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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 24       Tallinn, 23. aprill 2020 
 
 
Koosolek toimus elektroonilisel teel.  
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu Meelis Pirn ja Enn Tonka . 
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 12.00 
Lõpp kell: 13.00 
 
Päevakorras: 

1. EJL e-volikogu istungi korraldamine. 
 

2. EJL volikogu otsuste projektide kinnitamine ja volikogule esitamine. 
 

2.1 Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine. 
2.2 Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine. 
 

3. Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korraldusest. 
 
4. Ülevaade EJL eelarvest. 

 
 
Päevakorrapunkt 1.  
EJL e- volikogu istungi korraldamine. 
Mai Palmipuu 
Välja kuulutatud eriolukorra tõttu vajalik korraldada e- volikogu. Teen ettepaneku 
korraldada elektrooniline volikogu istung 4.mail 2020 kell 12.00.  
Bürool saata otsuse projektid vähemalt 24.aprillil 2020 välja.  
Otsustati: 
Korraldada EJL e-volikogu istung 4.mail 2020 kell 12.00.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL volikogu otsuste projektide kinnitamine ja volikogule esitamine. 

1) Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine. 
2) Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine. 

 
Mai Palmipuu 
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Eriolukord nõuab erilisi meetodeid. EJL liikmete nimekirjas on pikka aega seisnud 
liikmed, kelledel puudub igasugune suhestus EJL ja nad ei ole pikka aega tasunud 
liikmemaksu. Kuna iga-aastase üldkoosoleku korraldamise tähtaeg läheneb ning võib 
eeldada, et üldkoosoleku peab korraldama e-üldkoosolekuna, peame tagama 
liikmeskonna elektroonilise osalemise.  
 
Meelis Pirn 
Liikmeskonnast lootusetute võlgnike väljaarvamine on mõistlik ja vajalik, et tagada liidu 
häireteta tegutsemine ning eksisteerimine. Suurema hulga liikmeskonna omamine ja 
näitamine on küll arvuliselt prestiižne, kuid sisulist kasu organisatsioonile ei anna.  
Enn Tonka 
Oleme teinud justiitsministeeriumile ettepaneku mittetulundusühingute seaduse 
muutmiseks tulenevalt justnimelt eriolukorrast, kus füüsiliste, kontaktsete koosolekute 
pidamine on keelatud ja üldkoosoleku korraldamise kvooruminõuet täita ei saa, siis 
saame teha üldkoosoleku elektroonilisel teel, mis tagab ka üldkoosolekul vastuvõetud 
otsuste legitiimsuse.  
 
Otsustati:  
Edastada volikogu otsuse projekt Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja välja 
arvamine volikogule kinnitamiseks 
 
Mai Palmipuu 
Alates 12.märtsist 2020.a. on Eestis eriolukord ja seetõttu on paljud tegevused, kus 
peaksid inimesed personaalselt osalema, peatunud või tühistatud. EJL on peatunud 
koolituste korraldamine, Õigusapteegid on edasi lükatud, õigusteaduskonna üliõpilaste 
nõustamine on viidud üle internetti. Üldse jääb ära väliskoolitus Islandi Vabariiki. 
Seetõttu on EJL tulud oluliselt töömaht vähenenud ja vajalik kinnitada uus büroo 
koosseis.   
Krista Paal 
Täna on peamiseks tegevuseks võlanõustamise korraldamine, mida tehakse kas siis 
telefoni teel või e- posti kaudu. Loomulikult on ka selle maht vähenenud, kuid oleme veel 
positiivsel lainel.  
Tallinna linnaga saime kokkuleppele, et üliõpilaste tasuta õigusabi katame EJL büroo 
poolt telefoni õigusabi korras ning e- õigusabi küsimused suuname üliõpilastele 
lahendamiseks. Seeläbi saavad täidetud abivajajate nõuded ja üliõpilaste õiguspraktika. 
Suurem koormus on telefoniõigusabil. Ülesannete täidab Olga Vaarmann ja mina ise. 
Küsimusi on väga palju ning väga keerukaid, mis vajavad pikemat selgitust ja seletust.  
Majanduslik olukord sunnib töökorraldust muutma ja büroo koosseisu vähendama.  
Tänaseks on büroosse jäänud tööle: direktor täiskoormusega ja nõunik ½ koormusega.  
 
Enn Tonka 
Büroo koosseisu vähendamine on vajalik ja esitatud otsuse projekti kohaselt optimaalne. 
Vähemaks enam ei saa koosseisu viia. Kunagi hakkab eriolukord lõppema ja tegevused 
taastuma.  
Meelis Pirn 
Nõus otsuse projektiga. 
 
Otsustati:  
Edastada volikogu otsuse projekt Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine  
volikogule kinnitamiseks 
Päevakorrapunkt 3.  
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Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korraldusest.   
Mai Palmipuu 
Olen olnud ühenduses Õigusteadlaste Seltsi esindusega ( Peep Pruks), kellega oleme 
jõudnud järeldusele, et sel aastal on väga keerukas ÕTP üldse korraldada. Praegu veel 
partneritega ÕTP edasilükkamise otsust ei ole, kuid sellega tegeletakse.  
Ülevaade ÕTP korraldusest võeti teatavaks.  
 
Päevakorrapunkt 4.  
Ülevaade EJL eelarvest. 
 
Krista Paal 
Andis ülevaate EJL eelarvest. Panga seisud on igale juhatuse liikmele kättesaadavad.  
Väliskoolituse osalustasud on osalejatele tagastatud. Reisikorraldusfirma ei ole meile 
veel raha tagastanud.  
Liikmemaksu on tasutud 40% ulatuses.  
Tallinna linn on tasunud Õigusapteekide eest jaanuaris 2020, siis selle raha eest peame 
kaheksa ÕA 2020 aasta jooksul korraldama. Millal seda teha saab, ei ole teada. 
Koolitusi ei toimu.  
Justiitsministeerium on EJL tellinud „Põhiseadus 100“ 10 veebikoolitust/ seminari. Olen 
esitanud tellimuse koolituste ja koolitusmaterjalide loomiseks prof Raul Naritsale, kes 
siis sellega tegeleb. Koolitused saadetakse kõikidele KOV-idele, koolidele ja pannakse 
üles meie kodulehele. Justiitsministeerium tasub peale koolitusmaterjalide kättesaamist 
ja ülespanekut.  
Võlanõustamine toimub Haapsalus, Jõhvis, Kiviõlis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Raplas, 
Rakveres, Põlvas, Pärnus, Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Tõrvas, Valgas, Võrus. Sellelt 
teenuselt peab tulema suurim käive ja sissetulek. Loomulikult on töömaht ka antud 
valdkonnas vähenenud.  
Büroo ruumide renti on 3 (kolmeks) kuuks 30% ulatuses vähendatud.  
Töövõtulepingud on noorjuristide projektijuhiga lõpetatud. Nõunik on viidud osalisele 
koormusele.  
 
Meelis Pirn 
Kas olete uurinud üüritud ruumi väiksema vastu vahetamist? 
 
Krista Paal 
Kahjuks ei ole samas majas väiksemat ruumi, mis meile sobiks ja annaks rahalist 
kokkuhoidu, ei ole. Majahalduriga saadi kokkulepe, et maikuus tullakse selle teema 
juurde uuesti tagasi.  
 
Ülevaade EJL eelarvest võeti teatavaks.  
 
 
 
Koosolek lõppes kell 13.00 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


