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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 1                               Tallinn, 09. juuni 2014.a.  

Tõnismägi 3a, Tallinn 

 

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Jüri Heinla, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn. 

 

Kutsutud direktor Krista Paal.  

Protokollis: Triinu Äkke 

 

Algus kell: 16:00 

Lõpp kell: 18:00 

 

 

Päevakorras:  

1. Presidentuuri tööjaotus 

2. Ülevaade büroo tegevusest 

3. Töö liikmetega 

4. Volikogu istungi toimumisaeg 

 

1. Presidentuuri tööjaotus 

EJL põhikirja punkt 36 sätestab, et presidendid määravad tegevpresidendina tegutsemise 

järjekorra omavahelisel kokkuleppel; tegevpresidendina tegutsemise aeg on üks aasta. 

Mai Palmipuu: teab juba ette, et temal ei ole võimalik tegevpresidendina  tegutseda teisel ja 

kolmandal aastal. On nõus olema tegevpresident esimesel aastal. 

Jüri Heinla: ei ole võimalik tegutseda tegevpresidendina esimesel ja teisel aastal. On nõus 

olema tegevpresident kolmandal aastal. 

Meelis Pirn: on tegevpresident teisel aastal. 

Liidu tegevust mõjutavad ja suunavad otsused võtab vastu presidentuur ning otsused 

arutatakse omavahel alati läbi. Kui päevakorral olevaid küsimusi ei ole võimalik arutada 

silmast silma presidentuuri istungil, algatatakse arutelu ja jõutakse otsuseni elektrooniliselt. 

Eesti Juristide Liitu esindab tegevpresident või üks presidentidest. Esindusvajadusest teavitab 

presidentuuri büroo direktor Krista Paal. 
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Regulaarset kooskäimise korda EJL presidentuuril välja ei ole kujunenud, ent president Jüri 

Heinla soov on, et istungeid korraldatakse vähemalt üks kord kahe kuu jooksul, oluliste 

arutamist vajavate küsimuste puhul kindlasti sagedamini.  

President Jüri Heinla soov on, et info EJL juhtorganite vahetuse kohta saadetaks kindlasti ka 

erinevatesse meediakanalitesse. Bürool on selle jaoks eraldi e-posti nimekiri, kuhu kuuluvad 

erinevad meediaväljaanded üle Eesti. 

 

Otsustati: esimene tegevpresident on Mai Palmipuu, teine Meelis Pirn ja kolmas Jüri Heinla. 

Saata teavitus EJL juhtorganite vahetusest pressiteatena. 

 

2. Ülevaade büroo tegevusest 

Ülevaate EJL büroo tegevusest andis direktor Krista Paal. 

Kuni 30. juunini 2014 on bürool 4 töötajat: direktor Krista Paal, nõunik Triinu Äkke, juhiabi 

Jana Kitter ning koolitusjuht Margit Kikas.  

Koolitusjuhi töövõtuleping lõppeb 30. juunil 2014. 

Täitmata on koristaja ametikoht, mis on volikogu otsusega koosseisus ning eelarveliste 

vahenditega ette nähtud, ent pole kunagi rakendamist leidnud. Büroo töötajad on 

koristamisega ise toime tulnud ning koristaja palka ei ole välja makstud.   

Büroo palgakulu on võrreldes 2012. aastaga vähenenud, ent vähenenud on ka tulu koolituste 

korraldamisest. 

Jüri Heinla: soovis koopiat EJL direktori ametijuhendist. 

Otsustamine EJL direktori palga üle on presidentuuri pädevuses, büroo palga üle otsustamine 

direktori pädevuses. 

 

Käimasolevad projektid: 

 Võlanõustamine hankelepingute alusel Eesti Töötukassa klientidele (Narva, Sillamäe, 

Kiviõli, Jõhvi, Rakvere, Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Tõrva, Rapla, Pärnu, 

Paide). 

 E-õigusabi portaal „Jurist aitab,“ leping Justiitsministeeriumiga kuni 30.04.2016. 

Direktoril on sõlmitud töövõtulepingud erinevates valdkondades küsimustele 

vastajatega: https://www.juristaitab.ee/ekspertide-tutvustus.   

 Üliõpilaste õigusbürood lepingute alusel Tallinna Linnakantselei ja Saue 

Vallavalitsusega. Üliõpilaste õigusbürood tegutsevad Tallinna Linnakantselei 

teenindusaalis (Vabaduse väljak 7, Tallinn) ja Laagri Kultuurikeskuses (Veskitammi 

8, Laagri alevik) jaanuarist juuni alguseni, juuli lõpust augusti lõpuni ning septembrist 

detsembrini. 

 „Õigusapteek“: leping Tallinna Linnakantseleiga kolme tasuta õigusabi päeva 

korraldamiseks Tallinna linnas. 21. mail 2014 toimus esimene „Õigusapteek“ Vene 

Kultuurikeskuses,   septembris 2014 toimub Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ning 

novembris Kultuurikeskuses Lindakivi. Poolte esindajad lepivad eraldi kokku 

teabepäevade kuupäevades ning teabepäevade kestuses. 

 

https://www.juristaitab.ee/ekspertide-tutvustus
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Presidendil Meelis Pirn, kes on ise ka üliõpilaste mentor olnud, tekkis küsimus üliõpilaste 

pädevuse kohta.  

Üliõpilaste õigusbüroos võib praktikat sooritada selleks soovi avaldanud vähemalt II kursuse 

üliõpilane ning teenib praktika eest 6 EAP.  

On selge, et üliõpilane võiks olla kogenum ja vähemalt III kursuse tudeng, ent praktika näitab, 

et kolmanda kursuse tudengid soovivad kooli kõrvalt siseneda juba reaalsele tööturule.  

President Meelis Pirn pakkus välja idee osutada õigusnõustamist ka alustavatele ettevõtjatele 

ning leida selleks sobiv koostöövorm näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. 

President Mai Palmipuul on alustavate ettevõtjate nõustamisega varasem kokkupuude ning ta 

on teadlik, et selliseid võimalusi alustavatele ettevõtjatele ka pakutakse. 

Büroo otsib kindlasti võimalusi erinevateks koostööprojektideks. 

 

3.  Töö liikmetega 

Iga-aastast liikmemaksu maksab hinnanguliselt 30% liikmetest ning arvestades liikmeskonna 

suurust, 1088 inimest, on see osakaal kindlasti liiga väike. 

Presidentuuri istungil arutati erinevaid võimalikke põhjuseid, miks see nii on. Võimalike 

põhjustena nähti liiga kõrget liikmemaksu suurust, liikmete teadmatust või puuduvaid 

kontakte, ka põhjust, et liikmed ei mäleta, kas nad on liikmemaksu juba tasunud või mitte.    

Büroo on rakendanud taktikat saata välja liikmemaksu tasumise meeldetuletus vähemalt 3-4 

korda aastas. Tavaliselt saadetakse esimene meeldetuletus aasta esimestel tööpäevadel, teine 

kevadel mais, kolmas sügisel septembris  ning neljas aasta lõpupoole detsembris.  

Praktika näitab, et 10% inimesi maksab liikmemaksu ära kohe aasta alguses, järgmine 10% 

pärast teist meeldetuletust ning 10% aasta jooksul erinevalt. 

Bürool on kogemus, et liikmemaksu meeldetuletuse saatmise järel tuleb mitmeid kirju 

sooviga liidust välja astumiseks ning küsimusega, mis selleks teha tuleb. Tuleb ka iga kord 5-

10 kirja küsimusega, kus palutakse infot, kas isikul on liikmemaks juba tasutud või mitte. 

Kõik sellised kirjad saavad koheselt vastatud ning info tasumise või mittetasumise kohta 

antakse.  

On üksikud inimesed, kes aasta jooksul korduvalt liikmemaksu maksavad. 

EJL liikmete nimekiri on üleval koduleheküljel http://www.juristideliit.ee/ejl-liikmed/ ning 

nimekirja uuendatakse iga kord peale volikogu vastavat otsust.  

EJL president Meelis Pirn tundis huvi, kas oleks võimalik panna koduleheküljele üles ka 

liikmemaksu tasunud isikute loetelu. Hetkel ei ole bürool teada tehnilisi võimalusi, kuidas 

seda nimekirja regulaarselt ajakohastada ja kui suur oleks täiendav koormus. Büroo uurib 

täiendavalt võimalusi pidada internetipõhist tabelit, mis oleks ka turvaline. 

http://www.juristideliit.ee/ejl-liikmed/
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President Jüri Heinla peab väga oluliseks ka personaalse meeldetuletuse saatmist liikmemaksu 

mittetasunud liikmetele. Büroo teeb seda kindlasti 2014. aasta esimese poolaasta lõppedes. 

Eesmärgiks on käesoleva presidentuuri ametiajal saavutada liikmemaksu tasumine vähemalt 

50% ulatuses. 

Büroo on rakendanud praktikat, et liikmemaksu mitte tasunud isik ei saa osaleda tasuta 

üritustel. EJL 25. aastapäeva puhul korraldatud konverentsi puhul see toimis ning isikud 

tasusid teavituse saamisel liikmemaksu.  

Kui isik esitab avalduse, et soovib astuda EJL liikmeks, saab ta vastusena kirja, et liikmeks 

vastuvõtmise otsuse teeb EJL volikogu ning kui on juba teada, siis ka volikogu toimumise aja. 

Volikogu otsusest teavitatakse isikut koheselt. Seejärel lisatakse isik liikmete e-posti loendisse 

ning uuendatakse ühenduste nimekirju. Liidust lahkumiseks soovi avaldanud liikmete e-posti 

aadress kustutakse liikmete e-posti loendist. E-posti loendeid on regulaarselt uuendatud. 

Kahjuks on büroo saanud viimasel ajal palju tagasidet e-posti loendisse kuuluvatelt liikmetelt, 

et kirju saadetakse liiga palju, eriti, mis puudutab koolituste infot. Selleks oleme rakendanud 

praktikat, et saadame koolituste infot välja aadressi alt EJL koolitus.  

Eraldi postiloendid on: liikmed, kliendid, volikogu, kutsekomisjon, pressiteade, õiguspoliitika 

toimkond, Naisjuristide ühendus, Ettevõtlusjuristide ühendus, Haldusjuristide ühendus, 

Euroopa Õiguse ühendus. 

Toimuvatest üritustest teavitatakse liikmeid e-postiga ning info on üleval ka Ejl 

koduleheküljel ning sotsiaalmeedias (Facebook). EJL Facebooki lehel on 541 fänni ning see 

arv on  suurenenud aasta jooksul 2,34 korda (231 vs 541). Sotsiaalmeedias pole inimestel küll 

kohustust astuda EJL liikmeks, ent tegemist on hea võimalusega olemasolevaid ja 

potentsiaalseid tulevasi liikmeid liidu tegemistega kursis hoida. 

Otsustati: saavutada liikmemaksu tasumise osakaal 50%. 

 

4. Volikogu istungi toimumisaeg 

Volikogu 9. koosseisu esimene istung toimub laiendatud koosseisus augustis 2014. 

Konkreetne aeg lepitakse kokku jooksvalt. Büroo teavitab volikogu aegsasti ette. 

Otsustati: volikogu istung toimub augustis. 

 

 

 

 

Mai Palmipuu 

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 

 

 Triinu Äkke 

 nõunik, koosoleku protokollija 

 


