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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 12     Tallinn, 28.august 2018

   

 

 

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn. 

 

Koosolekut juhatas: Meelis Pirn 

Protokollis: Krista Paal 

 

Algus kell: 16.00 

Lõpp kell: 17.30 

 

Päevakorras: 

1. EJL volikogu korraldamine 26.09.2018 

2. EJL volikogu istungi päevakorra kinnitamine. 

3. Ülevaade 35.ÕTP korradusest. 

4. Ülevaade Norra Kuningriigis toimunud Põhjamaade Juristide Liitude 

aastakoosolekust. 2019.a. augustis Põhjamaade Juristide Liitude 

aastakonverentsi korraldamine Eestis.  

5. Riigikogule pöördumise tegemine.  

6. SA Kutsekoda õigusnõuniku 7.taseme kutse omistamise konkursil osalemine.  

7. EJL 30.-nda aastapäeva tähistamine. 

8. EJL jõulupeo korraldamine. 

9. EJL majandustegevuse ülevaade.   

 

 

Päevakorrapunkt 1.  

EJL volikogu korraldamine 26.09.2018 
 

Meelis Pirn:  

Augustikuine volikogu istung lükkus seoses osalejate vähesusega edasi, kuid teemasid, 

mida volikogul arutada, on küllaga. 

Teen ettepaneku kutsuda EJL volikogu kokku 26.septembril 2018 algusega kell 16. 

Koha volikogu istungi korraldamiseks leiab büroo. Büroo saadab teated välja.  

Enn Tonka:  

Volikogu istungi korraldamine on vajalik.  

 

Mai Palmipuu: Nõustun volikogu korraldamisega.  
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Otsustati:  
Eesti Juristide Liidu volikogu istung korraldada 26. septembril 2018 algusega kell 

16.00.  

Bürool korraldada volikogu liikmetele volikogu istungi korraldamise teabe 

kättetoimetamine.  

 

Päevakorrapunkt 2.  

EJL volikogu päevakorra kinnitamine. 

 

 

Meelis Pirn 

EJL ootab 2019.a. ees palju olulisi sündmusi ja tegevusi. Tähistame 10.03.2019 EJL 30.-ndat 

aastapäeva, augustis 2019 oleme Põhjamaade Juristide Liitude  aastakonverentsi korraldajad. 

Sinna vahele jäävad paljud igapäevased tegevused, mis nõuavad rahalisi vahendeid ja aega.  

Kõige eelnevat korraldamiseks peab volikogu oma sisendi (ettepanekud) andma. 

 

Teen ettepaneku kinnitada 26.09.2018 volikogu istungi päevakord: 

1) EJL 30.-nda aastapäeva tähistamiseks ideekorje korraldamine ja arutelu. 

2) Õigusnõuniku 7.-nda taseme kutse omistamisel esinevate probleemide üle arutelu.  

3) Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi korraldamine. 

4) EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine.  

5) Muud jooksvad küsimused 

*Jõulupeo korraldamine. 

* Riigikogule tehtava pöördumise arutelu.  

 

Otsustati: 

Kinnitada päevakord esitatud kujul.  

 

Päevakorrapunkt 3.  

 

Ülevaade 35.-ndate ÕTP korradusest. 

Enn Tonka 

Suvi pole muudatusi tegevustesse toonud. Kõik väljakuulutatu toimub ja toimib. Kahjuks ei 

saa vaid EV president seoses välislähetusega 35.-ndatel ÕTP osaleda. 

Registreerimine on sujunud ootuspäraselt. Teave ÕTP-dest üleval meie ja kõikide oluliste 

õigusinstitutsioonide kodulehel. 

EJL on tasunud omapoolse kohustusliku osaluse 2000 €.  

 

Otsustati: 

Ülevaade teadmiseks võetud. 

 

 

Päevakorrapunkt 4.  

Ülevaade Norra Kuningriigis toimunud Põhjamaade Juristide Liitude  

aastakoosolekust. 2019.a. augustis Põhjamaade Juristide Liitude aastakoosoleku 

korraldamine Eestis.  

 

Meelis Pirn 

20.08- 22.08.2018 toimus Norra Kuningriigis Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverents. 

Põhifookus oli keskendunud infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisele liitude igapäevatöös. 

Samuti e-õigusteenustele ja nutikate lahenduste leidmisele õigusabi osutamisel.  
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Norra kolleegid tõid uuendusena välja võimaluse, kus robotite poolt antakse abivajajatele  

õigusteenust.  

Soome kolleegid uuendavad oma infotehnoloogilisi võimalusi (intranet liikmetele jms), kuid 

märkisid samas, et  see on väga kallis.Tegin konverentsist väikese memo, mis üleval 

kodulehel.  

Lisaks otsustati, et järgmine, 2019.a.  Põhjamaade Juristide Liitude aastakonvarents, toimub 

25.08- 27.08.2019.a  Eestis.  

See on ka üsna kulumahukas, me peame järgmise aasta eelarves sellega arvestama. Võiks 

korraldada Narvas. Tuleb odavam ja huvitavam. 

 

Mai Palmipuu 

Idee on positiivne, kuid robotite kasutamine õigusteenuste osutamiselt peaks põhinema 

riiklikul tellimusel ja huvil.  

Aastakonverentsi korraldamine on vastutusrikas ülesanne. Narva on EL idapiirilinn ja võiks 

meie koostööpartneritele huvi pakkuda.  

 

Enn Tonka 

Nõus Narvaga. Hea valik. Mis konverentsi teemaks saab? 

 

Meelis Pirn 

Lepiti kokku, et konverentsi teema kinnitatakse märtsis Kopenhagenis.  

Kui suure summaga peaks konvrentsi eelarves arvestama? Pöördume JUM-i poole taotlusega 

toetada konverentsi.  

 

Krista Paal 

Eelmisel korral ( 2014) oli eelarve 6879,00€.  

 

Otsustati: 

Ülevaade teadmiseks võetud. 

 

Päevakorrapunkt 5.  

Riigikogule pöördumise tegemine.  

 

Meelis Pirn 

Oleme iga Riigikogu sessiooni algul teinud RK pöördumise. Vajalik enne järgmist RK 

töösessiooni see teha.  

See tööperiood on tihedalt seotud RK järgmiste valimistega ning võib eeldada, et 

riigikogulaste tegevus seotud valimislubaduste välja töötamisega.   

 

Enn Tonka 

Pöördume õiguspoliitikatoimkonna poole pöördumisele sisendi saamiseks. 

 

Meelis Pirn 

Nõus, teen õiguspoliitikatoimkonnale teate ja palun sisendit. Büroo saadab laiali. 

 

Otsustati: 

Tegevus heaks kiidetud ja  teadmiseks võetud. 

 

Päevakorrapunkt 6.  

SA Kutsekoda õigusnõuniku 7.-nda taseme kutse omistamise konkursil osalemine. 

Krista Paal 
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SA Kutsekoda on kuulutanud välja konkursi õigusnõuniku 7.-nda taseme kutse omistamiseks 

ja väljastamiseks. Oleme kutset omistanud viimase 12 aasta jooksul. Kahjuks perioodil ( 

2014-2018 mai)  on olnud taotlejaid vaid 13 + 2 ( mitterahuldatud). Seda on tõesti vähe ja 

EJL-ile  kulukas.  SA  palus kaaluda, kuidas EJL suurendaks kutse taotlejate hulka? 

 

Meelis Pirn 

Meie tööplaanis on õigusnõuniku 7.-nda taseme  kutse andmise korraldamine sees. Nii JUM-

ile kui RK õiguskomisjonile on kutse omistamise vajadust tutvustatud ja selgitatud. Kahjuks 

tulemuseta.  

Mai Palmipuu 

Probleem täiesti olemas. Kui magistri kraadiga jurist ei tunneta, et kutse omamine annab talle 

eelise tööturul või teenuse osutamisel, siis ta seda omandama ka ei tule.  

Kas tegemist vähese reklaamiga? 

Enn Tonka 

Taotluse konkursile peaksime ikka esitama.  

Krista Paal 

Taotluses tuleb märkida meetmed, kuidas taotlejate hulka suurendada? 

Meelis Pirn 

Viime probleemi volikogusse ja arutame seda laiemas ringis.  

  

Otsustati: 

Tegevus heaks kiidetud ja  lisatud volikogu päevakorda.  

 

Päevakorrapunkt 7.  

EJL 30.-nda aastapäeva tähistamine. 
 

Meelis Pirn 

Aastapäeva tähistamine väga oluline kõikidele meie liikmetele ja partneritele. 

Traditsiooniliselt korraldada konverents+ pidulik vastuvõtt/ pidu.  

Kuupäevaks pakuks perioodi 25.03- 29.03.2019.  

Konverents oleks liikmetele ja külalistele tasuta ja leidma peaks väärika konverentsiruumi.  

Mai Palmipuu 

Avasõnavõtt EV Presidendilt.  

Krista Paal 

Kutse saadetud kohe peale 29.aastapäeva konverentsi. Vastus puudub. 

Enn Tonka 

Esinejad ja ettekandjad peaksid olema esinduslikud. Teema huvitav ja kõnetav. 

Krista Paal 

Volikogu võiks siia sisendi anda. Soovitan EK asepresidenti Andrus Ansipit, kes võiks teha 

ettekande EK arengust ja digirevolutsioonist.  

Meelis Pirn 

Ansip on hea valik. Ta on võimeline väärikalt ja kompetentselt aastapäeva konverentsil 

esinema. Kindlasti on volikogu liikmetel teisi mõtteid ja arvamusi. Küsime volikogult 

sisendit.   

 

Otsustati: 

Tegevus heaks kiidetud ja  lisatud volikogu päevakorda.  

 

Päevakorrapunkt 8 

EJL jõulupeo korraldamine  
 

Meelis Pirn 
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Tegevuskavas jõulupeo korraldamine.  

Korraldada tradistsiooniline jõulupidu 11.12.2018.a.  

Maksumus 40€. 

Bürool leida korralduskoht, teha reklaami ja koostada kava. 

 

 Otsustati: 

Korraldada EJL jõulupidu 11.12.2018.a.maksumus 40€ inimese kohta.  

 

 

Päevakorrapunkt 9 

EJL majandustegevuse ülevaade.   

 

Mai Palmipuu 

EJL rahaline ja majanduslik seisund. 

Krista Paal 

Isegi suvisel ajal on edukalt kulgenud võlanõustamine. Juulis- augustis toimusid Eesti 

Töötukassa lihthanked, mille läbi saime juurde võlanõustamise mahtu Jõhvis ( 600 h), Raplas 

( 150 h) ja Sillamäel (100 h). Võlanõustamise teenust osutab Anne Hindpere- Raudsik.  

Koolitused on käivitunud ja loodame edule. Lisaks Tallinna Õigusapteekidele oleme saanud 

juurde Tartu, kus 22.11.2018 toimub esmakordselt ÕA.  

Liikmemaksud laekuvad suhteliselt hästi ja edukalt. Tööd meeldetuletuste ja selgituste osas 

on väga palju.  

Mai Palmipuu   

Ära langes välisministeeriumi projekt, millest väga kahju.  

Meelis Pirn 

VM projekt jäi pooleli. Kuidas VM projekti auditeerimine on kulgenud? 

Krista Paal 

VM audiitor käis kohapeal, tutvus arvete, maksekorralduste ja tegevustega. Sisuosakonna 

töötaja teostas järelevalvet projekti sisu ning EJL poolt väljaantud paberkandjal dokumentide 

ning ülesehitatud e- portaaliga. 

Tulemus alles septembris.  

Otsustati: 

Ülevaade teadmiseks võetud.  

 

Koosolek lõppes kell 17.30 

  

 

Meelis Pirn  

Koosoleku juhataja 

(allkirjastatud digitaalselt)       Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

(allkirjastatud digitaalselt) 

  

 

 

 


