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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 19         Tallinn, 17. juuli 2019   

 

 

Koosolek toimus EJL büroos, Tõnismägi 3A, Tallinn 

 

Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu Meelis Pirn ja Enn Tonka . 

Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 

Protokollis: Krista Paal 

 

Algus kell: 14.00 

Lõpp kell: 16.00 

 

Päevakorras: 

1. Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi päevakava, korraldus ja 

sotsiaalprogramm.  

 

2. EJL presidentuurile esitatud ettepanekute ja kommentaaride arutelu.  

 

Päevakorrapunkt 1.  

Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi päevakava, korraldus ja 

sotsiaalprogramm.  

Meelis Pirn 

Toimub 25.08- 27.08.2019 Narvas. 

Osalejaid on igast põhjamaa riigist. Kokku on registreerunud 27 osalejat.  

Tutvustati ja kooskõlastati transpordikorraldust, logistikat, toitlustust, majutust ja 

sotsiaalprogrammi. 

Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi teemadeks on:  

1) Noorjuristide kaasamine liide tegevusse, noorliikmete osakaalu tõstmine. 

2) Liidu tegevuste digitaliseerimine ja sotsiaalmeedia osatähtsuse suurendamine 

liidu tegevuse aktiviseerimisel.  

Krista Paal 

Tänaseks on kogu programm organiseeritud: 

• Buss Tallinna lennujaamast Narva ja tagasi on tellitud.  

• Toitlustus korraldatud sihtkohta sõites Kundas.  

• 26.08.2019 õhtusöök toimub Narvas, restoranis Rondeel.  

• Majutus Narva hotellis on broneeritud. 

• Sotsiaalprogramm: Viktoria bastioni käigud ja Narva linna ekskursioon.  

Enn Tonka 

Programmiga korras. 
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Meelis Pirn 

Nii Taani kui Soome Juristide Liidud on loonud äpid, millede läbi arendatakse ja kaasatakse 

uusi liikmeid ja suurendatakse huvi liidu tegevuse suhtes. Meie sellist äppi endale 

majanduslikus mõttes lubada ei saa.  

Mai Palmipuu 

Meie teemaks võiks olla 2018 aastal käivitatud mentorlusprogramm, kus noorjuriste 

kaasatakse ja juhendatakse erialaliste tegevuste ja kaasatakse liidu tegevusse.  

Mentorlusprogrammist saaks teha ettekande Kati Rohtla, kes projekti ka vedas.  

 

25.08.2019- 27.08.2019 Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi programm ja 

korralduskava võeti teadmiseks.  

 

Päevakorrapunkt 2.  

EJL presidentuurile esitatud ettepanekute ja kommentaaride arutelu.  

 

Mai Palmipuu 

Presidentuuri poole on pöördutud juristide liidu liikmed alltoodud ettepanekutega: 

1) Üldkogus soovitakse majandusaasta aruannet laiemas ulatuses arutada. Avada 

diskussioon kulupunktide kaupa. 

2) Soovitakse muuta juristide klubi formaati. Juristidel on soov omavaheliseks 

suhtluseks.  

3) Rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise vajadus ja mõistlikkus. 

4) Juristide Liidu arengukavas soovitakse rohkem osaleda ja ettepanekuid teha. 

 

Meelis Pirn 

Ei pea õigeks rahvusvahelistest organisatsioonidest välja astuda. Rahvusvahelistes 

organisatsioonide osalemine on vajalik organisatsiooni enesearenduseks ja arendamiseks.  

EJL võõrustas viimati 2012 aastal põhjamaade kolleege ning sel aastal on taaskord meie kord. 

Konverentsiga kaasnevad kulud, kuid me saame oma riiki hoopis teisest vaatest tutvustada. 

See on alati kasuks.  

Meil on võimalik teiste riikide kolleegidelt õppida ja jälgida juristide liitute arenguid.  

Enn Tonka 

Majandusaasta aruanne on kõikidele liikmetele vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist 

välja saadetud. Kõik andmed on avalikud ja liidu liige saab omapoolse seisukoha või 

küsimuse esitada. Majandusaasta aruande kontrollib ja annab sellele oma hinnangu 

revisjonitoimkond. Enne üldkoosolekule esitamist töötab majandusaasta aruande läbi 

volikogu. Kui liige soovib küsida mõne kulu- või tuluartikli kohta, siis see on ka võimalik nii 

elektrooniliselt kui suuliselt kohapeal. Tervet majandusaasta aruannet teemade lõikes pole 

võimalik läbi vaadata, kuna siis peaks juurde lisama raamatupidamise arved, 

maksedokumendid jms.  

Ka üldkoosolekul pakutakse ja antakse võimalus küsimusteks ja aruteludeks. Avada iga artikli 

kohta diskussioon pole mõistlik, sest EJL tulude ja kulude süsteem on lihtne ning järjepidevalt 

kasutatakse sama arvestusmeetodit. 

Mai Palmipuu 

Üldkoosolekul tegin ettekande 2018 majandusaasta aruande kohta ja palusin peale ettekannet 

esitada küsimusi, arvamusi ja ettepanekuid. Samuti tegi ettekande revisjontoimkonna esimees 

Alpo Greebe. Lisaküsimusi ja ettepanekuid ei esitatud. 

Enn Tonka 

Majandusaasta aruanne on kättesaadav kõikidele liikmetele ja sellele saab nii enne 

üldkoosolekut kui ka koosoleku ajal küsimusi esitada. 
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Mai Palmipuu 

Juristide klubi on igakuuline kohtumine/ tutvustus/ külastus. Meie liidu liikmed leiavad, et 

klubi võiks olla koht ja võimalus tulla kokku ja arutada juristidele huvitavaid teemasid.  

Krista Paal 

Seda, et liidu liikmed soovivad kokku tulla ja midagi arutada, ei pea just klubi olema. Kui 

liikmel on soov mingit teema tõstatada, siis palun andku teada, et soovib seda teha ja büroo 

tagab ruumid.  See ei ole klubi, vaid teema tõstatus.  

Tänane klubi formaat on võimalus kõikidele liidu liikmetele osaleda huvitavatel või 

vähemhuvitatud isikutega/ kohtadega tutvuda ja kohtuda. See on võimalus, mitte kohustus.  

Kui liikme poolt tõstatatud küsimus kõnetab paljusid liikmeid, siis saavad sellistel 

diskussioonidel asjast huvitatud isikud ka kohtuda ja seda arutada. Pole mõtet bürool välja 

mõelda teema ja seda siis arutusele panna.  

Meelis Pirn 

Kui liikmel/ liikmetel on huvi ja soovi arutada ja tõstatada teemasid, siis ta peaks büroole 

ettepaneku tegema ja viimane saadab küsimustiku/ probleemi kirjelduse laiali. Kui teema 

väga aktuaalne, siis kogunevad aruteluks huvitatud isikud.  

Mai Palmipuu 

Liikmetel vajadus arutada liidu edasist strateegiat. Me peaksime avama diskussiooni. 

Koolituste osatähtsus väheneb. 

Meelis Pirn 

Väga arukas ettepanek. Algatuseks võiks teha rahulolu-uuring. Seda oleme aastas 2 korda 

teinud, kuid osalejaid väga vähe.  

Krista Paal 

Koolituste osatähtsus tõesti langenud ja koolituste sissesetulek minimaalne. Kõige paremini 

läheb koolitustel, kus saab kasutada kohtunikke. Teooriat ei soovi keegi kuulata. Sel aastal 

proovime veebikoolituste formaati.  

Enn Tonka 

Koolitustest me loobuda ei saa. Niikaua, kui see kahjumit ei tooda, peame oma põhitegevusest 

kinni pidama.  

Meelis Pirn 

Koolituste osatähtsus on muutunud. Iga erialaliit teeb ja korraldab oma liikmetele iseseisvalt 

koolitusi ja vabaturult ei ole neid vaja juurde osta. Seetõttu ka kliendibaas madal.  

Mai Palmipuu 

Teeme uuringu, kui palju, millisel teemal ja millise lektoriga koolitusi soovitakse kuulata. 

 

Kõik olid selle ettepanekuga nõus.  

 

Küsimused võeti teadmiseks.  

Koosolek lõppes kell 16.00 

 Mai Palmipuu 

Koosoleku juhataja 

(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

(allkirjastatud digitaalselt)   


