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Päevakord 
1. Kas ITL liikmemaks vajab üle vaatamist? 
2. Kuidas kaasajastada põhikirja? 
3. Jooksvad teemad. 
 
 
 
 
Protokoll 
 
 
1. Kas ITL liikmemaks vajab üle vaatamist? 
- Teemade ring on aasta-aastalt laienenud. 
- Liikmeskond ja sellega koos ka vajadused kasvanud. 
- Liikmeskonna huvide kaitse teemaga on liidu eelarvest tegelenud 1,2-1,5 inimest 

(õigusnõunik+tegevjuht osaliselt) – sellest ei piisa enam. 
- Liikmete passiivsus teemade tagasisidestamiseks kasvanud – oodatakse, et liit 

koostab vastused ise, kuid selleks on vaja täiendavat ekspertiisi. 
- Enda teemade välja kommunikeerimiseks vajame samuti lisaressurssi. 
- ME EI RÄÄGI UUTE TEEMADE JUURDE VÕTMISEST, VAID OLEMASOLEVATE 

KATMISEST. 
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- Revisjonikomisjon juhtis tähelepanu, et liikmemaks pole ammu muutunud.Viimati 
toimus liikmemaksu tõus 2015. aastal - 20% kõikidel liikmemaksu tasemetel. 

- 2015. võrreldes 2021. aastaga tarbijahinna indeks on tõusnud 15%. 
- 2021 juuni võrreldes 2022 juuni tarbijahinnaindeksi muutus 21,9%. 
- 1 lisatöökoha investeering 52 000-60 000 EUR-i. 
- Liikmemaksutõus 15% annab eelarves juurde 53 800 eur. 
 
Ettepanek liikmemaksu tõstmiseks: 
- Variant A: Liikmemaksutõus 15% aastal 2023 + alates 2024 siduda liikmemaksu 

reglement tarbijahinna indeksiga: 

• kui muutus negatiivne siis liikmemaks ei muutu; 

• kui indeks tõuseb üle 10% siis liikmemaks tõuseb 10% mitte rohkem. 
- Variant B: Ühekordne 15% tõus 2023. 
- Variant C: mitte tõsta. 

 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et  

- liikmetele tehakse november 2022 üldkoosolekul ettepanek tõsta liikmemaksu 
ühekordselt 15% 2023. aastal; 

- liikmemaksu muutmiseks algatatakse liikmeskonnas kõigis liikmemaksu 
astmetes arutelu kontrollgrupiga. Kontrollgrupi ettevõtetega peavad olema 
vestlused läbi viidud hiljemalt oktoobri lõpuks; 

- tegevmeeskond koostab septembri juhatuse koosolekuks ettepaneku alla miljoni 
käibega ettevõtetele ühe lisaastme moodustamiseks. 

 
2. Kuidas kaasajastada põhikirja? 

- ITL põhikirjalised eesmärke pole pikka aega muudetud, mitte kõik pole 
ajakohane; 

- hetkel põhikirjas üks punkt, mis meie äriarenduse valdkonda umbmääraselt 
võimaldab; 

- muutmisele peaks eelnema arutelu fookusgrupiga, revisjonikomisjoniga. 
 

Vajalik oleks muuta põhikirjas toodud eesmärkide sõnastused ning liikmelisuse alused. 
Liikmelisuse alused  hõlmab suuremat arutelu, kes on ITL täisliige ja assotsieerunud 
liige (tegevusvaldkonna mõttes). 
Hetkel ütleb põhikirja punkt 1.3. „Liit on Eesti infotehnoloogia, elektroonilise side, 
elektroonikaseadmete tootmise või arenduse, elektroonilise meedia ja sisuteenuste, 
robootika ja/või nendega seotud valdkondades tegutsevate ettevõtjate vabatahtlik 
ühendus.“ 
Senine põhimõte on, et täisliige on EMTAK järgi: 

• telekommunikatsiooniettevõtted (EMTAK-i kood 61),   

• tarkvaraettevõtted (EMTAK-i koodid 62 ja 63, v.a 63991 uudisteagentuurid),  

• elektroonikaettevõtted (EMTAK-i koodid 261, 262, 263, 264 ja 268),   

• muud IKT-ettevõtted (EMTAK-i koodid 465, 582 ja 951). 
 

Kui muutub 1.3. peavad muutuma ka täisliige ja assotsieerunud liige mõisted.  
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI moodustada liikmeskonnas töögrupp liikmelisuse aluste muutmise osas 
eesmärgiga esitada liikmeskonnale muutmise ettepanek november 2024 üldkoosolekul. 
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3. Jooksvad teemad 
- AIRE Juhtkomitee toimub 23.08. kell 16.00-17.00. Vajalik esindaja nimetamine. 
OTSUSTATI nimetada AIRE juhtkomitee esindajaks tegevjuhi D. Põld. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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