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Protokollis: Triinu Äkke 

 

 

Päevakorras:  

 

1. Jõulupeo korraldamine 

2. EJL 25. aastapäeva korraldamine 

3. Presidentuuri ja volikogu järgmised koosolekud 

4. 2014.a väliskoolitused 

5. Õigusteadlaste päevade rahastamine 

 

 

1. Jõulupeo korraldamine 

 

Hetkel on Eesti Juristide Liidule jõulupeo korraldamiseks kinni pandud 17.detsembriks 2013 

Õpetajate Maja (Raekoja plats 14, Tallinn). Õpetajate Maja pakub ürituse korraldamiseks 

ainult saali, toitlustus ja esineja tuleks tellida väljastpoolt. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on reserveerinud jõulupeoks 6. detsembril 2013 

Kochi Aidad (Lootsi 10, Tallinn).  

Eesti Juristide Liidu poolt on tehtud ettepanek pidada jõulupidu ühiselt 6. detsembril 2013 

Kochi Aitades. Teadaolevalt mahutab Kochi Aidad teine korrus 120 inimest. 

Eesti Juristide Liit ootab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja tagasisidet esitatud 

ettepanekule. 

Otsustati:  

Oodata ära KPK vastus jõulupeo ühise korraldamise osas. Kui KPK broneeringut ei ole 

võimalik kasutada, siis korraldame EJL jõulupeo 17.12 Õpetajate majas.  

 

 

 



 

 

 

2. EJL 25. aastapäeva korraldamine 

20. märts 2014 on EJL 25. aastapäev. Aastapäeva tähistamiseks on planeeritud korraldata 

õigushariduse konverents, kuhu kutsutakse kõrgkoolide, tööandjate, ministeeriumite ja 

Töötukassa esindajad.  

Konverentsi korraldusliku poole pealt on oluline koostada päevakava ning üritus 

struktureerida vältimaks konverentsi võimalikku laialivalgumist. Kindlasti on vajalik ka 

moderaatori kohalolek ning võrdse sõnaõiguse tagamine esinejatele. Krista Paali sõnul on 

justiitsminister Hanno Pevkur andnud mõista, et on huvitatud konverentsi modereerimisest. 

EJL poolt on oluline panna lähiajal paika visioon, mida me ürituselt ootame. Presidentuuril on  

mõte tellida uuringufirmalt tööjõuturu uuring ning tulemused mõistliku aja jooksul enne 

konverentsi toimumist osalejatele välja saata. Uuringu eesmärgiks oleks ühelt poolt selgitada 

välja tööandjate ootused ülikooli lõpetajate suhtes ning teiselt poolt küsitleda noori juriste ja 

juuratudengeid selgitamaks välja, kuidas on kulgenud nende tööotsingud. 

 

Uuringufirmade poole pöördub EJL president Priidu Pärna ning selgitab välja, kas selline 

turu-uuring on mõeldav, mis on uuringu maksumus ning kui kaua see aega võiks võtta.  

 

11.09.2013 toimunud volikogus lepiti kokku EJL ajalugu ja tegemisi kajastava almanahhi 

koostamine ning seati vastutavaks isikuks Kai Amos.  

 

Paberkandjal dokumendid EJL algusaegadest asuvad büroos ning neid on võimalik almanahhi 

koostamisel kasutada. Liikmetele saadetakse laiali kiri ettepanekuga osaleda väljaande 

koostamisel ning saata pilte ja kaastöid. 

 

Lisaks almanahhile on plaanis tellida EJL 25. aastapäeva puhul ka meene osalejatele ja 

liikmetele. Aastapäevaüritus kulmineerub õhtuse koosviibimisega. 

 

Otsustati:  

1. Korraldada aastapäeva üritus neljapäeval, 20.märtsil 2014. 

2. Selgitada välja uuringu läbiviimise võimalikkus, alustada almanahhi koostamisega ning 

mõelda ja tellida meened. Büroo sellekohased ettepanekud kinnitab presidentuur.  

 

 

3. Presidentuuri ja volikogu järgmised koosolekud 

 

Presidentuuri järgmise koosoleku oluline osa on 2014 aasta tegevuskava ja eelarve 

koostamine ning volikogule kinnitamiseks esitamine. Lisaks antakse volikogu istungil 

ülevaade EJL liikmete hulgas läbi viidud küsitluse tulemustest. 

 

Järgmine presidentuuri istung toimub elektrooniliselt 19. november 2013.  

 

Järgmine volikogu istung toimub 9. detsembril 2013.  

 

Otsustati:  

1. Presidentuuri istung toimub elektrooniliselt 19. november 2013, volikogu istung 9. 

detsembril 2013. 



 

2. Novembri alguses saata liikmetele rahuloluküsitlus. Vastamise tähtaeg on 2 nädalat.  

 

 

 

4. 2014.a väliskoolitus 

 

2014. aasta kevadene väliskoolitus toimub Pariisis eesmärgiga tutvuda Majanduskoostöö-ja 

Arengu organisatsiooni (OECD) töökorraldusega. Eesti alalne esindaja OECD-s on Marten 

Kokk.  

Sügisese väliskoolituse sihtriikidena on välja pakutud Tšehhit ja Poolat.  

Presidentuur on seisukohal, et ootame ära liikmete hulgas läbiviidava küsitluse tulemused 

selgitamaks välja, milliste riikide külastamise vastu EJL liikmed ise enim huvi tunnevad. 

Otsustati:  

2014. aasta kevadine väliskoolitus toimub Pariisis. Sügisene sihtkoht otsustatakse liikmete 

küsitluse kokkuvõtte põhjal. 

 

 

5. Õigusteadlaste päevade rahastamine 

 

33. Õigusteadlaste Päevade teemaks on „10 aastat Eesti õiguse lõimumist.” 

32. Õigusteadlaste Päevade korraldamist toetas EJL 1000 euroga. Et EJL on üks peamisi 

korraldajaliikmeid, otsustati käesoleval aastal eraldada ürituse õnnestumiseks 2000 eurot. 

Vastuväiteid ei olnud. 

Otsustati:  
Toetada 33. Õigusteadlaste Päevade korraldamist 2000 euroga. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sepa 

tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 

                                                                                                   (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 Triinu Äkke 

 nõunik, koosoleku protokollija 

 

 


