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EESTI JURISTIDE LIIT
Ettevõttejuristide Ühenduse juhatuse koosoleku protokoll

Tallinn, 30.09 2013.a.

Koosolek toimus Eltel Networks AS ruumes, Tuisu tn 19 Tallinn algusega 17.00

Osalejad:

Puuduvad:

Lembit Ülper
Ingrid Siimann
Tiina Sepa
Jelena Mets
Alpo Greebe
Aare Kruuser (alates 18.30)

Mare Hiiesalu
Victoria Mets
Helle Sipelgas
Mari Saks

Koosoleku juhi ja protokollija valimine
J. Mets tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Ingrid Siimann ja protokollijaks Tiina Sepa.
Koosoleku juhataja kontrollis osalejate vastavust nimekirjale ja volituste pädevust.
Päevakorras:

1. Kokkuvõte 26.09.13. ECLA 30. aastapäeva konverentsist Brüsselis
Ingrid Siimann jagas konverentsi muljeid ja tutvustas põhjalikult programmi. Lepiti kokku, et I. Siimann
saadab konverentsi ettekannete slaidid ja kokkuvõtva tõlke olulisemast EEJÜ liikmetele.

2. Ülevaade 27.09.13. ECLA juhatuse koosolekust
Ingrid Siimann tegi kokkuvõtte ECLA juhatuse koosolekul arutatust. Olulisemad teemad:
- ECLA eetikakoodeks on ajakohastamisel ning sama tegevus on oodatud ka liikmete koodeksite
puhul;
- kinnitati liikmemaksu diferentseerimise valem (kehtib arvates 01.01.2014), mille kohaselt vähem
kui 250 liikmega organisatsioonid maksvad 500 EUR-i (seni maksid kõik 1000 EURi). EEJÜ
juhatus teeb taotluse eelarvestada vähenenud liikmemaksu osa ECLA koosolekutel (2x aastas)
osalemise kulude katteks;
- avatud on konkurss ECLA tegevjuhi kohale. Täpsem info veebilehel;
Kõigest detailsemalt saab lugeda ECLA koosoleku protokollist, mis valmib umbes kuu aja möödudes.
Samuti väljendas I. Siimann head meelt uue kontakti üle Soome juristide esindajaga (Marimekko
kontserni peajurist).

3. ECLA 30.05.2014 koosolek Tallinnas
Ingrid Siimann informeeris, et kuupäev on ECLA poolt kinnitatud ning saame büroo kaasabil ja toel
alustada ettevalmistustega. Sealhulgas programmi koostamisega, sponsorite leidmisega,
hotellide/söögikohtade valikuga.

4. Arutelu „Ettevõtte juristi positsioon 21.sajandil“ – konverents 29.05.2014
Üksmeelselt kiideti heaks I. Siimanni ettepanek korraldada ECLA koosolekule eelneval päeval
pärastlõunane seminar/ konverents (nt kl 14.00-17.00) arutamaks esmakordselt ettevõtte juristi
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positsiooni üle. Esinejad kutsuda ülikoolidest, ECLAst ja Eesti ettevõtetest. Kasulik on kuulata ka
tippjuhtide ootusi ja seisukohti.
Lepiti kokku, et:
1) Novembri keskpaigaks töötame välja konverentsi kontseptsiooni (sh osavõtutasu suuruse,
ruumid) ja esitame taotluse vahendite eraldamiseks EJLi 2014 eelarvesse;
2) Iga EEJÜ juhatuse liige saadab hiljemalt 10. oktoobriks 3 ettevõtte nime, kus on oma jurist või
juriidiline osakond. I. Siimann saadab ettevõtetele pöördumise 15. novembril.

5. EJL Juristide Klubi 15.10.2013
Juristide Klubi avaüritus „Sitsiilia ja Malta õigussüsteemi pärlid“ toimub 15. oktoobril algusega kell 17.30.
Kaarli pst 2 kohviku Mosaiik http://www.mosaiikcafe.ee/pages/et/kontakt.php teise korruse saalis.
Klubi toimumise koht muutunud, sest varasemas kohas sooviti 50 eurost ettetellimust.
6.

Muud küsimused
1) EEJÜ liikmete üldkoosolek toimub kolmapäeval, 4. detsembril algusega 17.30. Koht on
täpsustamisel. Palume kõigil varakult broneerida aeg oma kalendris.
2) Korraldada koostöös EJL naisjuristide ühendusega Juristide Klubi üritusi ja muid ettevõtmisi.
Ingrid Siimann vahendas Prantsuse naisjuristide põneva ettepaneku, korraldada 10. märtsil ühine
õhtusöök üle Skype’i ☺.
3) Seoses konkreetse küsimusega praktikantide oskuste/teadmiste kohta, toimus arutelu
õigushariduse kvaliteedi üle.

Koosolek lõppes kell 20.00
Koosoleku juhataja

Protokollija

