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Eesti Juristide Liit 

 

Üldkogu koosoleku protokoll 
 

 

Eesti Tööandjate Keskliit                                                                                  09. juuni 2015 

Kiriku 6, Tallinn 

 

Algus kell 16:00 

Lõpp kell 18:00 

 

Juhataja: Mai Palmipuu 

Protokollija: Triinu Äkke  

 

 

Osa võtsid: 66 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

Puudusid:  916 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

 

 

Päevakord: 

 

1. Üldkogu avamine ja koosoleku juhi valimine. 

2. Õigusloome arengusuunad ja ülevaade ministeeriumi tegevusest.  

3. Päevakorra kinnitamine 

4. 2014. majandusaasta aruande ärakuulamine. 

5. Revisjonitoimkonna 2014.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine. 

6. Eesti Juristide Liidu 2014. majandusaasta aruande kinnitamine. 

7. Eesti Juristide Liidu ühenduste sügis 2014.a. kuni kevad 2015.a. tegevuse                    

ülevaadete ärakuulamine. 

7.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade. 

7.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade. 

7.3. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade 

7.4. Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade. 

8. Eesti Juristide Liidu aukohtu sügis 2014 kuni kevad 2015 tegevuse ärakuulamine. 

9.  Sõnavõtud. 

10. Üldkogu lõpetamine. 
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1. Üldkogu avamine ja koosoleku juhi valimine 

 

Eesti Juristide Liidu1 2015. aasta üldkogu avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tervitas 

kohalviibijaid ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mai Palmipuu ning koosoleku 

protokollijaks Triinu Äkke. 

 

Üldkogul osalejad hääletasid ühehäälselt Mai Palmipuu ettepaneku poolt. 

 

Enne üldkogu ametlikku osa õnnitleti ning tunnustati juubelite puhul ja tulemusliku töö eest 

Eesti Juristide Liidus liikmeid Jüri Asari`t ja Sulev Lääne`t.  

Üldkogul kohalviibivatele uutele liikmetele anti kätte EJL liikmetunnistused. 

 

Üldkogu juhataja juhatas sisse kutsutud esineja Justiitsministeeriumi kantsleri Norman Aasa. 

 

 

2. Õigusloome arengusuunad ja ülevaade ministeeriumi tegevusest 

 

Norman Aas keskendus oma ettekandes Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi tutvustamisele  

aastateks 2015-2019. 

 

Tegevusprogrammis pannakse paika konkreetsed tegevused koalitsiooni 

eesmärkide/lubaduste elluviimiseks, tegevuste eest vastutaja ja kaasvastutajad, tegevuse 

tasand (valitsus või minister) ning tähtaeg kuu täpsusega.  

 

 

3. Päevakorra kinnitamine 

 

Üldkogu juhataja Mai Palmipuu kontrollis kvoorumi olemasolu ning tegi seejärel ettepaneku 

kinnitada päevakord. Kohal viibis 54 liiget ning oma volituse oli edastanud 12 liiget. EJL 

põhikiri näeb ette, et üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 5% liikmetest.  

 

Kohal viibis 6,7% liikmetest. Ettepanek päevakorra kinnitamiseks võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

4. 2014. majandusaasta aruande ärakuulamine 
 

Majandusaasta aruannet tutvustava ettekande tegi tegevpresident Mai Palmipuu.  

 

Tutvustav ettekanne sisaldas majandusaasta aruande sisu võrdluseid arengukavaga, eelarvega 

ja esitati finantsseisundi analüüs. 

Kohalviibivatel EJL liikmetel oli võimalus esitada majandusaasta aruande kohta küsimusi. 

Keegi saalisolijaist ei soovinud seda võimalust kasutada.  

 

 

5. Revisjonitoimkonna 2014.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine. 
 

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst. Enim 

tekitab muret asjaolu, et liikmemaksu tasub kõigest 34% liikmeskonnast. Siiski on 

                                                           
1 Tekstis edaspidi EJL 
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liikmemaksude tasumine võrreldes 2014. aastaga paranenud. Jätkata tuleb aktiivset tööd 

liikmemaksu võlglastega. 

 

Revisjonitoimkonna esimees tegi ettepaneku kinnitada esmalt revisjonitoimkonna ning 

seejärel liidu 2014. aasta majandusaasta aruanne. 

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse nr 1 – kinnitata revisjonitoimkonna aruanne. Otsus 

kinnitada revisjonitoimkonna aruanne võeti vastu ühehäälselt. 

 

Otsustati:  Kinnitada EJL revisjonitoimkonna aruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr 1. 

Otsus on protokollile lisatud. 

 

 

6. Eesti Juristide Liidu 2014. majandusaasta aruande kinnitamine. 

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse nr 2 – kinnitata Eesti Juristide Liidu 2014. aasta 

majandusaasta  aruanne. Otsus kinnitada majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt. 

 

Otsustati:  Kinnitada EJL majandusaasta aruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr 2. Otsus on 

protokollile lisatud. 

 

 

7. Eesti Juristide Liidu ühenduste sügis 2014.a. kuni kevad 2015.a. tegevuse                    

ülevaadete ärakuulamine. 

 

7.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate ühenduse juhatuse esinaine 

Ingrid Siimann. Ülevaade on protokollile lisatud. 

7.2. Haldusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse esinaine Eve East. 

Ülevaade on protokollile lisatud. 

7.3. Naisjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse liige Lüüli Junti. 

Ülevaade on protokollile lisatud. 

7.4. Euroopa õiguse ühenduse tegevusest ülevaadet ei esitatud. 

 

 

8. Eesti Juristide Liidu aukohtu sügis 2014 kuni kevad 2015 tegevuse ärakuulamine. 

 

EJL aukohtu esimees Peeter Milvere andis ülevaate aukohtu tegevusest 2014. aasta suvest 

käesoleva aasta kevadeni. Eelmisel aastal esitati aukohtule menetlemiseks kaks avaldust, 

millest üks jäeti rahuldamata ning teine võeti tagasi. 2015. aastal on esitatud üks avaldus, 

mida aukohus veel menetleb. 

 

Aukohtu esimees Peeter Milvere tunnustas EJL liikmeid ning nentis, et vähene avalduste arv 

on tõestuseks, et EJL liikmed on oma kutsetegevuses ja töös järginud liidu põhikirjas ja 

eetikakoodeksis kehtestatut ja pole kutse-eetika vastu eksinud. 

 

 

9. Sõnavõtud. 

EJL presidendid andsid kohalviibijaile ülevaate 21. aprillil 2015 toimunud kohtumisest 

õiguskantsler Ülle Madisega ning 7. mail 2015 toimunud kohtumisest justiitsminister Urmas 

Reinsaluga.  
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10. Üldkogu lõpetamine. 

 

Üldkogu juhataja Mai Palmipuu kuulutas üldkogu lõppenuks. Järgnes seltskondlik 

koosviibimine.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Mai Palmipuu 

EJL tegevpresident  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Triinu Äkke 

protokollija 


