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Päevakord: 

 

1. Üldkogu avamine  

2. Eesti Juristide Liidu 2020. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande 

ärakuulamine 

3. Revisjonitoimkonna 2020. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 

4. Eesti Juristide Liidu 2020. majandusaasta aruande kinnitamine  

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

 

 

1. Üldkogu avamine 

 

Eesti Juristide Liidu 2020. aasta üldkogu avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tervitas 

kohalviibijaid, tutvustas päevakorda.  

Üldkogul osalejad valisid koosoleku juhatajaks tegevpresident Mai Palmipuu  ning 

protokollijaks EJL büroo töötaja Olga Vaarmann´i.  

 

Taotlusi päevakorra täiendamiseks ei olnud.  

Kontrollinud kvoorumi olemasolu, tegi koosoleku juhataja ettepaneku kinnitada päevakord.  

Otsus päevakorra kinnitamise osas võeti vastu ühehäälselt.  

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

 



Tervituskõnega üldkogule esines Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise. 

Ettekandega esines välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseivov. 

 

2. Eesti Juristide Liidu 2020. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine 

 

Majandusaasta aruandest andis ülevaate president Mai Palmipuu. Oma sõnavõtus peatus ta 

bilansi, tulemi- ja rahavoogude aruannetel. 

 

President Mai Palmipuu tõi välja, et liidu liikmete maksedistsipliin on aruande kohaselt 

paranenud. Majandusaasta tulem on positiivne. Oluliselt on vähenenud tulu koolitustest, aga 

tulud ettevõtlusest (võlanõustamine) on kasvanud. Lisaks peatus president Mai Palmipuu Eesti 

Juristide Liidu finantsinvesteeringul, mille majandustulem on samuti hea ja finantsseisund 

stabiilne.  

 

Kohalviibijail oli võimalus esitada aruande kohta küsimusi. Et küsimusi ei esitatud, tegi 

president Mai Palmipuu ettepaneku kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne ning andis 

võimaluse küsimuste esitamiseks ka peale seda. 

 

Otsustati: Kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne. 

 

 

3. Revisjonitoimkonna 2020. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 
 

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna töös tulemustest. 

Raamatupidamise algdokumentide põhjal võib järeldada, et raamatupidamisarvestus 2020 

aastal vastas õigusaktidega ettenähtu nõuetele ja lähtus Eesti finantsaruandluse standardist. 

 

Revisjonitoimkonna varasemaid soovitusi on arvestatud ning pikaajalisi liikmemaksu võlglasi 

on järjepidevalt liikmeskonnast välja arvatud. 

 

Revisjonitoimkond soovitab selgitada jätkuvalt välja pikaajalised liikmemaksu võlglased ja 

arvata nad välja EJL liikmete hulgast.  

 

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. 

 

 

4. Eesti Juristide Liidu 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Kohalviibijail oli täiendav võimalus esitada küsimusi president Mai Palmipuule, ent küsimusi 

ei olnud tekkinud ka peale revisjonitoimkonna aruande ära kuulamist.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele kinnitada Eesti Juristide Liidu 2020. majandusaasta 

aruanne. Otsus kinnitada majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt. 

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 2 ning kinnitada EJL 2020. majandusaasta aruanne. 

Otsus on protokollile lisatud. 



 

 

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

 

Üldkogule oli välja saadetud ühenduste tegevuste ülevaated.  

Lühikeste sõnavõtuga esines Victoria Mets ettevõtlusjuristide ühendusest. Euroopa õiguse 

ühenduse  läbi viidud üritustest rääkis Krista Kraavi-Käerdi. Heino Junolainen teavitas üldkogu 

õiguspoliitika toimkonna tegutsemise taastamisest. 

 

 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

 

Aukohtu esimees Peeter Milvere teavitas kohalviibijaid, et aukohtu menetluses ei olnud 2020. 

aastal ühtegi juhtumit, millest on hea meel järeldada, et liidu liikmed on olnud oma tegevuses 

eetilised. Peeter Milvere lisas, et käesoleval aastal menetletud oli 1 kaasus ja veel lisaks on 

esitatud üks kaebus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Mai Palmipuu 

EJL tegevpresident  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Olga Vaarmann 
 


