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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 4                                        Tallinn, 12. mai 2014.a.  

Tõnismägi 3a, Tallinn 

 

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Jüri Heinla, Priidu Pärna ja Tiina Sepa. 

 

Kutsutud direktor Krista Paal.  

Protokollis: Triinu Äkke 

 

 

Päevakorras:  

1. Ülevaade Haldusjuristide üldkoosolekust 

2. Volikogu päevakord 19. mail 2014 

3. Üldkogu materjalid 

4. Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine  

5. Presidentuuri ja volikogu kandidaadid 

6. Sümboolika kasutamise kord 

7. Tänukirja saajad EJL üldkogul 

 

1. Ülevaade Haldusjuristide üldkoosolekust 

Haldusjuristide ühenduse 8. mail 2014 toimunud üldkoosolekul osales 20 inimest ning 

ühenduse tegevus taastati, sealhulgas valiti uus juhatus.  

Ühenduse esinaiseks valiti Eve East, juhatuse liikmeteks veel Sulev Lääne ja Heli Põder.  

 

2. Volikogu päevakord 19. mail 2014 

Volikogu istung toimub 19. mail 2014 Nordea Panga majas Liivalaia 45.  

Volikogu päevakorras:  

1) Päevakorra kinnitamine; 

2) Eesti Juristide Liidu 2013. aasta majandusaasta ja tegevuse aruande heakskiitmine ja 

üldkogule esitamine; 

3) EJL üldkogu otsuste projektide arutelu (volikogu koosseisu, presidentuuri koosseisu, 

revisjonitoimkonna koosseisu ja aukohtu koosseisu arvu kinnitamise ja valimise 

põhimõtete kooskõlastamine). 

4) EJL põhikirja muutmise toimkonna tegevuse ülevaade; 
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5) Eesti Juristide Liidu 2013. aasta revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine; 

6) EJL üldkogu toimumise aja ja koha määramine; 

7) EJL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; 

8) Sümboolika kasutamise kord; 

9) Muud küsimused.  

 

Otsustati: Kutsuda volikogu kokku 19.05.2014 kell 15:00. Täpne päevakord ja otsuse 

eelnõud saadetakse volikogu liikmetele välja 13.05.2014. 

 

3. Üldkogu materjalid 

Üldkogu avab EJL tegevpresident Tiina Sepa ning teeb EJL direktor Krista Paali abiga  

üksikasjalikuma kokkuvõtte viimase tegevusaasta sündmustest ning võtab üldises plaanis 

kokku presidentuuri 3-aastase ametiaja. Eelneva kahe ametiaasta kokkuvõtte ettevalmistusse 

panustavad ka presidendid Priidu Pärna ja Jüri Heinla, tuues välja enda ametiaja 

märkimisväärsed sündmused. 

EJL büroo valmistab ette üldkogu otsuste projektid: 

Majandusaasta ja tegevuse aruande kinnitamine;  

Volikogu, presidentuuri, aukohtu ja revisjonitoimkonna liikmete arv ja koosseis; 

Enne üldkogu toimumist peab läbi arutama volikogu ja presidentide valimise korra ning 

valmistama ette hääletussedelid.  

Otsustati: esitada üldkogu otsuste projektid volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks. 

 

4. Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine  

Põhikirja punkti 7.4 ehk isikliku sooviavalduse alusel soovib liidu liikmeks astuda kaheksa   

füüsilist isikut ja üks juriidiline isik.  

 

Põhikirja punkti 7.6 ehk iga-aastase korduva liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2011, 2012, 

2013) arvatakse liidu liikmeskonnast välja 30 inimest.  

 

Otsustati: Esitada liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsuse projekt volikogule 

arutamiseks ja kinnitamiseks.  

 

5. Presidentuuri ja volikogu kandidaadid 

Tiina Sepa ja Priidu Pärna taandasid oma kandidatuuri presidentide kohale ning välejendasid 

valmisolekut jätkata volikogu liikmetena. Jüri Heinla soovib presidendina jätkata kui osutub 

valituks. Loodame demokraatlikke valimisi, kus kandidaate on rohkem kui kohti.  

Teadaolevad võimalikud presidendikandidaadid: Mare Hiiesalu (Ettevõtlusjuristide ühendus) 

ja Jüri Heinla.  

Teadaolevad võimalikud volikogu kandidaadid: Tiina Sepa, Priidu Pärna, Ingrid Siimann, 

Mare Hiiesalu, Tanel Kerikmäe, Enn Tonka, Eve East, Lüüli Junti, Jelena Mets, Mati Kadak, 

Kari Käsper. 
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Ettepanekuid volikogu kandidaatide kohta kogutakse ühendustelt ning ka üldkogus on igal 

liikmel võimalus kandidatuur üles seada. 

 

6. Sümboolika kasutamise kord 

Jüri Heinla eestvedamisel on välja töötatud sümboolika kasutamise kord, mida tutvustatakse 

ja arutatakse 19. mail toimuval volikogu istungil.  

Otsustati: esitatada sümboolika kasutamise kord volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks. 

 

7. Tänukirja saajad EJL üldkogul 

EJL üldkogul 5. juunil antakse tänukiri Enn Tonkale õigusnõuniku kutse andmise 

taaskäivitamise eest ning Margit Kikasele pikaaegse koostöö eest EJL koolituste 

korraldamisel. 

Otsustati: anda aukiri Enn Tonkale ja Margit Kikasele. 

 

 
 

 

 

Tiina Sepa 

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 

 

 Triinu Äkke 

 nõunik, koosoleku protokollija 

 


