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Protokoll 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. ITL täiendatud eelarve kinnitamine 
ITL-i eelarve täiendamine seoses lisandunud projektide rahastustega. 
Ettepanek: kinnitada ITL-i 2023 eelarve kogusummas 1 538 201 EUR. 
Toimus hääletamine. 
 
OTSUSTATI kinnitada 2023. aasta eelarve kogusummas 1 538 201 EUR. 
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3. ITL tööplaan 2023 ja oluliste kuupäevade fikseerimine 
Ülevaade prioriteetidest kuni aprill 2023. 
Nutikas riik 

• Andmete teemaline hommikuseminar 19.01. 

• Sideandmete teemal kohtumine justiitsminister 24.01. 

• Operaatorite nõukoda veebruaris. 

• IT majadega koostöö tegevused. 

• Valimisdebatt ja valimiste kommunikatsioon. 

• Baasteenuste töörühma ja RIT kohtumine. 

• Pilveteemade ümarlaud. 

• Riikliku küberstrateegia loomisse panustamine. 
Nutikas rahvas 

• Taasterahastus RRF meetmete kujundamises osalemine. 

• IT Akadeemia uue kõrghariduse toetusmeetme välja töötamine. 

• IT Akadeemia teadusmeede (olemasoleva nõuandvad kogud ja uue ettevalmistus). 

• Hariduse teema kohtumine liikmetele. 
Nutikas majandus 

• Nutika liikuvuse konverents 25.01. 

• Ekspordikogemuste seminar – märts. 

• ERP hankimise hea tava teistele sektoritele. 

• Green Coding seminar (kuidas roheline kodeerimine peaks käima). 

• Visiidid (Egiptuse visiit 19.-23.02; ITS Estonia Soome visiit 30.-31.03.; Botswana, Namiibia, 
Saudi?). 

• E-riigi koostöömudeli loomine ettevõtte projektide toetamiseks.  
Kestlik liit  

• Uute töötajate värbamine. 

• Uute projektide käivitamine. 

• Tunne ITL liiget hommikusöök. 

• Aasta tegijate välja kuulutamine 23.03.  

• Üldkoosolek 20.04. (tegevusplaani koostamine 02. v 03.05; esitlemine 13.06). 
 

Ettepanekud:  
- Valimisdebatt teha pigem veebruari alguses.  
- Lisada töö koalitsioo0niga peale valimisi. 
- Luukasega aprillis kohtumine 
- Üldkoosolek korraldada 19.04. 
- e-Estonia Esitluskeskuse strateegia ja visiooni uuendamine, mis nõuavad meie sisendit. 

 
4. Avaliku sektoriga koostöö plaan 
IT majade juhtide kohtumine – Urmas 
Vihulale jätku workshop – Ats 
Ats Albre: Formaat on vaja välja mõelda, millele ja kellele keskenduda? Ja et ka teine pool näeks 
väärtust kohe esimese kohtumisega. 
Üks ettepanek on  vendorlocki lahendama hakata riigiga koos. 
 
Urmas Kõlli: IT majadega sai räägitud, va Tehikuga. Tagasiside, et neil pole ka ettekujutust kuidas ja 
mis järjekorras  edasi minna. Nad samuti tunnevad, et oleme distantseerunud. Põhiline meie 
partner on IT maja, kes on kahe tule vahel – kliendi, keskasutuse ja erasektori vahel. Nad on 
rahulolematud oma omanikuga, sest seal puudub sisuline IT alane kompetents (ministeeriumites). 
Formaat peaks võimaldama, et IT majade esindajad saavad vabalt mõtteid avaldada, arutleda, mitte 
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ei pea ennast ja oma asutust kaitsma. Kõik info jääb erapooletult ruumi. Esimene kohtumine võiks 
olla formaadi ja teemade leidmine. 
Ats Albre: MKM on suur tegija selles võrrandis, nende kaasamine tuleb ka läbi mõelda. 
Doris Põld: Urmase poolt pakutud esimene arutelu peaks olema väikeses ringis IT majade juhid ja 
ITL juhatus. Workshopid teha juba koos liikmetega.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kahe nädala jooksul defineeriks Vihula järelduse ja probleemi püstituse, oma eesmärk, 
IT majade juhid ja eraldi asekantslerid, Luukasega veel enne vestluse, et ta suunaks erasektoriga 
rohkem vestlusele. Urmas, Ats ja Doris kohtuvad eraldi ja teevad plaani.  
 
5. Aasta tegijate valimine 
Aasta auhindade jagamine on planeeritud ITL-i sünnipäeval 23. märtsil 
Toimus arutelu võimalike kandidaatide üle. 
Ettepanek: võiks anda lisaauhinna hea koostööpartner, riigiettevõttele eraldi tunnustus. 
 
6. Liikmesuhted ja uute liikmete värbamine 
119 liiget täna, eesmärk 125 liiget aprilli üldkoosolekuks. 
Jutuks on olnud juhatuses:  
- Clarified Security - Seth 
- Range Force – Anna-Greta  
- Hansab AS – Urmas 
Kas jätame nimekirja? 
 
Kus Juhatus saaks aidata? 
- Veriff – peale pakkumist vaikus 
- Pipedrive – on olnud kunagi teema 
- WISE – olid kunagi korraks 
 
Veel on olnud suhtlus:  
- NIIS - kohtusime 10.01. 
- Merit Tarkvara 
- Astro Baltics OÜ – 2023 II pool 
- Eurora – märts 2023 uuesti 
- Hansasoft - reageeris müügikirjale, valmis kohtuma märtsis 
- Oracle – vaja meelde tuletada 
- Progmatic – vaja meelde tuletada 
- Birkle IT – 09.01. kohtusime  
- Foxway – plaanis kohtuda veebruar 
 
Lisada nimekirja 
- Range Force – Anna-Greta Tsahkna 
- Datafox – Juhan Pukk 
- Inspriators – Doris Põld 
- Scoro – Juhan Pukk 
- SRINI – Urmas Kõlli 
- 1OT – Jaanus Truu 
- Jobattical – Doris Põld 
- Salv – Doris Põld, Jana Silaškova 
- Toggl - Anna-Greta Tsahkna 
- R8 – Ats Albre 
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- Hansab – Urmas Kõlli 
- GScan – Doris Põld 
 
Juhan Pukk: Igal teisipäeval saata meeldetuletus üle. 
 
8. Kohapeal algatatud küsimused 

 

• Vajalik arutada, kas esitame kevadisele üldkoosolekule põhikirja muudatused ja liikmete poolt 
tõstatatud liikmemaksude vahemike muutmine.  
Toimus arutelu. 
Doris Põld: Uue juhatuse valimine on kevadisel üldkoosolekul suur teema. Nii suurte teemade 
nagu  põhikirja ja liikmemaksude vahemike muutmine, võib olla keeruline  samale 
üldkoosolekule tuua. Samuti jääb l liiga lühike aeg teema ettevalmistamiseks ning liikmetega 
workshopide tegemiseks. Teen ettepaneku see pigem jätta sügiseks. 

• Ettepanek teha müügijuhtide meililist, et küsida ressurssi, mida ettevõttes ei ole. Leppida 
reeglid kokku täpselt. Tohib küsida kompetentse, pakkuda ei tohi. Jurist vaatab täpselt 
konkurentsireeglid üle enne. 

• Riigikantselei EL sekretariaat soovib kohtuda ITL-iga teemal Eesti EL poliitika prioriteedid 2023-
2025. DigitalEurope kaudu on meil juba EL teemad kaardistatud. 30. jaanuariga algav nädal 
kohtumiseks planeerimisel. 
OTSUSTATI, et tegevmeeskond saadab juhatusele ITL-i huvitavad EK teemad ja aitab kokku 
leppida arutelu aja enne Riigikantseleiga kohtumist. 

 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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