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Eesti Juristide Liit 

 

Üldkogu koosoleku protokoll 
 

 

Tallinna Linnavolikogu        14. juuni 2017 

Vana-Viru 12, Tallinn 

 

Algus kell 16:00 

Lõpp kell 19:30 

 

Juhataja: Jüri Heinla 

Protokollija: Triinu Eismel  

 

 

Osa võtsid: 98 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

Puudusid:  827 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

 

 

Päevakord: 

 

1. Üldkogu avamine  

2. Eesti Juristide Liidu 2016. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande 

ärakuulamine 

3. Revisjonitoimkonna 2016. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 

4. Majandusaasta aruande kinnitamine 

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

7. Eesti Juristide Liidu juhtimisorganite valimisprotseduuri kinnitamine 

8. Häältelugemiskomisjoni moodustamine  

9. Ettepanekud kandideerimiseks ja presidentuuri kandidaatide sõnavõtud 

10. Valimised:  

10.1. Presidentuuri valimine  

10.2. Volikogu valimine 

            10.3. Revisjonitoimkonna valimine 

            10.4. Aukohtu valimine 

11.  Sõnavõtud 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Üldkogu avamine 

 

Eesti Juristide Liidu
1
 2017. aasta üldkogu avas tegevpresident Jüri Heinla, kes tervitas 

kohalviibijaid.  

 

Püstiseismisega mälestati 1941. aasta küüditamise ohvreid. 

 

Meelis Pirn  tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Jüri Heinla. Üldkogul viibijad 

hääletasid Jüri Heinla koosoleku juhatajaks valimise poolt.  

 

Kontrollinud kvoorumi olemasolu, tegi koosoleku juhataja ettepaneku kinnitada päevakord. 

Otsus kinnitada päevakord võeti vastu ühehäälselt. 

 

Tegevpresident Jüri Heinla andis üle auliikme tunnistuse Siiri Oviirile ning liidu tänukirja 

Mustamäe linnaosavanemale Helle Kaldale. 

 

Sõnavõtuga küberjulgeolekust esines Marina Kaljurand.  

 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 

 

2. Eesti Juristide Liidu 2016. majandusaasta aruande ärakuulamine 

 

Majandusaasta aruannet tutvustava ettekande tegid tegevpresident Jüri Heinla ja president  

Mai Palmipuu. 

Ettekandes tutvustati tegevuskava, bilansi, tulemi- ja rahavoogude aruannet ning 

majandusaasta aruande lisasid.  

 

Kohalviibivatel EJL liikmetel oli võimalus esitada majandusaasta aruande kohta küsimusi.  

Küsimusi esitanud liikmed tundsid peamiselt huvi liikmemaksude laekumiste kohta ning tegid 

ettepanekuid liikmemaksu kogumise tõhustamise kohta.  

 

Otsustati: Kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne. 

 

 

3. Revisjonitoimkonna 2016. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 
 

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst. Liidu 

raamatupidamine vastab heale tavale, ent võrreldes varasemaga on vähenenud liikmemaksude 

laekumine. 

 

Ühtlasi andis revisjonitoimkonna esimees ülevaate läbi viidud 2016. aasta lepingute analüüsist 

ning tõi välja mõningad puudused. 

 

Revisjonitoimkonna esimees tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne. Koosoleku 

juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada revisjonitoimkonna aruanne. 

 

Otsustati:  Võtta vastu üldkogu otsus nr 1 ning kinnitada revisjonitoimkonna aruanne. Otsus 

on protokollile lisatud. 

                                                           
1
 Tekstis edaspidi EJL 
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4. Eesti Juristide Liidu 2016. majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Kohalviibijatel oli täiendav võimalus esitada küsimusi president Mai Palmipuule.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele kinnitada Eesti Juristide Liidu 2016. majandusaasta 

aruanne. Otsus kinnitada majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt. 

 

Otsustati:  Võtta vastu üldkogu otsus nr 2 ning kinnitada EJL 2016. majandusaasta aruanne. 

Otsus on protokollile lisatud. 

 

 

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

 

Ülevaated ühenduste tegevusest olid liikmetele varasemalt tutvumiseks saadetud.  

Lühikeste sõnavõttudega esinesid ühenduste juhid Kari Käsper, Jana Kitter, Katarina Kiiver ja 

Aare Kruuser. 

 

 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

 

Aukohtu esimees Peeter Milvere teavitas kohalviibijaid, et aukohtu menetluses ei olnud 

ühtegi juhtumit ning seda võib lugeda tunnustusena EJL liikmetele.  

 

Aukohtule saadeti küll kahe juhtumi kirjeldus, ent tegemist ei olnud menetlemist vajavate 

rikkumistega.  

 

 

7. Eesti Juristide Liidu juhtimisorganite valimisprotseduuri kinnitamine 

 

Tegevpresident töötas välja ning esitas liikmetele varasemalt kirjalikult tutvumiseks 

valimisprotseduuri. Kohalviibijatel oli võimalik esitada täpsustavaid küsimusi.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada valimisprotseduur. Vastu oli viis 

kohalviibijat ning erapooletuid neli, otsus võeti vastu häälteenamusega.  

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 3 ning kinnitada valimisprotseduur. Otsus on 

protokollile lisatud.  

 

 

8. Häältelugemiskomisjoni moodustamine  

 

Aja kokkuhoiu mõttes tehti volikogu 5. juunil 2017 toimunud istungil ettepanek osaleda 

häältelugemiskomisjoni töös neljal liidu liikmel: Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Jana Kitter ja 

Heli Põder. Kõik neli nõustusid ettepanekuga. 

 

Lisaks tehti üldkogul ettepanek osaleda häältelugemiskomisjoni töös Olga Vaarmannile, kes 

sellega ka nõustus.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada häältelugemiskomisjon. Kõik 

kohalviibijad olid otsuse poolt. 
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Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 4 ning kinnitada häältelugemiskomisjon. Otsus on 

protokollile lisatud. 

 

 

9. Ettepanekud kandideerimiseks ja presidentuuri kandidaatide sõnavõtud 

 

Oma nõusoleku kandideerimiseks olid eelnevalt andnud kolm kandidaati: Kari Käsper, Mai 

Palmipuu ja Meelis Pirn. 

 

Üldkogul osalejail oli võimalik esitada täiendavaid kandidaate eeldusel, et nad annavad 

selleks ka oma nõusoleku.  

Saalist tehti ettepanek kandideerimiseks Tiina Sepale, Jüri Heinlale, Ingrid Siimannile, Mati 

Kadakule ja Enn Tonkale. Neli esimest neist keeldusid erinevatel põhjustel. 

 

Enn Tonka kinnitas oma nõusolekut kandideerimaks EJL presidendiks, tutvustas ennast ning 

esines lühikese sõnavõtuga. 

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele valimiste läbi viimise meetodi presidentuuri ja volikogu 

valimise puhul: kas viiakse läbi salajased või avalikud valimised. Häälteenamusega otsustati 

valimised läbi viia salajastena. 

 

Saalist tehti ettepanek viia presidentuuri ja volikogu valimised läbi eraldi etappidena, esmalt 

presidentuuri, seejärel volikogu valimised. 

 

Ühtlasi tegi koosoleku juhataja ettepaneku alustada revisjonitoimkonna ja aukohtu 

valimistest, sest nende kandidaatide nõusolek on varasemast ka küsitud. Samas andis 

koosoleku juhataja võimaluse esitada täiendavaid kandidaate aukohtu ja revisjonitoimkonna 

koosseisu. Täiendavaid kandidaate üldkogul ei esitatud.  

 

Lisaks varem välja selgitatud ja oma nõusoleku andnud volikogu kandidaatidele tehti 

ettepanek volikogus kandideerimiseks ka Tõnu Pihelgale ja Ingrid Siimannile, kes sellega 

nõustusid.  

 

Volikogu kandidaat Aare Kruuser teavitas isiklikult oma soovist loobuda kandideerimast ning 

tegi ettepaneku toetada noorjuriste. 

 

Noorjuristidest volikogu kandidaadid Katarina Kiiver, Elnara Nadžafova ning Piret Merimaa 

esinesid sõnavõtuga ning kutsusid kohalviibijaid üles toetama noorjuriste. 

 

Otsustati:  
1. alustada revisjonitoimkonna ja aukohtu valimistest, ning kuna täiendavaid kandidaate 

üldkogul ei esitatud, siis viia valimised läbi avaliku hääletusena.  

2. viia presidentuuri ja volikogu valimine läbi kahes etapis ning salajasena. 

 

 

10. Valimised:  

 

10.1. Aukohtu valimine 
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5.06.2017 toimunud volikogu istungil tehti ettepanek senistele aukohtu liikmetele 

jätkamiseks. Aukohtu liikmed Peeter Milvere, Uno Feldschmidt, Heli Põder ja Epp Mitt 

kinnitasid oma valmisolekut jätkamiseks. 

 

Lisaks eelpoolnimetatutele tehti ettepanek aukohtu töös osalemiseks Triinu Vernikule, kes 

selleks oma nõusoleku ka andis. 

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada aukohtu koosseis eelpool nimetatud 

koosseisus. Kõik kohalviibijad olid otsuse poolt. 

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 5 ning kinnitada aukohtu koosseis. Otsus on 

protokollile lisatud.  

 

 

10.2. Revisjonitoimkonna valimine  

 

05.06.2017 toimunud volikogu istungil tehti ettepanek senisele revisjonitoimkonnale 

jätkamiseks. Revisjonitoimkonna liikmed Alpo Greebe, Arvo Rodi ja Külli Kaldvee 

kinnitasid oma valmisolekut jätkamiseks.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada revisjonitoimkond eelpool nimetatud 

koosseisus. Kõik kohalviibijad olid otsuse poolt. 

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 6 ning kinnitada revisjonitoimkond. Otsus on 

protokollile lisatud.  

 

 

10.3. Presidentuuri valimine 

 

Üldkogul osalejatele anti aega oma eelistuste tegemiseks. Igal osalejal oli nii mitu häält, kui 

on presidentuuris kohti.  

 

Hääletamise lõppedes avas häältelugemiskomisjon valimiskasti ning luges kokku kastis oleva 

sedelite arvu.  

             

Hääletamiskomisjon tegi teatavaks järgmised valimistulemused: valimiskastis oli 97 

sedelit, neist 6 rikutud. Hääled jagunesid järgnevalt: 

Kari Käsper – 53 

Mai Palmipuu – 76 

Meelis Pirn – 72 

Enn Tonka – 61 

 

Presidentuuri osutusid valituks Mai Palmipuu, Meelis Pirn ja Enn Tonka.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada EJL presidentuuri koosseis. Kõik 

kohalviibijad olid otsuse poolt.  

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 7 ja kinnitada presidentuur. Otsus on protokollile 

lisatud.  
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10.4. Volikogu valimine 

 

Üldkogul osalejatele anti aega oma eelistuste tegemiseks. Igal osalejal oli nii mitu häält, kui 

on volikogus kohti.  

 

Hääletamise lõppedes avas häältelugemiskomisjon valimiskasti ning luges kokku kastis oleva 

sedelite arvu.  

             

Valimiskastis oli 94 sedelit, neist 1 rikutud. Hääled jagunesid järgnevalt: 

 

Kai Amos – 78 

Eve East – 43 

Jüri Heinla – 61 

Mare Hiiesalu – 61 

Heino Junolainen – 43 

Lüüli Junti – 54 

Mati Kadak – 55 

Katarina Kiiver – 70 

Kari Käsper – 59 

Piret Merimaa – 67 

Elnara Nadžafova – 53 

Maido Pajo – 67 

Priidu Pärna – 79 

Tiina Sepa – 82 

Mai Treial – 55 

Urmas Tärno – 51 

Andres Õunapuu – 40 

Tõnu Pihelgas – 38 

Ingrid Siimann – 58 

 

Volikogusse osutusid valituks Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Mati 

Kadak, Katarina Kiiver, Kari Käsper, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Maido Pajo, 

Priidu Pärna, Tiina Sepa, Mai Treial ja Ingrid Siimann.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada volikogu koosseis. Kõik kohalviibijad 

olid otsuse poolt. 

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 7 ning kinnitada volikogu koosseis. Otsus on 

protokollile lisatud.  

 

 

11. Sõnavõtud 

 

Valituks osutunud presidendid esinesid lühikese sõnavõtuga ning tänasid kohalviibijaid ja 

koosoleku juhatajat.  

 

Koosoleku juhataja kuulutas üldkogu lõppenuks.  
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(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jüri Heinla 

EJL tegevpresident  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Triinu Eismel 

protokollija 


