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1. Eesti Mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu liikmeks astumine
EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et
Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla
head, arukad ja aktiivsed kodanikud. EMSL-i missiooniks on aidata areneda vabaühenduste
tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas
tulemuslikult tegutseda.
Esti Juristide Liidu eesmärgid kattuvad suures osas EMSL-i eesmärkidega, mistõttu on
liikmelisus EMSL-is igati põhjendatud ning ning aitab kaasa ühiste eesmärkide täitmisele.
Presidentuuri ettepanekul korraldatakse EMSL-i liikmeks astumise otsustamiseks volikogu
elektrooniline hääletus.
Otsustati: esitada volikogule arutamiseks ja otsustamiseks Eesti Juristide Liidu EMSL-i
liikmeks astumine. Kuna otsust on tarvis hiljemalt 16.01, siis viia läbi elektrooniline hääletus.
2. EJL 25. aastapäeva tähistamine
EJL 25. Aastapäevale pühendatud konverents toimub 10. märtsil 2014 algusega kell 11.00
Teaduste Akadeemia saalis Toompeal, aadressil Kohtu 6.
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Konverentsi teemaks on: „Akadeemilise õigushariduse väljakutsed: qualitas versus
quantitas.”
Konverentsi modereerimiseks on nõusoleku andnud justiitsminister Hanno Pevkur ning
eelkokkulepped osalemiseks on olemas ka õigusharidust õpetavate avalik-õiguslike
ülikoolidega. Konverentsi üldine õhkkond on heatahtlik, informatiivne ning motiveeriv.
Kutsutud ülikoolide esindajad annavad ülevaate õigushariduse õppekavadest ning
kõrghariduse reformi tutvustab Haridus-ja Teadusministeeriumi esindaja, võimalusel ka
minister. Juristide kvalifikatsioonist ja võimekusest annavad ülevaate tööandjate esindajad:
Eesti Advokatuur, prokuratuur, Notarite Koda. Konkreetsed tööandjate esindajad selguvad
läbirääkimiste käigus.
Lisaks on kavas konverentsile kutsuda ka Eesti Töötukassa esindaja, kes annab statistilise
ülevaate õigusharidusega töötutest.
Naaberriigi kogemusest ja õigushariduse regulatsioonist on kutsutud ülevaadet andma Soome
Lakimiesliitto direktor ja EJL hea koostööpartner Jorma Tilander.
EJL direktori Krista Paali eestvedamisel toimub liidu ajalugu käsitlevate materjalide
kogumine ja toimetamine. Üleskutse oma liiduga seonduvate mälestuste ja fotode jagamiseks
on saadetud ka Ejl liikmete e-postile.
29.10.2013 toimunud presidentuuri istungil arutati võimalust tellida tööjõuturgu käsitlev turuuuring professionaalselt uuringufirmalt. EJL president Priidu Pärna kontakteerus EMOR-iga
ning sai tagasiside, et Statistikaamet on lähiminekus viinud läbi põhjaliku juristide tööjõuturu
uuringu, mida on võimalik kasutada.
Ühtlasi on presidentuuri ja büroo huvi viia tööandjate hulgas läbi küsitlus saamaks tagasisidet
hiljuti juristi kraadi omandanud töötajate teadmiste ja oskuste kohta. Küsitluse valimiks
võiksid olla ministeeriumid, prokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
koda ning kindlasti ka ettevõtted. EJL tegevpresident Tiina Sepa, kes on ühtlasi tegev ka
Ettevõtlusjuristide ühenduses, teavitas presidentuuri, et ühendus on koostanud nimekirja
suurettevõtete juhtidest ja peajuristidest ning on hea võimalus suunata küsitlus nimekirjas
olevatele tööandjatele. Nimekirja küsida ühenduse juhatuse esinaiselt Ingrid Siimannilt.
Saadud tagasisidet ja küsitluste vastuseid saab kasutada nii EJL 25. aastapäeva konverentsil
kui ka kevadise ECLA koosoleku raames plaanitud konverentsil.
EJL direktor Krista Paal on ette valmistanud võimalikud küsimused. Küsimused, mis on
suunatud ülikooli lõpetanud noortele, tuleb ümber sõnastada esitamiseks tööandjatele.
3. Muud küsimused
23. detsember 2013 oli tähtaeg esitamaks taotlus Justiitsministeeriumile tasuta õigusabi
teenuse osutamiseks vähekindlustatud elanikele ning www.juristaitab.ee portaali haldamiseks.
Tagasisidet Juristide Liidu esitatud taotlusele hetkel veel ei ole.
Alates 1. jaanuarist 2014 osutab Eesti Juristide Liit võlanõustamise teenust Eesti Töötukassa
klientidele Tartus, Valgas, Põlvas, Tõrvas, Viljandis, Raplas, Rakveres, Jõgeval, Kärdlas,
Paides, Narvas, Sillamäel, Kiviõlis ja Jõhvis.
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Presidendid toetasid Euroopa Õiguse ühenduse soovi osaleda 2014 aasta maikuus
Kopenhagenis toimuval FIDE2014 kongressil kolmeliikmelise delegatsiooniga, millest üks
koht on auhinnaks tudengite esseevõistluse võitjale. Ühenduse kolmeliikmelise delegatsiooni
osalemine ja reisiga seonduvad kulud on EJL 2014 aasta eelarves ette nähtud.

Tiina Sepa
Tegevpresident, koosoleku juhataja
Triinu Äkke
nõunik, koosoleku protokollija
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