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EJL Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse kokkuvõte 2012 

ja tegevuskava 2013 

 

EJL Ettevõtlusjuristide Ühendus on tegutsenud alates 2000.a. 26.aprillist, kui toimus 

asutamiskoosolek. 

2012.a. tegevuse kohta on mainida tegevused, mis ei kaasanud küll kogu ettevõtlusjuriside 

peret, kuid siiski tegutseti ettevõtlusjuristide huve silmas pidades ja arvestusega, et kõik, 

kellel huvi, saavad osaleda. 

06.12.2012 toimus üldkoosolek. Juhatuse koosolekud on toimunud korra kvartalis. Mõned 

teemad, millega ettevõtlusjuristide ühenduse liikmed on seotud olnud kas ühenduse või kogu 

liidu raames: 

- EJL volikogu töös, presidentuuri töös, EJL Naisjuristide Ühenduse töös, EJL töörühmades; 

- kutsestandardi uue versiooni väljatöötamise töörühmas ja tegevustes kuni kutsekomisjoni 

poolsete kutseomistamise võimaluste loomiseni;  

- Euroopa Ettevõtlusjuristide Assotsiatsiooni tegevuses osalemine on pidev. 

 

Pidevalt on edastatud liikmetele informatsiooni ECLA poolt korraldatud üritustest ja ka 

koolitustest, millest osavõtt on meie ühenduse liikmetele soodsam, kui ettevõtlusjuristide 

ühendusse mittekuuluvatele juristidele.   

 

EEJÜ juhatus on tegutsenud ja oma tegevusest vastavalt ka liikmeskonda teavitanud. 

Põhilised teated on seondunud juhatuse tegevusest informatsiooniga, võimalustega osaleda 

üritustel ja üleskutsetega, midagi teha või öelda välja oma arvamus. Kahjuks üleskutsed on 

jäänud suuresti hüüdjaks hääleks kõrbes. Õnneks on 2012 suvest ellukutsutud JURISTIDE 

KLUBI leidnud alalised liikmed. Ca 15-20 inimest on osalenud igal klubi üritusel. Osalejatest 

vanuseliselt saan välja tuua, et praktiliselt kõik generatsioonid on esindatud. Sellest julgen 

järeldada, et JURISTIDE KLUBI on käivitunud. Nüüd jääb edasi tegutsemise rõõm ja 

võimalus. Selleks, et klubis oleks huvitav, palume kõikidel EJL pakkuda kasvõi üks teema, 

mida ta soovib, et klubis käsitletakse või ühe tuntud isiku nimi, kellega klubis kohtuda 

soovitakse. 

 

 Juhatus nägi 2013 kevadeks ette tegevuskavas Tartus Ülikooli Kliinikumi külastuse ja Tartu 

Õlletehase külastamise, kui tegevused, mis ettevõtlusjuristide hulgas olid populaarsed ja suure 

osalusega aastatel 2000-2007, kuid viimasel ajal EJL tihenenud tegevustega seoses jätsime 

Tartusse sõidu sel kevadel ära. Kindlasti ei jäta seda algatust soiku. Püüame sobituda EJL 

tegevusplaanidesse. Siinkohal avaldan ühenduse juhatuse nimel soovi, et EJL hakkaks 

tegevuskava täpsemalt pikema perioodi kohta tegema. Kui näiteks ette saata poolaasta või 

kasvõi kvartali tegevuskava, milles on alati võimalus, et tegevuskava tihendatakse, kuid 

mõned kindlad kuupäevad ja nimetused oleksid nö nagu „aamen kirikus“. Sellega tekitaksime 

liidus olukorra, et üritused, mis võiksid laiemalt huvi pakkuda, ei kattuks. 

Ei saa mainimata jätta, et Naisjuristide Ühenduse initsiatiivil on ka Ettevõtlusjuristide 

ühenduse liikmed osalenud mitmel huvitaval üritusel. Väljakutseks oli flamenco tantsu 

õppimine ja esinemine. 

  

ECLA poolt on EJL-le ja Ettevõtlusjuristide Ühendusele 19.04. Lissabonus toimunud ECLA 

aastakoosolekul esitatud väljakutse  korraldada 2014.a. kevadsuvel ECLA aastakoosolek 

Eestis. Varasema teate põhjal sai presidentuur koosoleku korraldamise võimekust kaaluda, 

seega nüüd ooleme väljakutsega seotud ja tegutseme juba selle nimel. Õnneks või kahjuks, 
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kes oskab hinnata,  ei ole ECLA koosolek FIDE kongressi ettevalmistusega võrreldav, kuid 

tõsine ettevõtmine igal  juhul. 

Ja nagu ka eelmisel aastal teen EEJÜ juhatuse liikmete nimel  üleskutse, et otsekohe, kui 

ühenduse nooremad liikmed leiavad endis soovi ja aega, et Ettevõtlusjuristide Ühenduse 

tegevuse juhtimises kaasa lüüa, on nii mõnigi praeguse juhatuse liikmetest valmis ulatama 

teatepulga. 

Seega oleme avatud igale juristile, kes tooks värskeid tuuli ühenduse ellu. 

 

Soovime EEJÜ poolt kõigile liidu tegevuses tegutsevatele liikmetele jaksu ja mõistvust, et see 

tegevus on vaba tahe, mis näitab, et soovime koos midagi meie ühiskonna jaoks teha. 

 

 

Ingrid Siimann 

Juhatuse esimees 

 

 

 


