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1. Kokkuvõte aastapäeva tähistamisest
EJL direktor Krista Paal andis ülevaate EJL 25. aastapäeva konverentsi korraldamise
kuludest. Kulud üritusele olid 7833,73 eurot (sisaldab km), lisaks tulemustasu EJL büroo
töötajatele.
2014. aasta eelarves oli astapäeva korraldamiseks ette nähtud 4.000 eurot ning uutele
projektidele 10.000 eurot.
Lisaks on kokkulepe Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuuga, et ministeerium toetab
2014. aasta teises pooles üritust tagantjärgi 1600 euroga.
Kokkuvõttes võib öelda, et aastapäeva tähistamine, sh eriti konverents oli hästi õnnestunud
ning ettekanded huvipakkuvad, külalisi palju ning tagasiside positiivne.
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Ürituse korraldusliku poole pealt on kindlasti edaspidiseks moraal, et ettevalmistustega tuleb
varem alustada.
2. Kohtumise korraldamine uue justiitsministriga
26. märtsil 2014 andis ametivande uus valitsus ning justiitsministriks sai Andres Anvelt.
Juristide Liidul on hea tava justiitsministri vahetumisel ministriga kohtuda ning tutvustada
oma tegevust lähemalt.
Presidentuuris tekkis küsimus, kui palju oleks viisakas ministrile sisseelamiseks aega anda
enne, kui oma kohtumise soov teatavaks teha.
Presidentuuri seisukoht jäi, et EJL direktor Krista Paal teeb ministrile ettepaneku kohtuda EJL
büroos temale sobival ajal. Kui aga ministri graafik on tihe, võivad EJL presidendid
ministriga kohtuda ka ministeeriumis.
Lisaks tehakse ministrile ettepanek osaleda EJL üldkogul 5. juunil, kus on ka hea võimalus
tutvustada liikmetele ministeeriumi kavatsusi.
Otsustati: teha ministrile ettepanek kohtumiseks presidentuuriga EJL büroos ning
osalemiseks EJL üldkogul 5. juunil 2014.
3. Kutse andmise väljakuulutamine
20. märtsil 2014 toimus
hindamiskomisjoni liikmed.

EJL

kutsekomisjoni

koosolek,

millel

osalesid

kõik

Hindamiskomisjoni tagasiside kutse andmise esimesele voorule oli, et portfooliod on väga
erineva tasemega ning ainult portfoolio põhjal on taotlejate vastavust õigusnõuniku
seitsmendale tasemele raske hinnata.
Sellegipoolest ei näe kutsekomisjon takistusi kuulutamaks välja uut vooru õigusnõunik, tase 7
kutse andmiseks. Oluline on vaid väljasaadetavas infos kindlasti ära märkida, et lisaks
portfoolio põhjal hindamisele võivad hindamiskomisjoni liikmed pidada vajalikuks ka
kaasuse lahendamist ja taotlejaga intervjuu läbi viimist.
Presidentuur otsustas, et EJL kutsekomisjoni esimehega lepitakse kokku taotluste esitamise
tähtaeg ning vastavasisuline informatsioon saadetakse seejärel koheselt välja.
EJL kutsekomisjoni koosolekul tõusis päevakorda ka küsimus, kuidas õigusnõunik, tase 7
kutse andmist võimalikult laiali ringile tutvustada. Kutsekomisjon delegeeris küsimuse EJL
presidentuurile.
President Jüri Heinla lubas avaldada vastavasisulise uudise Riigi Teatajas ning soovitas
kasutada erinevaid e-posti loendeid avalikule sektorile ning ettevõtjatele. Kindlasti on olulisel
kohal ka sotsiaalmeedia poolt pakutavad võimalused.
Otsustati: kuulutada sel kevadel välja õigusnõunik tase 7 kutse andmine koos
hindamiskomisjoni täpsustava ettepanekuga. Büroo kooskõlastab kutse andmise
väljakuulutamise kuupäeva eelnevalt Enn Tonkaga.
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4. Haldusjuristide ühenduse üldkoosolek
Krista Paal, Jüri Heinla ja Sulev Lääne saadavad välja Haldusjuristide ühenduse üldkoosoleku
kokku kutsumise teate. Hetkel Haldusjuristide ühendusel juhtorgan puudub ning üldkoosoleku
eesmrägiks on ühenduse taaskäivitamine ning muuhulgas uue juhatuse valimine.
Haldusjuristide ühendus vajab konkreetse visiooniga tegusaid ja aktiivseid liikmeid ning
juhatust. EJL presidendid ei näe põhjust, miks ei võiks üldkoosolekule kutsuda ka juriste
väljastpoolt liitu. Kokkukutsutav üldkoosolek võikski olla olemasolevate liikmete ning uute
tegijate kokkuviimine eesmärgiga uuendada Haldusjuristide ühenduse tegevust. Oluline on
kindlasti saata üldkoosoleku info ka linna-ja vallasekretäridele ning võimalikult paljudele
avalikus sektoris tegutsevatele juristidele.
Et üldkoosolekul osalemise aktiivssust suurendada, tegi presidentuur ettepaneku lisada
päevakorda lühike ettekanne aktuaalsel riigireformi teemal.
EJL presidentuur pakkus võimalike esinejatena välja Ülle Madise, Sulev Valneri, Annika
Uudelepa või mõne Riigikohtu halduskolleegiumi kohtuniku.
Sobiv aeg üldkoosolekuks oleks 7. mai pärastlõuna alates kell 15:00. EJL direktor Krista Paal
ja president Jüri Heinla lepivad kokku võimalike esinejatega ning koostavad Haldusjuristide
ühenduse üldkoosoleku kokkukutsumise teate.
Otsustati: saata välja Haldusjuristide ühenduse üldkoosoleku kokkukutsumise teade.
5. Õigusmatka korraldamine
Õigusmatka läbiviimiseks oli pakutud välja 10.-11. mai. Et tegemist on emadepäeva
nädalavahetusega ning üritus planeeritud ööbimisega, ei ole väljapakutud nädalavahetus
matkamiseks sobilik.
Järgmine sobiv nädalavahetus matkamiseks on 14.-15. juuni. Matka korraldajaks on EJL liige
Tõnu Pihelgas, kes on ühtlasi ka Eesti Matkaliidu president.
Matka alguspunktiks on planeeritud Aegviidu, kuhu sõidetakse Tallinnast rongiga. Matka
esimese päeva sihtpunktiks on RMK Simisalu loodusmaja, kus on ööbimiskohad
orienteeruvalt 12-le matkajale. Matkajatele antakse valida, kas ööbida majas või telgis, sellest
sõltub ka matka maksumus. Teisel päeval matkatakse kas marsruudil Simisalu-Aegviidu või
Simisalu-Ardu, vastavalt sellele, kuidas lepitakse kokku transport tagasi Tallinna. Lisaks on
võimalus osaleda matkal ka ainult ühel päeval kas esimesel õhtul oma transpordiga lahkudes
või teisel hommikul matkajatega liitudes.
EJL president Jüri Heinla kindel soov on, et ei kasutataks tellitud bussi, sest see teeb matkal
osalemise oluliselt kallimaks.
Otsustati: korraldada õigusmatk 14-15 juuni 2014 ning delegeerida matka korraldamine EJL
liikme Tõnu Pihelgasele.
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6.

ECLA koosoleku ja konverentsi ettevalmistused

EJL tegevpresident Tiina Sepa andis ülevaate ettevalmistustest seoses Tallinnas toimuva
ECLA üldkoosolekuga 29.05-31.05.2014.
ECLA üldkoosoelk algab 29. mail 2014 konverentsiga „Ettevõtte juristi positsioon Euroopa
Liidus.” Konverentsi korraldamisega tegeleb EJL Ettevõtlusjuristide ühendus, toimumiskoht
on RMK peakontor asukohaga Toompuiestee 24.
Konverentsile järgneb vastuvõtt, mida finantseerib Tallinna linn.
30. mail toimub ECLA üldkoosolek Swedbaki peamajas Liivalaia 8. Õhtul leiab aset
galaõhtusöök Kaberneemes restoranis OKO.
31. mail on ette nähtud sotsiaalprogramm. Kokku on lepitud jalutuskäik Tallinna vanalinnas.
Välja on saadetud märkimisväärne hulk sponsortaotlusi ja konverentsikutseid ettevõtetele.
7. EJL-i ja ühenduste logode liikmete poolt kasutamise põhimõtted
Värske EJL liige Evelin Jõgar esitas e-posti teel küsimuse, kas võib EJL logo presenteerida
oma ettevõtet tutvustaval koduleheküljel.
Presidentuur arutas esitatud küsimust ning jõudis järeldusele, et EJL logo kasutamine hea usu
põhimõtetel on tervitatav ning tutvustab liidu tegevust ka laiemalt. Kui liidu liige kasutab logo
oma koduleheküljel eesmärgiga näidata oma kuuluvust Eesti Juristide Liitu, on tegemist
positiivse ühtsustunde märgiga.
Logo väärkasutamine on keelatud.
Otsustati: EJL liikmed võivad EJL logo ja ühenduste logosid kasutada kooskõlas hea usu
põhimõttega.

8. Aasta Ema nominendi esitamine EJLi poolt
Siiri Oviir tuletas EJL 25. aastapäeva konverentsil meelde Eesti Naisliidu traditsiooni valida
„Aasta ema.”
Juba 2013. aastal pakkus EJL presidentuur võimaliku kandidaadina välja EJL direktor Krista
Paali, kellel on 3 last ning 3 lapselast. Krista Paali nimetamine „Aasta ema” tiitli nominendiks
jäi soiku, sest Krista Paal ei soovinud sellise tähelepanu osaliseks saada.
Ka käesoleval aastal on presidentuuri ettepanek esitada EJL poolseks kandidaadiks „Aasta
ema” tiitlile direktor Krista Paal.
„Aasta ema” aunimetuse kohta käiv info on kättesaadav Eesti Naisliidu koduleheküljel.
Otsustati: selgitada välja, mis on tingimused „Aasta ema” kandidaadi esitamiseks ning
kuidas tuleb valikut põhjendada.
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9. Sügisese väliskoolituse toimumisaeg
Vastavalt 2013. aasta lõpus läbi viidud küsitlusele EJL liikmete hulgas eelistatakse sügisese
koolitusreisi sihtkohana Tšehhi Vabariiki. Traditsiooniliselt on sügisene õppereis aset leidnud
septembri lõpus või oktoobri alguses.
Et 2-3. oktoober toimuvad Tartus 33. Õigusteadlaste Päevad, otsustas EJL presidentuur, et
sügisene õppereis toimub 39. nädalal (22.09-28.09).
Otsustati: EJL traditsiooniline sügisene õppereis toimub 39. nädalal.
10. Euroopa õiguse teemaliste uurimistööde konkurss üliõpilastele
30. märts 2014 oli tähtaeg üliõpilaste Euroopa õiguse teemaliste uurimistööde esitamiseks.
Konkursi kuulutas välja EJL Euroopa õiguse ühendus ning peaauhinnaks on osavõtt Taanis
toimuvast FIDE kongressist 28.05-31.05.2014.
Kahetsusväärselt laekus konkursile ainult üks töö. Konkursi korraldajad seisavad valiku ees,
kas kuulutada konkurss nurjunuks või anda auhind välja töö esitanud kandidaadile. EJL
Euroopa õiguse ühenduse poolt moodustatud hindamiskomisjon on seisukohal, et esitatud
uurimistöö vastab nõuetele ning on premeerimist väärt.
President Priidu Pärna pakkus välja lahenduse, et kuulutaks konkursi nurjunuks, ent
premeeriks töö esitajat tasuta osvõtuga oktoobris 2014 toimuvatel 33. Õigusteadlaste
Päevadel.
Euroopa ühenduse hindamiskomisjon on siiski seisukohal, et Kristel Urke uurimistöö on
teemakohane, põhjalik ja lubatud auhinnareisi vääriline.
Hetkel on Taanis toimuvale FIDE kongressile registreeritud 3 osalejat ning eelarves oli
planeeritud üritusele 2500 eurot. Osalustasud olid planeeritud 2012. aastal Tallinnas toimunud
FIDE kongressi põhjal. Registreerumisel aga selgus, et ainuüksi osalustasud kolmele
inimesele soodusajal registreerudes on 1533 eurot. Hetkel on EJL poolt registrereitud Merike
Saarmann, Siiri Aulik ning üks koht üliõpilasele.
On selge, et kolme inimese osalemine FIDE kongressil ei mahu etteantud eelarve piiridesse.
EJL presidentuur on aga seisukohal, et arvestades Tallinnas väga edukalt toimunud üritust
2012. aastal, on Euroopa õiguse ühenduse kolmeliikmelise esinduse osalemine kongressil ka
suurenenud kulutuste korral põhjendatud.
Otsustati: FIDE kongressil Taanis osalevad Merike Saarmann, Siiri Aulik ja Kristel Urke.
11. EJL volikogu ja üldkogu toimumisajad
EJL iga-aastane üldkogu toimub traditsiooniliselt juuni esimeses kolmandikus. Käesoleval
aastal toimub üldkogu 5. juunil.
EJL volikogu koguneb 19. mail ning valmistab ette üldkogu materjalid.
Otsustati: EJL volikogu toimub 19. mail ning üldkogu 5. juunil 2014.
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12. Presidendi kandidaatide arutelu
2014. aasta üldkogul lõppevad EJL presidentide Tiina Sepa, Priidu Pärna ning Jüri Heinla
volitused. President Jüri Heinla andis mõista, et soovib presidendina jätkata, ent Tiina Sepa
ja Priidu Pärna loobuvad oma kandidatuuri esitamisest. Siiski avaldasid Tiina Sepa ja Priidu
Pärna oma valmisolekut jätkata EJL volikogus.
Võimalikud presidentuuri poolt nimetatud tulevased kandidaadid on Meelis Pirn, Kari Käsper,
Mare Hiiesalu, Enn Tonka, Karin Tenisson-Alev, Siiri Oviir.
Ideaalis (sarnaselt praegusele presidentuurile) võiks EJL presidentuur koosneda ühest
erasektori esindajast, ühest avaliku sektori esindajast ning ühest klassikalised juristi eriala
esindajast. Ka peaks kindlasti vähemalt üks presidentidest olema naisterahvas.
Jüri Heinla pakkus välja idee nimetada kandidaate ühele kohale rohkem kui üks.
Konkurenstisituatsiooni tekitamine EJL presidentide valimisel oleks uudne ja tervitatav.
EJL direktor Krista Paal ja presidendid Tiina Sepa, Jüri Heinla ja Priidu Pärna vestlevad
võimalike presidendikandidaatidega eraviisiliselt tegemaks kindlaks, et nende kandidatuuri
seadmine oleks neile vastuvõetav.
Otsustati: Vestelda eraviisiliselt võimalike presidendikandidaatidega.

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