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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted 

• Nixor EE AS esitas 28.11.2022 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks. On valmis olema 
toetajaliige kui ITL sellise liikmelisuse võimaluse tekitab. 
Põhikirja järgi lõpeb Nixor EE AS liikmelisus 28.12.2022 ning liikmemaks on liikmeks oldud 
aja eest tasutud. 

• OMG TV OÜ esitas 25.11.2022 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks seoses meediaäri 
müügiga Go3-le.  
Põhikirja järgi lõpeb OMG TV OÜ liikmelisus 25.12.2022 ning liikmemaks on liikmeks oldud 
aja eest tasutud. 

• RIA.com Marketplaces OÜ on Ukraina ettevõte ning nende äritegevus on jätkuva sõja tõttu 
häiritud. Juhatus vähendas ettevõtte liikmemaksu 2022. aastal 50% ulatuses ning hetkel 
liikmemaksu reglement rohkem ei võimalda. Juhul kui ettevõtte olukord ei parane, siis 
kanname II poolaasta liikmemaksu arve maha. 
Ettepanek: lisada liikmemaksu reglementi võimalus vabastada liige liikmemaksust Force 
Major olukorras. 
 

3. ITL-i eelarve kinnitamine 
ITL-i tegevjuht D. Põld tutvustas 2023. aasta eelarvet. Kuna kahe uue projekti otsused peaksid 
tulema detsembri lõpus, siis hetkel kinnitatakse eelarve ilma nendeta. Eelarve vaadatakse üle ning 
vajadusel muudetakse jooksvalt. 
 
OTSUSTATI kinnitada 2023. aasta eelarve kogusummas 1 212 727 EUR-i. 
 
4. EAS-Kredex ühendasutuse juhatusega kohtumise teemad 
Toimus arutelu. 

- Saata ITL-i uus visioon ette, küsida ka nende oma. 
- e-Estonia bränd – kuidas hoida? 
- esitluskeskuse mõõdikud – ei tohiks mõõta seda mitu eurot esitluskeskus teenib, ei tohiks 

muutuda klastrile konkurendiks.  
- ITL peab esitluskeskuse uue strateegia loomise protsessis aktiivselt osalema. 
- Riigiettevõtet e-riigi konsultatsiooniteenuste pakkumiseks ei toeta, selle asemel soovivad 

ettevõtted teenuseid pakkuda klastri raames (nt ITL Digital Lab alt). 
- Klastrite rahastamine – ettevõtjate arenguprogramm ning arenduskeskused ettevõtetele 

ning teine on ettevõtete rahvusvahelistumine. Mõlema puhul saaks klastrid kui 
organisatsioonid eesmärke saavutada ning tegevusi ellu viia. Isegi kui ei toimu sellisel kujul 
klastrite toetamist meetmete kaudu, siis saaks klastreid teisiti toetada. Klaster võiks olla üks 
tugi- ja arenduskeskustest. Kas on mõeldud mis rolli hakkavad klastrid mängima? 

- Kredex ja EAS liitumine – kuidas Kredexi liitumine käib ning mille eest keegi vastutab 
 
5. Vihula tippjuhtide digifoorumi kokkuvõtted ja jätkutegevused 
A. Albre ja D. Põld andsid ülevaate  kohapeal toimunust.  
Töötoa teemaks avaliku ja erasektori koostöö, kus avalik sektor avanes ning hakkas probleemidest 
rääkida.  
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Üldised mõtted mis kõlama jäid: 
- umbusk erasektori osas; 
- uskumus, et ise tehes on kindlam; 
- riigihanked on väga piiravad. 

 
Jätkutegevused:  

- ITL lubas, et on valmis uuel aastal eest vedama ja jätkama töögrupi teemat.  
- Tehikuga IT-arhitektide kohtumine teha- nad on avatud erinevate mudelite osas proovima. 

ITL-i liikmesettevõtetest tuleks arhitektid kokku ning aitaks nende arhitektil lahti mõtestada 
teemasid ning probleeme lahendada.  

- RIA-le antud lubadus, et teha Eesti IT-ettevõtetega kohtumine, et tutvustada meie 
teenusepakkujaid. Oluline oleks rohkem ühisüritusi teha, et usaldust luua.  

- L. Ilves soovib digipöörde plaani ümber ehitada – kui seni pidi projekte taotlema, siis nüüd 
soovitakse iga asutuse digipöörde plaani näha ning arvestatakse erinevaid eelarveallikaid. 
Soovitakse et rahastusotsuseid teeksid asutused ise, MKM oleks nõustavas funktsioonis. 
Kolm blokki:  digipöörde plaanid, kesksed teenused ning nõustamine/kvaliteedi tagamine, 
kompetentside arendamine.  
Mure: antud plaanide järgi pigem plaanitakse palgata inimesi avalikku sektorisse juurde. 

 
Ettepanek: luua lisaauhind – kõige innovaatilisem avaliku sektori organisatsioon/projekt. 
 
6. 2022. ja 2023. kokkuvõtted ja ootused 
Toimus arutelu. 
 
7. Kohapeal algatatud küsimused 

- Digital Europe algatas laptopid Ukrainale kampaania. ITL läheb kampaaniaga kaasa koostöös 
Ülemiste Cityga. Kui kellelgi on pakkuda, siis jagage.  

- Vajalik arutada kui jõulised soovime olla valimiste kontekstis meie sõnumitega. Agenda 
soovitab olla üsna jõuline ning vastanduda. 
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