
 

EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ) 

   JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

         30. novembril 2020 

Koosolek toimus veebis Teams MS rakendust kasutades.   

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 18.15.  

 

Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:  

Mare Hiiesalu 

Alvar Kaljurand 

Aare Kruuser  

Victoria Mets 

Erki Pisuke  

Merike Roosileht 

Tiina Sepa  

 

Koosolekut juhatas Victoria Mets, protokollis Mare Hiiesalu.   

 

Koosoleku alguses olid kohal Mare Hiiesalu, Alvar Kaljurand, Aare Kruuser, Victoria Mets, 

Erki Pisuke ja Tiina Sepa.  

 

Kinnitati koosoleku päevakord: 

 

1. Ülevaade EL õiguse täiendkoolituse projektist TRAIL  

2. Ülevaade ECLA 26.11.2020 üldkogust (videokoosolekust) 

3. Edasiste tegevuste arutelu 

 

1. Ülevaade EL õiguse täiendkoolituse projektist TRAIL 

Aare Kruuser andis ülevaate projekti arengutest.  

Esimene koolitus toimub jaanuaris koolitajatele, kes annavad omakorda teadmisi edasi 

järgmistele koolitatavatele. Koolitus toimub Zoomis. Aare Kruuser palus mõelda sihtgruppe, 

kellele see koolitus kasuks tuleb. Projekti raames pakutakse ajakohaseid koolitusmaterjalide 

neljas täiendavas ELi keeles. 

Otsustati:  

Võtta ülevaade EL õiguse täiendkoolituse projektist TRAIL teadmiseks.  

 

2. Ülevaade ECLA 26.11.2020 üldkogust (videokoosolekust) 

Tiina Sepa andis ülevaate ECLA 26.11.2020 üldkogust, mis toimus samuti Teamsis.  

Osales rekordarv liikmed – 21 liiget 22-st. Anti ülevaade eelmise perioodi tegevusest, eraldi 

toodi välja peajuristide virtuaalsed ümarlauad (millel 14.10 esines ka Tiina Sepa), edukalt on 

käivitunud on-line koolituskeskus. ECLA juhtkond korraldab liikmetega virtuaalseid 
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kohtumisi, sel aastal toimusid kohtumised Hollandi, Iirimaa ja Belgiaga. ECLA veebilehel on 

avalikustatud ja liikmetele tasuta kättesaadavad raportid „Juriidilised osakonnad 

digitaalajastul“ (Legal Departments in a Digital era“), samuti ECLA ja UK advokaadibüroo 

CMS koostöös valminud raport peajuristi oskuste, kompetentsi ja positsiooni kohta („General 

Counsel - Creating connections, bridging gaps“). ECLA on asunud ette valmistama juriidilise 

inglise keele virtuaalseid kursusi (Legal lingua), millega loodetakse alustada jaanuari teises 

pooles. Kinnitati ECLA eelarve. 2020. a liikmemaksu tasusime 24.10 täismahus kuigi oli 

võimalus taotleda liikmemaksu vähendamist proportsionaalselt vähenenud tuludega. Tiina Sepa 

tegi vastava ettepaneku EJL büroole suvel, kuid siis ei peetud võimalikuks tulude vähenemist 

põhjendada. Šotimaa on vaatleja staatuses ning uuel aastal astub taas ECLA liikmeks. Šveitsis 

on ette valmistatud peajuristi seaduse eelnõu, mis on jõudnud arutlusele Parlamenti. Üldiseid 

vastuväiteid on esitanud ainult advokatuur. 2021. a on kavas korraldada ajurünnakuid iga 

liikmesorganisatsiooniga, et arutada, kuidas üksteist rohkem toetada (s , kuidas laiendada 

liikmeskonda, jagada parimat praktikat organisatsiooni tuntuse suurendamise ja COVIDi 

aastaga toimetuleku kohta). ECLA juhtimist jätkab sama president Jonathan Marsh ja ka 

laekahoidja Giovanni Cerutti valiti tagasi.  

Tiina Sepa tõdes, et ECLA teenindamiseks sisse ostetud teenus on end õigustanud.   

Erki Pisuke tundi huvi, kas juristide kutsekindlustus on olnud teemaks.  

Tiina Sepa selgitas, et ECLA on ettevõttejuristide ühendus, ettevõttejuristide vastutus on 

hõlmatud tööandja vastutusega. Seetõttu neid teemasid käsitletud ei ole.  

Otsustati  

Võtta ülevaade ECLA 26.11.2020 üldkogust ja ECLA tegevusest teadmiseks.  

 

3. Edasiste tegevuste arutelu  

Alvar Kaljurand rääkis, et Juristide Klubis justiitsministriga kohtumisel ilmes, et minister ei ole 

kursis EJL varasema tegevusega juristi kutse andmisel ja sellega seonduvatest probleemidest.  

Otsustati:  

EJL volikogu liikmed Tiina Sepa, Erki Pisuke ja Mare Hiiesalu tõstatavad volikogu istungil 

juristi kutse andmise jätkamise teema.  

Tiina Sepa lahkus kell 17.41.  

Aare Kruuser tegi ettepaneku kohtuda mõne kohaliku omavalitsuse juhtide ja Põhja- Eestis 

tegutsevate Saaremaa ettevõtjatega. Aare Kruuser uurib ettevõtjate huvi ja võimalusi 

kohtumiseks. 

Merike Roosileht saabus koosolekule kell 18.00. Erki Pisuke lahkus.  
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Otsustati jooksvalt e-kirja teel kokku leppida EEJÜ juhatuse järgmise koosoleku aeg ja 

korraldamise viis.    

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

 

 

 

Victoria Mets       Mare Hiiesalu 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  

 

 

 

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit 


