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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 25        Tallinn, 20. mai 2020 
 
 
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: 15.00 
 
Päevakorras: 

1. EJL volikogu istungi korraldamine. 
 

2. EJL volikogu otsuste projektide kinnitamine ja volikogule esitamine. 
 

2.1 Eesti Juristide Liidu üldkogu kokku kutsumine. 
2.2 Eesti Juristide Liidu 2019.a. majandusaasta aruanne 
2.3 Eesti Juristide Liidu 2019.a. revisjontoimkonna aruanne 
2.4 Eesti Juristide Liidu volikogu valimine 
2.5 Eesti Juristide Liidu presidentuuri valimine 
2.6 Eesti Juristide Liidu aukohtu koosseisu valimine 
2.7 Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna koosseisu valimine 
2.8 Eesti Juristide Liidu valmiste korraldamise reglement. 

 
3. EJL üldkogu korraldamine 
4. Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korraldusest. 
5. Ülevaade EJL eelarvest. 
6. EJL tegevuse korraldamine sügisel 2020. 
 
Päevakorrapunkt 1.  
EJL volikogu istungi korraldamine. 
Mai Palmipuu 
Tänane hädaolukord suunab koosolekute ja kogunemiste korraldamist. Riigikogu 
võttis vastu mittetulundusühingute seaduse muudatused, kus võimaldatakse MTÜ-
del majandusaastaaruannet esitada kuni 31.10.2020 ja sama tähtajani pikendati 
juhtorganite valimise võimalust  
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Meelis Pirn 
Tähtaja pikendamine annab võimaluse riske maandada ja liikmetel turvaliselt 
koosolekul osaleda.   
Enn Tonka 
Seaduse muudatus andis võimaluse ka e-hääletuste korraldamiseks.  
 
Diskuteeriti e- valimiste ja e- hääletuste korraldamise ja seaduslikkuse üle.  
 
Mai Palmipuu 
Korraldada volikogu istung 3. septembril 2020,  selleks ajaks on teada, millises 
olukorras on Eesti ja siinne nakkushaiguste olukord.  
Otsustati: 
Korraldada EJL volikogu istung 3. septembril 2020.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL üldkogu kokkukutsumine 
 
Mai Palmipuu 
Diskuteeriti, kas korraldada vajadusel üldkogu korraldada elektrooniliselt. Seisuga 
5. mai 2020 kuulub EJL liikmeskonda 554 juristi ja meil on võimalik vajadusel 
põhikirja järgselt e- üldkogu korraldada.   
Korraldada EJL üldkogu 24. septembril 2020. 
 
Otsustati: 
Kutsuda EJL üldkogu kokku  24. septembril 2020.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL otsuste projektide kinnitamine ja volikogule esitamine. 

6.1 Eesti Juristide Liidu üldkogu kokku kutsumine. 
6.2 Eesti Juristide Liidu 2019.a. majandusaasta aruanne 
6.3 Eesti Juristide Liidu 2019.a. revisjontoimkonna aruanne 
6.4 Eesti Juristide Liidu volikogu valimine 
6.5 Eesti Juristide Liidu presidentuuri valimine 
6.6 Eesti Juristide Liidu aukohtu koosseisu valimine 
6.7 Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna koosseisu valimine 
6.8 Eesti Juristide Liidu valmiste korraldamise reglement. 

 
Mai Palmipuu 
EJL volikogule esitatavad otsuse projektid on volikogu liikmetele saadetud. 2019 aasta 
on olnud EJL edukas ja positiivne, mida käesoleva aasta kohta kindlasti öelda ei saa. 
Kriisisituatsioon on andnud kõikidele eluvaldkondadele, sh koolitustele hävitava hoobi.  
Andis ülevaate 2019 majandusaastaaruandest.  
2020 hetke finantsseisund on rahuldav eelkõige kulude oluliste kärpimistest tulenevalt.  
Täpsem ülevaade päevakorra punkti 5 juures. 
Meelis Pirn 
Revisjonitoimkonna aruanne on veidi eksitav, mis vajab muutmist.   
Volikogu koosseis võiks olla 11 liiget. Suurem koosseis pole otstarbekas.  
Enn Tonka 
Juhtivorganite valimiseks ettepanekute tegemiseks peab arvamust küsima meie 
liikmeskonnalt. Liikmed peavad saama teha ettepanekuid juhtivorganite kandidaatide 
osas.   
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Otsustati:  
Edastada volikogu otsuse projektid volikogu liikmetele.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
EJL üldkogu kokkukutsumine 
 
Mai Palmipuu 
Korraldada EJ üldkogu 24.septembril 2020. Vastavalt Eesti Vabariigis kujunenud 
olukorrale kutsuda kokku üldkogu võimalusel kontaktselt, vajadusel e-üldkogu. 
 
Otsustati: 
Kutsuda EJL üldkogu kokku  24. septembril 2020.  
 
Päevakorrapunkt 4 
Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korraldusest. 
 
Mai Palmipuu 
Programm on kinnitatud, lektoritega kokkulepped olemas. Kahjuks ei tea, kas ja kuidas 
ÕTP korraldada. Veebiülekannete teel ja väiksema hulga osalejatega.  
Meelis Pirn 
Mõistlik oleks ÕTP korraldus viia üle 2021.a.  
Enn Tonka 
ÕTP on konverents, mis toob kokku ca 700 juristi ning see on nende päevade väärtus, 
kus kolleegid saavad personaalselt omavahel suhelda ja päevakohaseid teemasid 
silmast- silma arutada. 2020 aastal ei tule sellise hulga inimeste osalemine mitte kõne 
allagi. Ettepanek ÕTP edasi lükata aastasse 2021, on mõistlik ja õige.  
 
Ülevaade võeti teatavaks.  
 
Päevakorrapunkt 5 
Ülevaade EJL eelarve täitmisest 2020 
 
Krista Paal 
Täna on peamiseks tegevuseks võlanõustamise korraldamine, mida tehakse kas siis 
telefoni teel või e- posti või siis piiratuna personaalse nõustamise kaudu. Just täna tuli 
teade, et oleme võitnud Kiviõli Töötukassa hanke ja saame seal nõustamist jätkata.   
Telefoni ja e- posti nõustamine toimib edasi 31. augustini 2020. Tallinna linn ei luba 
kontaktnõustamisi.  
Majanduslik seis on talutav, mitte küll hea. Töötukassa on teotanud Olgale palga 
maksmist. Vähendatud on üürikulu, raamatupidamise teenuse hinda.   
Koolitused käivituvad alates 10. juunist 2020.  
Võiks kaaluda väliskoolitust väiksemale hulgale osalejatele septembris- oktoobris.  
Enn Tonka 
Väliskoolituse korraldamine on väga riskantne, kuid võib teha eeluuringut.  
 
Ülevaade võeti teatavaks.  
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Päevakorrapunkt 6.  
EJL tegevuse korraldamine sügisel 2020 
Krista Paal 
Andis ülevaate 2020 tegevuskava täitmisest. Õigusapteegid on lükatud Tallinna LK 
nõudel sügisesse.  
Koolituse korraldamise kokkulepped on sõlmitud.  
Loodame, et saab jätkata juristide klubi üritusi.  
 
Ülevaade võeti teatavaks.  
 
 
 
Koosolek lõppes kell 15.00 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


