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Päevakord 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll. 
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
3. Päevakorra kinnitamine. 
4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt. 
5. ITL visioon infoühiskonnast 2035 kinnitamine (hääletus) 
6. ITL strateegiliste suundade kinnitamine (hääletus) 
7. Liikmemaksu tõusu arutelu (hääletus)  
8. Aukohtu volituste pikendamine, uute liikmete valimine. 
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon. 
10. Ustus Aguri stipendiumi kätte andmine. 
 
 
Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 87 täisliikmest esindatud 58 hääleõiguslikku liiget 
(sh 30 volitusega) ning 6 assotsieerunud liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik kvoorum 
olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks – Doris Põld, ITL-i tegevjuht. 
Protokollijaks – Heleri Vahemäe, ITL-i büroojuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 58, vastu 0. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Doris Põld ning protokollib ITL-i büroojuht 
Heleri Vahemäe. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 58, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
 
4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt (Lisa 4) 

Juhatuse liikmete ülevaade tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem tegevuskava täitmise 

aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 

 
Nutikas riik (vastutajad A. Albre, U. Kõlli, A. Aedmaa) 
Saavutused: 
Jätkusuutlik ja efektiivne e-riik ning koostöö 

- Fookuses riigi esindajate ja poliitikutega (erakondadega) kohtumistel ning avalikus 
kommunikatsioonis riigi IKT baasrahastuse suurendamise vajadus. 

- Riik lisas 42 miljonit eurot baasrahastusse. 
- Tõstatasime riigi ja erasektori konkureerimise teema peaministri tasemel ja viisime antud 

arutelud riigi erinevate valdkondade juhtide kohtumisele. 
Avaliku ja erasektori koostöö parendamine 

- Välja töötatud hindade indekseerimise ettepanek pikaajaliste raamlepingute jaoks. Seda 
soovitab tungivalt ka Rahandusministeerium (tekkinud juba ka kasutusjuhud). 

- Loodud tarkvara hankimise parimate praktikate juhend. Juhendit on veebis vaadatud juba 
363 korda (novembris). 

- Toimunud koostöökohtumised riigi IT majadega (SMIT ja RIA). 
Eestkõneleja e-riigi arendamises 

- Loodud ettepanekud valimisprogrammidesse ja läbi viidud kohtumised 6 erakonnaga. 

Alustame koos meediapartneri Agendaga aktiivset sõnumite kommunikatsiooni. Meie 

sõnumite peamised valdkonnad on: 

o Julge ja visiooniga riik; 

o Nutikas rahvas ja terviklik talendipoliitika; 

o Kvaliteetne ja jätkusuutlik elukeskkond; 

o Tugev majandus kui julgeoleku garantii. 

Ärikeskkond – taristu arendus 

- Osaleme Eesti lairibaplaani 2030 loomises. 
- Esitasime ettepanekud uusarenduspiirkondade ja transpordikoridoride sidetaristu 

paremaks planeerimiseks ja rajamiseks – see on üks meie sõnumeid ka 
valimisettepanekuteks. 

- E-arve osapooled leppisid kokku, et kohalik e-arve rändlus asendatakse PEPPOL 
edastusega (rahvusvaheline standard). 

- Jätkuv üleskutse – ITL-i liikmed, oleme eeskujuks ja kasutame e-arveid! Täna võtavad e-
arveid vastu 121 liikmest 61. 

Regulatiivne keskkond 

- Mõjutasime 27 ärikeskkonda puudutavat õigusakti, et saavutada nendes ITL-i liikmete 
huvidega arvestamine, näiteks: 

o asukohapõhise ohuteavituse kasutuselevõtmiseks mõistlike eelduste loomine 

elektroonilise side seaduses;  

o veebilehtede piiramisega seotud regulatsioonidel silma peal hoidmine, et uued 

kohustused oleksid praktikas täidetavad;  

o riigihangete seaduses sai selgemaks ja lihtsamaks, millised õigused on hankijatel 

rahvusvahelise sanktsiooni puudumise kontrollimiseks; 

o oluliste murekohtade väljatoomine seadmete ja tarkvara turvalisust reguleeriva EL 
küberkerksuse õigusakti (CRA) ettepanekus. 
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Info-/küberturvalisus 

- Valmis ITL-i tarkvara turvalisuse hea tava, millega on liitunud 21 ettevõtet. 
- Infoturbe nõukoda on võtnud uue teemana fookusesse VKE-de küberturbealase 

teadlikkuse tõstmise. 
- Korraldasime 4 riigi (Läti, Leedu, Soome) IT-liitudega küberturvalisuse ja kriitiliste 

infrastruktuuri ühisarutelu Eestis. Arutelusid on võimalik on järele vaadata ITL-i youtube 
kanalist. 

Andmed ja tehisintellekt 

- Esitasime Justiitsministeeriumile oma seisukohad tehisintellektiga seotud vastutuse 

direktiivile (AI Liability Directive). 

- Oleme kaasatud MKM-i riikliku andmestrateegia 2023-2027 loomisse.  

- Eesti on 5. kohal DESI 2022 alamindeksis „avaandmed“. 
 

Nutikas rahvas (vastutaja I. Lasn) 

Saavutused: 

Tehnoloogiaharidus 

- ITL-i ja erinevate partnerite koostöös: Valitsus lisas sel aastal täiendavad 10M€ 

kõrgharidusse ja RES-is on kirjas rahastuse kasv 15% aastas järgneval 4 aastal.  

- IT Akadeemia uue perioodi programmide ja rahastusmeetmete (SF 22 M€) sisusse 

ettevõtete vaate saamine, sh IKT kõrghariduse rahastamise ja doktoriõppe reformi teema 

üleval hoidmine. 

- Aktiivne osalemine IKT kutseeksamite uue mudeli väljatöötamises. 

Ümber- ja täiendõpe 

- Andsime ettevõtete sisendi IKT hariduse ja digioskuste arendamise toetusmeetme sisusse 

(RRF 10 M€). 

- Uute IKT kompetentsiprofiilide koostamise eestvedamine koos Kutsekojaga OSKA 

järelduste põhjal. 

- Koostasime arvamuse täiskasvanukoolituse seaduse muutmise eelnõu kohta.  

(Välis)tööjõud 

- Võeti vastu IKT töötajate valveaja eriregulatsioon, mis avardab oluliselt ettevõtjate 

võimalusi valveaja korraldamisel (see on olnud meie püüdlus alates aastast 2014).  

- ITL-i töö tulemusel jäi kaugtöö eelnõust välja ettevõtete kohustus kodukontoreid 

kujundama ja sisustama hakata.  

- Hoiame jätkuvalt üleval sanktsioonide alla jäänud Eestis juba töötava välistööjõu teemat 

(peaministri ja erakondadega toimuvatel kohtumistel).. 

 

Nutikas majandus (vastutajad S. Lackman, J.-M. Pukk, J. Truu, A.-G. Tsahkna, M. Männi) 

Saavutused: 

Digiinnovatsioon ja TA 

- Valmis ITL-i TA-tegevuste uuring, tutvustasime seda liikmetele. 

- ITL tagasiside tulemusena lihtsustus TA-töötaja palkamine ettevõttesse (täpsed 

tingimused avaldatakse jaanuaris 2023).  

- Panustasime TAIE fookusvaldkondade „Digilahendused igas elusvaldkonnas“ teekaardi 

loomesse.  

- Nõustasime liikmeid RUP-i programmi projektide osas.. 

Tööstusharude digipööre 

- Algatatud ERP hankimise hea tava koostamine. 

- Korraldasime minister Järvani visiidi meie ettevõtetesse eesmärgiga tutvustada 

tehnoloogiasektori tootmise näiteid. 

https://www.youtube.com/@itl8490
https://www.youtube.com/@itl8490
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- Avanes tööstuse digitehnoloogiate toetusmeede (54 MEUR), mille kaudu meie ettevõtetel 

on võimalus teha koostööd tööstustega soodsamatel tingimustel. 

Transpordi digitaliseerimine (ITS) 

- ITS Estonia võrgustik on kasvanud 44 liikmeni, käimas on finantseerimismudeli 

läbirääkimised, valitud uus aktiivgrupp. 

- Oleme kaasas MaaS-i hankimise ning nõudepõhise transpordi mudeli loomise 

protsessides. 

- ITS Estonia esindaja valiti üle-Euroopalise ITS Nationals võrgustiku juhtkomitee liikmeks. 

- Olime delegatsiooni ja/või stendiga väljas 3 rahvusvahelisel konverentsil, meie 

kaaskorraldusel toimus 3 ärivisiiti, võtsime vastu 3 ITS valdkonna delegatsiooni. 

- Korraldasime 3 rahvusvahelist koostööseminari ning liikuvuse sessiooni Startup Day’l. 

- Tutvustasime Rakendusuuringute programmi meeskonnale ITS testkeskkonna loomise 

vajadusi ning võimalusi – idee on saanud järgmisesse vooru. 

Digipööre = rohepööre 

- Valmis kaardistus „Kust saab ITL-i liige tuge roheteemadega tegelemisel?“. 

- Saime rahastuse (225 000 EUR) projektile, mille eesmärgiks on ettevõtete rohepöörde 

toetamine (algab 2023).  

- ITL-i rohepööde grupp on kasvanud – liitunud 28% liikmeskonnast.  

- Tutvustasime ettevõtete jalajälje mõõtmise töövahendeid (seminar liikmetele).  

- Liikmeskonnas on ettevõtteid, kellel toode/teenus on teiste valdkondade keskkonna 

jalajäljega seotud (nt Catapult Labs, Fusebox, Timbeter) – kutsume üles endast märku 

andma, et kogemusi jagada. 

Ekspordialane koostöö 

- Team Europe Partnerships Portal (TEPP) üleandmine Euroopa Komisjonile.  

- ITL sõlmis MoU Austria Ecoplus Digital’iga.  

- Viisime läbi Trinidad & Tobago mõjuhindamise ning alustasime D4D projekti raames 

digiküpsushindamist Gambias. 

- Olime liikmetega väljas 3 messil/konverentsil: Saksamaa ja Aafrika KOV-ide 

digitaliseerimisele suunatud konverents, GITEX tehnoloogiamess, Tansaania IKT 

aastakonverentsil. 

- Võtsime vastu 16 delegatsiooni: Uganda, Keenia, Senegal, Guinea, Tansaania, 

Mosambiik, Brasiilia, Egiptus, Tuneesia, AÜE, Jaapan, Mauritius, Saudi-Araabia, Angola, 

Holland, Kesk-Aasia, Ladina-Ameerika. 

- Korraldasime B2B sündmuse Berliini IKT klastriga, Soome ettevõtetega ja Norra sihtturu 

seminari ning Kim Dahlbergi müügikoolitused liikmetele. 

 

Toimiv ja kestlik liit (vastutaja J.-M. Pukk) 

Saavutused: 

- ITL on kasvanud 7 liikme võrra. 

- Peamine rõhk on olnud IKT-sektori visiooni “Nutikas Eesti 2035” uuendamisel ja liidu 

strateegiliste fookuste 2023-2027 kokkuleppimisel – 51 liikme panus. 

- Liikmete aktiivsemaks kaasamiseks ja liidu tegevustega kursis hoidmiseks toimuvad 

regulaarsed juhatuse hommikuseminarid liikmetele (septembris rohepöörde, oktoobris 

innovatsiooni teemal). 

- ITL on esindatud katusorganisatsiooni DIGITALEUROPE’i juhatuses. 

- Kasutusele võetud liikme- ja partnerlussuhete haldamise tööriist CRM. Täname ITL liiget – 

Catapult Labs! 
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- Meedakajastusi 97 korral. Kanalitest enim kajastusi: Postimees (23), Äripäeva väljaanded 

(18), ERR (14), Delfi Grupp (7), TööstusEST (6), Geenius (3). Rahvusvahelises meedias 8 

korral. 

 

5. ITL visioon infoühiskonnast 2035 kinnitamine 

Tegevjuht Doris Põld tutvustas koostöös liikmetega koostatud ITL-i visiooni infoühiskonnast 2035. 

Eesmärk, mida me soovime 10 aasta pärast: 

- Et meil oleks innovaatiline ja kestlik majandus, mis on paindlik, reaalajas toimiv ja turvaline 

– parim paik uute lahenduste loomiseks ja eksportimiseks. 

- Et meil oleks inimesi, keda paindlike töösuhete alusel värvata ja kellega koos ettevõtete 

konkurentsivõimet maailmas kasvatada. 

- Et meil oleks maailma kasutajasõbralikeim ettevõtlus ja elukeskkond ning seda toetaks 

tõhus riigikorraldus. 

Visioon on ülesehitatud jätkuvalt 3 põhiteemale: 

- innovaatiline ja kestlik majandus  

Maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja. 

o Innovatsioon ja teadus- ja arendustegevus 

o Koostöö ja eksport 

o Majanduse digitaliseerimine 

 

- nutikas rahvas 

Nutikas rahvas tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele. 

o Tehnoloogiakompetentsid 

o Teadmistelt oskustele 

o Tööjõud 

 

- julge ja visiooniga riik 

Kasutajasõbralikem ettevõtlus- ja elukeskkond ning tõhusaim riigikorraldus 

o Ettevõtluskeskkond 

o Valitsemine 

o Elukeskkond 

 

Ettepanek: kinnitada ITL-i visioon infoühiskonnast 2035. Dokument vaadatakse üle ja 

ajakohastatakse aastal 2026. 

Toimus hääletamine. 

Poolt 58, vastu 0. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i visioon infoühiskonnast 2035. 
 

6. ITL strateegiliste suundade kinnitamine 

ITL-i president Juhan-Madis Pukk tutvustas strateegilisi fookusteemasid, mille eelluviimise eest 

ITL seisab ja panustab seeläbi ITL-i visiooni infoühiskonnast “Nutikas Eesti 2035” elluviimisse. 

- innovaatiline ja kestlik majandus valdkonnas ITL lubab, et 

o toetab ettevõtete TA ja innovatsiooni teadlikkuse kasvu läbi ettevõtete 

konsulteerimise ja nõustamise ning kogemuste vahetamise; 

o toetab liikmete eksprorti läbi siseriiklike ja rahvusvaheliste võrgustike arendamise 

ja hoidmise, ühisturundustegevuste korraldamise ja kontaktide vahendamise ning 

e-Eesti kuvandi kaasajastamise ja suunamise; 
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o on digitaliseerimise, reaalajamajanduse (RTE) ja andmekasutuse 

koostöökeskkondade ning klastrite ellukutsuja, teadmiste ja kogemuste maaletooja 

ning partner visiooni loomises ja elluviimises. 

- Nutikas rahvas valdkonnas ITL lubab, et 

o osaleb kompetentsinõuete ja õppekavad arenduses ning koostöömudelite 

väljatöötamises kõrg- ja kutsehariduse, täiend- ja ümberõppe ning 

mikrokvalifikatsioonide tasemel; 

o osaleb tehnoloogiahariduse populariseerimises ja seisab IKT valdkonna 

õppekohtade säilise eest; 

o aitab teadvustada ja edendada tehnoloogia-kompetentsuse ning elukestva õppe 

olulisust riigi ja tööandja tasemel; 

o rõhutab välistalentide kaasamise pliitika olulisust; 

o seisab töösuhete paindlikkust võimaldava õigusruumi loomise eest. 

- Julge ja visiooniga riik valdkonnas ITL lubab, et 

o Selle eest, et oma liikmete huvide eest stabiilse, ausa ja usaldusliku ärikeskkonna 

tagamisel õigusruumis, maksudes ja tellimismudelites ning Eesti riik on aktiivne 

digilahenduste rakendaja ja arvestab tellija ekspordipotentsiaaliga; 

o Mõjutab e-riigi investeeringudi ja arendustegevusi õhukese ning nutika riigi 

arendamisel ja on riik-era koostöömudelite loomise eestvedaja ning uute 

digilahenduste võimaluste näitaja; 

o Töötab selle nimel, et Eesti oleks küberturvaline, on põhipartner lairiba arengukava 

elluviimisel ning osaleb rohepöördes digitaliseerimise eestvedajana. 

 

Ettepanek: kinnitada ITL-i strateegia 2023-2027, millega ITL-i võtab mõjutaja ja elluviija rolli ITL-i 

visioonis infoühiskonnast 2035 toodud valdkondlike eesmärkide saavutamiseks. Strateegilised 

fookusteemad vaadatakse üle juhatuse poolt ja vajadusel uuendatakse 2024. Kinnitatud fookused 

on juhatuse tegevusplaani aluseks. 

Toimus hääletamine. 

Poolt 58, vastu 0. 

 

OTSUSTATI kinnitada ITL-i strateegia 2023-2027, millega ITL-i võtab mõjutaja ja elluviija rolli ITL-
i visioonis infoühiskonnast 2035 toodud valdkondlike eesmärkide saavutamiseks. 
 

7. Liikmemaksu tõusu arutelu 

Liidu president Juhan-Madis Pukk tutvustas ITL-i liikmemaksu tõusu vajadust ning ettepanekut. 

Liikmemaksu tõusu investeering:  

• Tegevuste senise mahu jätkumine: 

o Liidu viimane liikmemaksu ülevaatamine oli 2015 aastal. Vahepeal on liikmeskond 

kasvanud 38 liikme võrra ja oluliselt laienenud ka meie tegevusulatus ning IKT 

valdkonda mõjutavate teemade ring; 

o Ilma eelarvetõusuta vaja kitsendada tegevuste ulatust ja ka meeskonna suurust. 

• Huvide kaitse tagamine: 

o Vajalik on liidu lobby võimekuse tugevdamine läbi lisainimese palkamise. 

• Tehnoloogilise võimekuse kasvatamine: 

o peame suurendama enda võimekust olla teemade eestkõneleja ja arvamuste looja 

(ekspertide sisseost näiteks). 
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Liikmemaksu määrade muutumise ettepanek 

Tase Liikmemaks 
2022 

Liikmemaks 
2023 

Muutus aastas Muutus kuus 

Assotsieerunud 1440 1650 210 17.50 

Kuni 4,5M 2760 3175 415 34.58 

4,5-32M 4200 4830 630 52.50 

32-64M 5520 6350 830 69.17 

Üle 64M 8400 9660 1260 105.00 

 
Ettepanek: muuta ITL-i liikmemaksu reglementi alates 1.01.2023 järgnevalt: 
Tõsta liidu liikmemaksumäärasid 15 %. Selleks muuta liidu liikmemaksu reglemendi punkti 2.2 ja 
2.3 sõnastades selle järgnevalt: 
2.2 Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised: 
2.2.1 2760  3175 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on mitte suurem 
kui 4,5 miljonit eurot; 
2.2.2 4200 4830 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 
4,5 miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 32 miljonit eurot; 
2.2.3 5520 6350 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 
32 miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 64 miljonit eurot; 
2.2.4 8400 9660 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 
64 miljonit eurot. 
2.3 Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on 1440 1650 eurot aastas. 
 
Toimus arutelu. 

Küsimus 1: Miks nii vähe, miks tõsta mitte 25%? 

Vastus 1: Tulles vastu liikmetele ja arvestades kogu elukalliduse tõusu, otsustasime esialgu tõsta 

liikmemaksu 15%.  

Küsimus 2: Miks on liikmemaksu astmete käibevahed nii suured? Miks ei ole tehtud lisa 

vaheastmeid? 

Vastus 2: Kogu liikmemaksu reglemendi ülesehitus on vaja üle vaadata. See aga osutus 

suuremaks tööks kui me suutsime visiooni ja strateegiste suundade dokumentide koostamise 

kõrval töösse võtta. Seetõttu otsustasime liidu töö jätkusuutlikkuse tagamiseks teha ettepaneku 

tõsta liikmemaksu praegu 15%. Plaanis on algatada järgmisel aastal suurem ITL-i tuleviku 

visiooni arutelud (liikmelisuse põhimõtted, liikmemaks jne). 

 

Toimus hääletamine. 

Poolt 54, vastu 2, erapooletud 2. 

 

OTSUSTATI kinnitada alates 1.01.2023 liikmemaksu reglemendi muudatus järgnevalt: 

2.2 Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised: 
2.2.1 3175 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on mitte suurem kui 
4,5 miljonit eurot; 
2.2.2 4830 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 4,5 
miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 32 miljonit eurot; 
2.2.3 6350 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 32 
miljonit eurot, kuid mitte suurem kui 64 miljonit eurot; 
2.2.4  9660 eurot aastas kui liikme majandusaasta realiseerimise netokäive on suurem kui 64 
miljonit eurot. 
2.3 Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on 1650 eurot aastas. 
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8. Aukohtu volituste pikendamine, uute liikmete valimine 

Põhikirjast lähtuvalt : 

- Valib aukohtu 2 (kaheks) aastaks Üldkoosolek. Aukohtu liikmete hulka võib vajadusel 

kaasata asjatundjaid väljastpoolt Liitu. 

- Aukohtus on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Aukohus valib oma liikmete hulgast Aukohtu 

esimehe, kes korraldab Aukohtu tööd. 

- Aukohtu liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse liige. 

- Aukohtu ülesandeks on jälgida Eetikakoodeksi järgimist ITL-i liikmete poolt ja käsitleda 

kaebusi, aidates sellega kaasa IKT valdkonna mainet kahjustavate juhtumite vältimisele 

ning lahendades ettevõtjate vahelised probleemid organisatsiooni siseselt.  

Ettepanek: Kinnitada aukohus koosseisus 7 liiget ning pikendada nõusoleku andnud senise 

koosseisu liikmete Oleg Shvaikovsky (ekspert), Märt Haamer (Overall Eesti), Ain Järv (ekspert), 

Ave Piik (ekspert), Raul Raudsepp (Heisi IT), Eero Tohver (Uptime) volitusi ning valida uueks 

liikmeks kandidaadiks esitatud Anette Soosaar (Telia Eesti jurist ning eetika- ja 

vastavuskoordinaator). 

Toimus hääletamine. 

58 poolt, 0 vastu. 

 

OTSUSTATI kinnitada aukohtu koosseis 7 liikmelisena  koosseisus Oleg Shvaikovsky (ekspert), 

Märt Haamer (Overall Eesti), Ain Järv (ekspert), Ave Piik (ekspert), Raul Raudsepp (Heisi IT), 

Eero Tohver (Uptime), Anette Soosaar (Telia Eesti). 

 

9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

Ootame väga teie panust: 

- Ettepanekud on oodatud tarkvaraarenduse riigihangete parimate praktikate 

täiendamiseks. 

- Aidake levitada ITL-i sõnumeid Riigikogu valimistel osalevatele poliitikutele. 

 

Üleskutsed: 

- Osalege 9.12 toimuval kohtumisel digiarengu asekantsler Luukas Ilvesega. 

- Osalege riigihangete töörühma aasta viimasel kohtumisel 15.12, kus teeme plaane 

järgmiseks aastaks. 

- Osalege andmete ja AI teemalisel hommikuseminaril 19.01. 

- Liituge ITL-i hea tavaga turvalise tarkvara arendamisel. 

- Kutsuge meid endale külla – hea meelega teeme 1:1 liikmekohtumisi, et teie huve 

kaardistada. 

 

10. Ustus Aguri stipendiumi kätte andmine 

Ustus Aguri stipendium anti Tartu Ülikooli doktorandile Kristjan-Julius Laak. Tema doktoritöö 
teemaks on tehisintellekti algoritmide kasutamine personaliseeritava õppe testimiseks. Doktoritöö 
juhendaja on Jaan Aru, PhD. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Doris Põld Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


