
 

 

 EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ) 

   JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

          23. novembril 2016 

Koosolek toimus Tallinna Ülikooli ruumides Narva mnt 29. 

 

Koosolek algas kell 17:15, lõppes kell 19:00.  

 

Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:  

Mare Hiiesalu 

Tiina Sepa 

Jelena Mets 

Aare Kruuser 

 

EEJÜ juhatuse liikmetest puudusid: 

Alpo Greebe  

Melika Kiilmaa 

Viktoria Mets 

Lembit Ülper 

 

Juhatuse liige Melika Kiilmaa taandas ennast juhatuse tööst 16.11.2016 seoses 

emapuhkusega.   

 

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

viibib vähemalt pool juhatuse liikmetest. 

 

Külalisena osales koosolekul EJL president Mai Palmipuu. 

 

Koosolekut juhatas Aare Kruuser, protokollis Mare Hiiesalu.  

 

Juhatuse liikmetele on eelnevalt esitatud alljärgmine päevakord: 

 

1. Kell 17:15 - koosoleku avamine, päevakorra kinnitamine. 

 

2. 17:20-18:00 - EJL osalemine ühinguõiguse revisjonis ning EJL ja EEJÜ seisukohtade ja 

ettepanekute kujundamine laiemalt kogu ettevõtlusõiguse ja ettevõtluspoliitika küsimustes, sh 

maksejõuetusõiguse revisjoniks ning õppekavade ja õppematerjalide osas. 

  

Ettekandjad Mai Palmipuu ja Aare Kruuser (põhiettekandeks 15 min, kaasettekandeks 6 min, 

sõnavõttudeks 3 minutit). 

 

3. 18:01-18:20 – EEJÜ 2016 tegevuste ülevaade juhatuse liikmetelt (s.h 2015.a. üldkoosoleku 

otsuste täitmisest (p.2.2. TTIP positsiooni kinnitamine ja veebilehel avaldamine  ja p.3 EJL 

põhikirja muutmise vajadus) jm). 

 

3.1 Tiina Sepa - ülevaade ECLA tegevuses osalemisest ja viimasest koosolekust – 5 min; 

3.2 Mare Hiiesalu – kutseeksami komisjoni töös. 
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3.3 Aare Kruuser – volikogu jm EJL tasandil tehtu. 

3.4 Jelena Mets. 

 

4. 18:21-18:40 - EEJÜ tegevuskava 2016-2017 arutelu 

4.1. ECLA-ga kontakt ja koosolekul osalemine 

4.2.  Ühinguõiguse revisjoni töörühmas osalemine 

4.3. Muus õigusloomes ja õppekavade arenduses osalemine, s.h TTÜ taotlus 

4.4.  Kutsekomisjoni töös osalemine 

4.5.  EJL ühendustevaheline koostöö, osalemine Juristide Klubis ja teistel üritustel, 

konverentsidel ja koolitustel 

4.6.  EEJÜ kodulehe korrastamine ja korras hoidmine 

4.7.  EEJÜ liikmete andmebaasi analüüs ja vajadusel korrastamine 

4.8. Koostöö Tööandjate Liiduga ja CV Online’ga – projekti „COMPANY LAWYER“ 

raames 

4.9. Muud võimalikud koostöövaldkonnad ja koostööpartnerid (EBS-i ettepanek jt). 

4.10. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonna määramine tegevuskava täitmisel. 

(Mare – kutsekomisjon, Aare – ühinguõiguse revisjon, Tiina – ECLA, Lembit – ühenduse ja 

liidu liikmetega suhtlemine, ühenduse liikmete kontaktid, andmed, arvestus; Jelena – teh.tugi, 

EEJÜ koduleht, 2017 Naiste kongressi toimkond; Victoria – ühenduse ürituste ja koosolekute 

korraldamine; Alpo – finants: liikmemaksud, arveldamised, pakkumised, eelarvestamised 

jne.) 

 

5. 18:41 – 18:55 EEJÜ üldkoosoleku korraldamine ja muud küsimused. 

 

6. 18:56 - Koosoleku lõpetamine. 

 

 

1. Koosoleku avamine, päevakorra kinnitamine 

 

Aare Kruuser avas koosoleku. Koosolekust osavõtjad kinnitasid päevakorra.  

 

2. EJL osalemine ühinguõiguse revisjonis ning EJL ja EEJÜ seisukohtade ja 

ettepanekute kujundamine laiemalt kogu ettevõtlusõiguse ja ettevõtluspoliitika 

küsimustes, sh maksejõuetusõiguse revisjoniks ning õppekavade ja õppematerjalide 

osas. 

  

Kuulati:  

 

Mai Palmipuu andis ülevaate Justiitsministeeriumi poolt algatatud ühinguõiguse revisjonist.  

Eesmärgiks on välja selgitada, kas on vaja välja töötada uus äriseadustik, muuta olemasolevat 

või jätta kehtiv õigusakt muutmata. 

 

Aare Kruuser tutvustas EJL-le esitatud TTÜ taotlust anda hinnang, kas ja mil määral vastab 

muudetud TTÜ bakalaureuseõppe õppekava „Õigusteadus“ tööturu ootustele ja vajadustele.  

 

Otsustati:  

 

2.1. Toetada EJL osalemist ühinguõiguse revisjonis. EEJÜ-l esitada, kaasates teisi ühendusi, 

oma seisukohad vastavalt revisjoni toimumisetappidele. 
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2.2. Aare Kruuser vaatab TTÜ poolt esitatud õppekava läbi ja annab oma esialgse arvamuse 1. 

detsembriks 2016.  

 

 

3. EEJÜ 2016 tegevuste ülevaade juhatuse liikmetelt (s.h 2015.a. üldkoosoleku otsuste 

täitmisest (p.2.2. TTIP positsiooni kinnitamine ja veebilehel avaldamine  ja p.3 EJL 

põhikirja muutmise vajadus) jm). 

 

Kuulati:  

 

Aare Kruuser teavitas, et EJL põhikiri on muudetud 01.06.2016. 

Mare Hiiesalu võttis üleandeks selgitada, kas TTIP positsioon on EJL veebilehel avaldatud.  

Tiina Sepa andis ülevaade ECLA tegevuses osalemisest ja viimasest koosolekust. 

Põhjalikuma kokkuvõtte teeb EEJÜ üldkoosolekul. Samuti kinnitas, et jätkab EEJÜ 

esindajana ECLA juhatuses.   

Mare Hiiesalu andis ülevaate EJL kutsekomisjoni tööst ja õigusnõunik, tase 7 kutse 

taotlemisest.  

Aare Kruuser andis ülevaate EJL volikogu jm EJL tasandil tehtust, s.h kutsekomisjoni 

tegevusest. 

 

Otsustati:  

 

Võtta ülevaade teadmiseks.  

 

4. EEJÜ tegevuskava 2016-2017 arutelu 

 

Kuulati: 

 

Koosolekust osavõtjad arutasid võimalikke tegevusvaldkondi ja ülesandeid. Otstarbekas on 

koostada tegevuskava 2017. aasta kohta, 2016. aasta on juba lõppemas. 

Peeti mõistlikuks anda EBS-i koostööettepanek (koolituse teemal) arutamiseks EJL 

koolitustoimkonnale.  

 

Otsustati:  

 

Teha EEJÜ üldkoosolekule ettepanek kinnitada EEJÜ 2017. aasta tegevuskava järgmiselt:  

4.1. ECLA liikmelisus ja koosolekul (2 x aastas) osalemine 

4.2. Ühinguõiguse revisjoni töörühmas osalemine 

4.3. Muus õigusloomes ja õppekavade arenduses osalemine  

4.4.  Õigusnõuniku kutse taotlemise vajalikkuse selgitamine (meedias, selgitamine EJL 

koolitustel osalejatele), EJL kutsekomisjoni töös osalemine. 

4.5.  EJL ühendustevaheline koostöö, osalemine Juristide Klubis ja teistel üritustel, 

konverentsidel ja koolitustel 

4.6.  EJL veebilehe EEJÜ allosa korrastamine ja ajakohastamine 

4.7.  EEJÜ liikmete andmebaasi analüüs ja ajakohastamine 

4.8. Koostöö Tööandjate Liiduga ja CV Online’ga – projekti „COMPANY LAWYER“ 

raames 

4.9. Muud võimalikud koostöövaldkonnad ja koostööpartnerid  

(Ettevõtluse õiguskeskkonna teema Eesti õigusteadlaste päevadel, õigushariduse konverents, 

ettevõtlusõiguse konverents).  
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5. EEJÜ üldkoosoleku korraldamine ja muud küsimused. 

 

Otsustati:  

 

Teha ettepanek korraldada EEJÜ üldkoosolek 28. detsembril 2016. a. 

 

1. Ülevaade 2016. aasta tegevusest.  

2. Ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal 2016.  

3. EEJÜ tegevuskava 2017 arutamine ja kinnitamine.  

4. EEJÜ juhatuse liikmete valimine 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

 

 

Aare Kruuser       Mare Hiiesalu 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  

 

 

 

 

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit 


