  

 
Mis vajab muutmist: 

- ITL on kasvanud ja on tekkinud käärid: ühelt poolt soov täita liikmete kõik soovid 
ja teistelt poolt soovide paljusus ja ajasurve. Väljakutse: kuidas õmmelda 
rätsepaülikondi vabriku tempos üle 100 liikmele, kes soovivad neid kohe? 

- Vaja läbi mõelda detailsemalt mis loob liikmetele (ja IKT sektorile laiemalt?) enim 
väärtust pikas perspektiivis ja milliste tegevuste/protsessidega seda 
saavutatakse? 

- Viia töömeetodid efektiivsemaks ja leida efektiivsemaid viise liikmete 
kaasamiseks. 

 
Otsustatud prioriteedid (olulise järjekorras): 

- ITL-i strateegia; 
- finantssuutlikkuse kasvatamine; 
- CRM; 
- seadusloome otsustusprotsessi defineerimine; 
- ITS Estonia kui koostöömudeli otsustamine; 
- innovatsiooni, rohe, tööstuse ja digi teemade ühendamine; 
- väärtuspakkumine ja väline kuvand; 
- töötajate arendamine; 
- andmed ja AI - kuidas sellega edasi tegeleda? 

 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI, et juhatus tutvub lähemalt protsesside kaardistamise kokkuvõttega 
võimalusel enne uut strateegia koosolekut ning annab tegevjuhile tagasisidet. 
 
8. Juhatuse liikmete olulisemad muutused oma teemas 
Nutikas riik 

• Riigi eelarve strateegia esimene kohtumine toimus, aprillis toimub suurema 

seltskonnaga kohtumine. Erasektori kaasamine on väga ettevaatlik. 

• I. Lukase on muutunud ettevaatlikuks meie osas, anda talle tagasisidet, et 

soovime olla koostööpartner, mitte vaenlane. 
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• EL ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjoni nimetatud 

põhiliikmena A. Albre ja asendusliikmena D. Põld. 

• Toimus kohtumine Tartu linna ja telekommunikatsiooni ettevõtete vahel 

sidetaristute teemal. Kodutöö tuleb liikmete vahel parandada, kuna konkurendid 

hakkasid üksteist süüdistama. Linn küsis omakorda, miks operaatorid ei anna 

tagasisidet kui RHS-is küsitakse. 

• Positiivne koostöö riigiga 24.02 seoses kanalite ja veebilehtede sulgemisega. 

 
Nutikas majandus 

- RUP kolmas voor avaneb, hindamised mai-juuni. 
 

9. Lähiajal toimumas 
- 10.03. Asutajad ja ITL juhatuse lõuna (teemad Riigikogu valimised, maksud); 
- 24.03. Riigihangete töörühm; 
- 14.03. ITL poliitika töörühma kohtumine Luukas Ilvesega; 
- 17.03. ITL juhatuse strateegiaseminar; 
- 17.03. ekspordikogemuste jagamise seminar;  
- 21.-27.03. Dubai visiit; 
- 25.03. Andmed ja AI töögrupi kohtumine (korraldaja DigitalEurope); 
- 29.03. ITL auhindade andmine. 

 
10. Kohapeal algatatud küsimused 

• Gartneri uuring toob välja, et lisaks Ukrainale on pikaajalised riskiturud Eesti, Läti, 
Leedu. Kusjuures oleme kõrgemal kohal kui Rumeenia, Bulgaaria ja Moldova.  

Toimus arutelu. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Juhan-Madis Pukk Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


