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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 7                 Tallinn, 29.august 2013.a.  

 

 

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

Kutsutud: direktor Krista Paal.  

Protokollis: Triinu Äkke 

 

Päevakorras:  

 

1. EJL kodulehekülg 

2. Põhjamaade Juristide konverentsi päevakord ja tegevuskava 

3. Volikogu päevakord 

4. Ühenduste sisekommunikatsioon 

5. Eakate festival 

6. Õigushariduse konverents 

7. Õigusteadlaste päevad 2014 

 

 

1. EJL kodulehekülg 

 

Krista Paal ja Triinu Äkke tutvustavad uue kodulehekülje www.juristaitab.ee üldist ilmet ja 

funktsioone. Dokumendid on võrreldes varasemaga loogilisemalt leitavad.  

Presidentuur kiidab uue kodulehe üldilme ja ülesehituse heaks ning soovitab lisada 

koduleheküljele eraldi rubriigi peanüüsse kutse andmise kohta ning panna üles liikuv reklaam 

õigusnõuniku kutse andmise kohta, lisada rohkem pilte, viia foorumi asukoht ära peamenüü 

alt ning luua ajaloo rubriik. Samuti tuleb edasi mõelda, milline info tõlkida inglise keelde.  

Kindlasti vajab uus kodulehekülg aega harjumiseks. Oluline on küsida ka kodulehekülje 

kasutajate arvamust. 

 

2. Põhjamaade Juristide konverentsi päevakord ja tegevuskava 

 

EJL poolt osalevad tegevpresident Tiina Sepa, Krista Paal ja Triinu Äkke. Oma nõusoleku 

ühenduste esindamiseks on andnud ka Külli Kaldvee, Sulev Lääne ja Ingrid Siimann. 

Valikuliselt osalevad ka Jüri Heinla ja Priidu Pärna.  

 

EJL poolt esineb 03.09.2013 ettekandega tegevpresident Tiina Sepa. Eesti e-Riigi Teatajat 

tutvustab president Jüri Heinla palvel tema kolleeg Margus Mägi.  

http://www.juristaitab.ee/
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3. Volikogu päevakord 

06.08.2013 toimunud Presidentuuri istungi kohaselt leiab Eesti Juristide Liidu Volikogu aset 

11. septembril 2013 Riigimetsa Majandamise Keskuses, Toompuiestee 24 algusega kell 

16:00. Info on volikogu liikmetele välja saadetud.  

Volikogu päevakorras on järgmised teemad: uute liikmete vastu võtmine ja isiklike avalduste 

alusel liidust väljaarvamised; ülevaade Naisjuristide ühenduse tegevusest; ettepanekute 

esitamine õgusteadlaste päevadeks 2014; ettepanekute esitamine EJL 25. aastapäeva 

korraldamiseks; anda ülevaade planeeritavast õigushariduse konverentsist.   

 

 

4. EJLi Naisjuristide ühenduse tegevuse jätkumise sisekommunikatsioon 

 

EJL presidentuur leiab, et selguse loomiseks ning EJLi Naisjuristide ühenduse tegevuse 

jätkumise toetuseks on õige teha kõigile liikmetele sisekommunikatsioon. Algav sügis on 

Naisjuristide ühendusele tegus ja töörohke ning ümberkorraldused juhtimises ei pea saama 

takistuseks eesmärkide saavutamisele.   

 

5. Eakate festival 

1.-2. oktoober 2013 toimub Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses „Eakate festival,“ kuhu on 

oodatud ka Eesti Juristide Liidu esindajad. Naisjuristide ühendus näitas üles initsiatiivi 

üritusel osalemiseks ning on sõlmitud kokkulepe tasuta õigusabi andmiseks festivali 

sihtgrupile. Festivali korraldajad eraldavad naisjuristidele selleks sobiliku pinna ja inventari. 

 

6. Õigushariduse konverents 

 

Ülikoolide ja tööandjate ja Töötukassa esindajad haarasid kinni võimalusest esitada oma 

seisukohad kvaliteetse õigushariduse pakkumise teemal. Hetkel on kokku leppimata ürituse 

konkreetne toimumisaeg. 

 

EJL presidentuur tegi ettepaneku ühitada õigushariduse konverents EJL 25. aastapäeva 

tähistamisega, mis annaks võimaluse korraldada konverents veelgi mastaapsemalt. EJL 

presidentuur otsustas tõstatada idee 11. septembril toimuvale volikogule arutamiseks.   

 

 

7. Õigusteadlaste päevad 

 

„Õigusteadlaste Päevad 2014“ korraldustoimkond saab esimest korda kokku 25. septembril. 

Korraldustoimkonda veab ja tegevust koordineerib EJL president Priidu Pärna.  

 

 

 

 

Tiina Sepa 

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 Triinu Äkke 

 nõunik, koosoleku protokollija 


