EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ)
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
1.märtsil 2021
Koosolek toimus online keskkonnas videosilla vahendusel Zoom kaudu.
Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 18.15.
Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:
Tiina Sepa
Mare Hiiesalu
Alvar Kaljurand
Aare Kruuser
Victoria Mets
Erki Pisuke
Merike Roosileht
Koosolekut juhatas Victoria Mets, protokollis Merike Roosileht.
Kinnitati koosoleku päevakord:
1. ECLA koosolekul arutamisele tulevad teemad seoses EEJÜ tegevusega ja osalemine

ECLA koosolekul.
2. Edasise tegevuse arutelu
1. ECLA koosolekul arutamisele tulevad teemad seoses EEJÜ tegevusega ja
osalemine ECLA koosolekul.
Kuulati:
Tiina Sepa: Vaja on välja selgitada praegune EEJÜ liikmete arv. Seda saab täpsustada ja küsida
Juristide Liidust. Seda saan mina ise teha. ECLA soovib saada EEJÜ tegevusplaani. Saame
teatada, et EEJÜ juhatuse koosolekud toimuvad üks kord kvartalis ja EEJÜ üldkoosoleku
plaanime korraldada 2021.a novembris. Seega on vaja teha tegevusplaan. Üheks tegevuseks on
kindlasti kutsekomisjoni töös osalemine. Võtame osa ECLA koosolekust, kui see on
elektrooniline. Teen ettepaneku, et ECLA koosolekul osalen mina ja koos minuga võiks osaleda
ka Erki. Koosolekul osalemise aja saame omavahel kokku leppida, et leida osalemiseks sobiv
aeg, mis ka Erkile sobib. ECLA kutsed saame online kaudu.
Aare Kruuser selgitas: Võiks osaleda õigusabi projektis. Tuleb teha kõik selleks, et oleme
suutelised rohkem sisse tooma Juristide Liidule. ECLA koosolekul võime presenteerida oma
eelmise aasta plaani. On võimalik saada koolitusi Euroopa projekti raames. Kui mul on
koolitusprojekt koos, siis annan kõigile teada.
Tiina Sepa täiendas: Võimalik on teha peajuristi koolitust. Seda saab promoda oma ettevõttes,
kus võiks osaleda ettevõtte jurist – Corporate secretary koolitusel, maksab umbes 1000 €.
Koolitajad on Skandinaavia suurte ettevõtete juhid ja ka advokaadid. Saadan vastava lingi
tutvumiseks.
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Aare Kruuser selgitas: Peaks vähendama ECLA tasu vähendamist, sest liikmeid on liidus
teadaolevalt 570, kuid seda arvu tuleb täpsustada. Peaksime tegema EEJÜ liikmete arvu
kontrolli enne kui saadame vastava info ECLAle.
Erki Pisuke: Meil HUGO.legal on head sidemed ja kontaktid ELSAga, seal on peamiselt
bakalaureuse tudengid. Plaan on teha täitemenetluse aegumise robot, kuid selle eest tuleb
kliendil tasuda. Meil on vastav kogemus olemas ja loodud vastav tehnoloogia selleks. Praegu
kasutatakse kõige rohkem varem loodud inkassoabi ja diisli robotit (DIESELGATE), mille abil
on saanud paljud inimesed oma probleemidele lahenduse. Oleme valmis koostööks robotitega.
Merike Roosileht täiendas: Veel on Hugo.legal olemas laimurobot (LAIMUBOT), elatishagi,
töövaidluse robot, löökaugud robot. Nende õigusrobotitega saab tutvuda Hugo.legal kodulehel.
Aare Kruuser selgitas: Võiks teha koostööd Juristide Liidu ja Hugo OÜ vahel. Saab kasutada
Erki kogemust ja loodud tehnoloogiat. Oleme valmis koostööks seoses robotite loomisega.

Otsustati:

1. Esitada ECLAle teadmiseks EEJÜ järgmine tegevusplaan:
1.1.EEJÜ juhatuse koosolekute läbiviimine – 1 kord kvartalis, soovitatavalt neljapäeviti.
Koordineerib Victoria Mets.
1.2.Osalemine ECLA töös, osalemine ECLA koosolekul, kui see toimub
elektrooniliselt. Koordineerib Tiina Sepa. ECLA koosolekul osalevad Tiina Sepa ja Erki
Pisuke. Koosolekul osalemise aeg lepitakse omavahel kokku, et leida osalemiseks sobiv
aeg. ECLA kutsed saame online kaudu. Saata ECLAle EEJÜ liikmete täpsustatud
nimekiri, mille küsib Tiina Sepa Juristide Liidust.
1.3.Osalemine EJL kutsekomisjoni töös juhul, kui EJL saab kutse andja õigused.
1.4.Osalemine õigusabi projektides, võimalusel võtta osa koolitustest Euroopa projekti
raames. Koolituspaketi koostab Aare Kruuser ja kui see valmis on, siis annab sellest
teada.
Otsuse poolt olid kõik juhatuse liikmed.
2. Edasise tegevuse arutelu
Kuulati ära juhatuse liikmete ettepanekud. Arutati, et peaks paluma ECLA tasu vähendamist,
sest liidus liikmeid 570. Asja uurib Tiina Sepa.
Arutati, et järgmine EEJÜ juhatuse koosolek võiks toimuda 01.06.2021.a. Mare Hiiesalu arvas,
et see ei ole koosoleku toimumiseks hea päev, sest sel päeval on lastekaitsepäev ja see ei pruugi
kõigile sobida. Tehti ettepanek, et järgmine koosolek võiks toimuda 31.mail 2021.a. Zoom
kaudu kell 17.00. Koosoleku kutsub kokku Erki Pisuke või Aare Kruuser.
Otsustati:
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EEJÜ juhatuse järgmine koosolek toimub 31. mail 2021 kell 17.00. Koosoleku kutsub
kokku Erki Pisuke või Aare Kruuser.
Otsuse poolt olid kõik juhatuse liikmed.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Victoria Mets
Koosoleku juhataja

Merike Roosileht
Koosoleku protokollija

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit

