
 

 

 EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ) 

   JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

          10. septembril 2018 

Koosolek toimus Eesti Juristide Liidu büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn. 

 

Koosolek algas kell 17.30, lõppes kell 18.30.  

 

Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:  

Mare Hiiesalu 

Aare Kruuser 

Merike Roosileht 

Tiina Sepa 

 

EEJÜ juhatuse liikmetest puudusid: 

Viktoria Mets 

Lembit Ülper 

 

Vastavalt EEJÜ põhimääruse punktile 5.10 on ühenduse juhatus otsustusvõimeline, kui kohal 

viibib vähemalt pool juhatuse liikmetest. 

 

Koosolekut juhatas Tiina Sepa, protokollis Mare Hiiesalu.  

 

Koosoleku päevakord: 

1. EEJÜ liikmete 09.05.2018 koosolekul püstitatud eesmärkide täitmise ülevaade ja 

edasised tegevused 

2. Muud küsimused 

 

 

1. EEJÜ liikmete 09.05.2018 koosolekul püstitatud eesmärkide täitmise ülevaade ja 

edasised tegevused 

 

1.1. Osalemine õigusnõustaja kutsestandardite ja kutseeksamite korraldamisel 

 

EJL büroo valmistab ette dokumente õigusnõunik, tase 7 kutse andja õiguste saamiseks. 

Selleks on vaja kinnitada uus kutse andmise kord.  

 

Otsustati: 

Paluda bürool saata kutse andmise korra eelnõu EEJÜ liikmetele ja kutsekomisjoni liikmetele 

ettepanekute tegemiseks.  

 

1.2. Osalemine õiguspoliitika kujundamisel, sh EJL õiguspoliitika toimkonna aruteludes 

ettevõtlust ja ärikultuuri puudutavatel teemadel 

 

Aare Kruuser informeeris, et on väitlusjuhiks 35. Eesti õigusteadlaste päevadel kahel teemal:  

„Riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna roll sotsiaalhoolekandes“ ja „Kohaliku 

omavalitsuse reform“. 
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Ta lisas, et Sotsiaalministeeriumi poolt on algatatud tööõiguse reform ja sotsiaalkindlustuse 

ning sotsiaalhoolekande reform. Ettevõttejuristid võiksid oma nendes osaleda.  

 

Otsustati:  

EEJÜ liikmetel saata Aare Kruuserile e-posti aadressile aare.kruuser@tlu.ee ettepanekuid ja 

küsimusi hiljemalt 24. septembriks 2018 järgnevatel teemadel:  

1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse roll 

2) Sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande korraldamise probleemid.  

 

1.3. Osalemine ühinguõiguse revisjonis 

 

Aare Kruuser selgitas, et Eesti Juristide Liitu esindab ühinguõiguse reformis Mai Palmipuu, 

kellelt Aare Kruuser palub infot reformi käigu kohta.  

 

1.4. Osalemine taseme- ja täiendõppe õppekavade arendamisel 

 

Otsustati:  

EEJÜ liikmetel jätka osalemist taseme- ja täiendõppe õppekavade arendamisel oma 

valdkonnas. Koosolekust osavõtjad pidasid vajalikuks praktilise osa suurendamist juristide 

tasemeõppes.  

 

1.5. Osalemine EJL noorte juristide mentorluse programmis 

 

Otsustati:  

Tiina Sepa ja Mare Hiiesalu, kes osalevad EJL noorte juristide mentorluse programmis 

mentoritena, annavad EEJÜ liikmetele ülevaate pogrommi lõppemisel, hiljemalt 2019. aasta 

aastakoosolekul.  

 

1.6. EEJÜ liikmete koosoleku korraldamine 

 

Otsustati: 

Viia läbi EEJÜ liikmete koosolek 22. novembril algusega kell 17.00, asukoht täpsustamisel.  

Koosoleku päevakorras:  

1. Ülevaade tööõiguse ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande reformist. Paluda esineja 

Sotsiaalministeeriumist, kes juhiks arutelu. Liikmetel on võimalus rääkida praktilistest 

probleemidest ning esitada oma ettepanekud. 

2.Ülevaade ECLA tegevusest, sealhulgas 08.- 09.11 Berliini koosolekust.  

 

2.Muud küsimused 

 

2.1 Arutati vajadust teha tööd noortega ja selgitada ECLA poolt pakutavaid võimalusi.  

 

2.2. Anti ülevaade EEJÜ liikmete osalemisest RMK ühismatkast 19. augustil 2018. a. 

 

2.3. Märgiti, et EJL volikogu 11. detsembri 2017. a otsusega nr 3/2 kinnitatud  Eesti Juristide 

Liidu 2018. a tegevuskavas ei ole toodud ettevõttejuristide ühenduse tegevusi.  

 

 

 

 

mailto:aare.kruuser@tlu.ee


3 
 

Otsustati:  

 

1. Tiina Sepa kohtub noorjuristidega ja EEJÜ uute liikmetega 2019. a veebruaris.  

 

2. Paluda volikogul tegevuskava täiendada ettevõtlusjuristide ühenduse juhtimise ja 

tegevusega. Tiina Sepa saadab presidentuurile sellekohase kirja.  

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

 

 

Tiina Sepa       Mare Hiiesalu 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  

 

 

 

 

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liidu büroo 


