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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 8                                  Tallinn, 30. november 2015.a.  

 

Koosolekust võtsid osa: Meelis Pirn, Jüri Heinla ja Mai Palmipuu. 

 

Kutsutud direktor Krista Paal.  

Protokollis: Kerli Green 

 

Algus kell: 17:00 

Lõpp kell: 18:30 

 

 

Päevakorras:  

1. 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta eelarve 

2. 2016. aasta tegevuskava 

3. 2016. aasta liikmemaksu suurus 

4. 2016. aasta büroo koosseis 

5. Volikogu kokkukutsumine ja päevakord 

6. Noorjuristide projektijuhi töö 

7. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

8. Põhikirja muutmine 

9. Muud küsimused 

 

1. 2015. aasta eelarve täitmine ja 2016. aasta eelarve 

Eesti Juristide Liidu
1
 president Mai Palmipuu märkis, et võrreldes 2014. aastaga on eelarve 

maht suurenenud ja tegi ettepaneku selle arvelt büroo töötajaid motiveerida. Presidendid 

võrdlesid 2014.a. ja 2015.a. eelarveid ning EJL direktor Krista Paal andis ülevaate erinevatest 

projektidest. 

EJL direktor Krista Paal tutvustas 2016. aasta eelarve eelnõud.  

Presidendid esitasid 2016. aasta eelarve eelnõu kohta täpsustavaid küsimusi.   

Otsustati: esitada 2016. aasta eelarve eelnõu volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks. 

Presidentuur koostab ja esitab ettepanekud volikogule seoses vahendite kasutamisega liikmete 

hüvanguks.   
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2. 2016. aasta tegevuskava 

EJL direktor Krista Paal tutvustas liidu 2016. aasta planeeritud tegevusi.  

  

Presidendid esitasid 2016. aasta tegevuskava eelnõu kohta täpsustavaid küsimusi ning tegid 

märkusi tegevuskava redigeerimiseks.  

 

EJL direktor Krista Paal tegi ettepaneku korraldada EJL 27. aastapäev messi formaadis  

TTÜ-s.  

 

President Jüri Heinla andis ülevaate 34. ÕTP korralduskomitee koosolekutest ning märkis, et 

annab ülevaate ka järgmisel volikogu istungil. 

 

Presidentuur arutles noorjuristide 2016. aasta planeeritava tegevuskava üle. President Jüri 

Heinla tegi ettepaneku luua EJL noorjuristide ühendus.      

 

Otsustati: esitada 2016. aasta tegevuskava eelnõu volikogule arutamiseks ning kinnitamiseks. 

Paluda volikogu arvamust tegevuskava II osa 2. punkti kohta, mis käsitleb rahulolu-uuringu 

korraldamist. Esitada volikogule noorjuristide 2016. aasta planeeritav tegevuskava ja 

ettepanek seoses EJL 27. aastapäeva korraldamisega. Paluda noorjuristide projektijuhil 

Katarina Kiiver´il teha volikogule ülevaade noorjuristide planeeritavatest tegevustest 2016. 

aastal.    

 

3. 2016. aasta liikmemaksu suurus  

Presidendid arutlesid noorliikmete liikmemaksu suuruse üle ning selle üle, kuidas kontrollida 

noorliikme staatuse lõppemist (kooli lõpetamist) ja vastavalt muuta liikme staatus 

noorliikmest liikmeks.   

Presidentuur leidis, et noorliikme staatusest liikme saatusesse üleviimist  peaks arutama 

põhikirja toimkond.  

Otsustati: presidentuur esitab liikmemaksudega seotud ettepanekud volikogule.  

 

4. 2016. aasta büroo koosseis  

Presidendid arutlesid EJL büroo koosseisu üle. Ühiselt otsustati jätta alles ka 2016. aastal 

büroo koosseisuväline noorjuristide projektijuhi koht.  

EJL büroo koosseis muutusi ette ei näe. Koosseisulised töötajad on direktor, juhiabi, nõunik 

ning koristaja 0,5 kohaga. 

EJL direktor tegi ettepaneku premeerida koristajatasu arvelt büroo töötajaid.  

Otsustati: esitada volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks 2016. aasta büroo koosseisu 

eelnõu.   
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5. Volikogu kokkukutsumine ja päevakord 

EJL volikogu 6. istung toimub 16. detsembril algusega kell 16:00 Riigiprokuratuuri majas 

(Wismari 7, Tallinn). 

Volikogu päevakorras: 

1. 2016. aasta tegevuskava 

2. 2016. aasta eelarve 

3. 2016. aasta liikmemaksu suurus 

4. 2016. aasta büroo koosseis 

5. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

6. Noorjuristide tegevuskava 

7. Aukohtu otsuse eelnõu    

 

6. Noorjuristide projektijuhi töö 

Presidentuur arutles noorjuristide projektijuhi töö ja tegevuse üle ning leidis ühiselt, et on 

sellega rahul. 

 

7. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

Presidendid arutlesid Tallinna Majanduskoolis õppivate noorliikmete vastuvõtmise üle - kui 

tegemist on mitterakendusliku kõrgharidusega, siis ei ole võimalik neid liikmeid vastu võtta. 

President Jüri Heinla tegi ettepaneku saata Tallinna Majanduskoolile ametlik päring 

konkreetsete noorliikmete kohta.  

Otsustati: EJL büroo saadab Tallinna Majanduskoolile päringu noorliikme kandidaatide poolt 

omandatava hariduse kohta.  

 

8. Põhikirja muutmine 

Presidentuur arutles põhikirja üle, seoses kutseorganisatsiooni küsimusega. EJL direktor 

märkis, et liidul on seetõttu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
2
 projektides osalemine piiratud.   

Põhikirja toimkond koostab 2016. aasta üldkoguks ettepanekud seoses põhikirja muutmisega.  

Otsustati: põhikirja toimkond koguneb 2016 I poolaastal ja koostab üldkoguks ettepanekud. 

Presidentuur koostab KÜSK´le pöördumise seoses ebavõrdse kohtlemisega, milles 

märgitakse, et EJL ei ole kutseorganisatsioon.   
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8.    Muud küsimused 

Presidentuur arutles EJL 2015. aasta rahulolu küsitluse üle ja otsustas küsitluses välja toodud 

koolituse loosimise korraldada järgmisel volikogu istungil, samuti lisada EJL 2015. aasta 

rahulolu küsitluse kokkuvõte, ilma nimedeta, EJL kodulehele.  

Presidentuur arutles EJL jõulupeol nomineeritavate üle.  

EJL direktor andis ülevaate J. Nurga tegevusest. Aukohtu palvel lisab presidentuur antud 

punkti volikogu päevakorda.  

Otsustati: premeerida EJL direktorit summas 1000€ bruto ja teha talle ettepanek premeerida 

ka büroo töötajaid vastavalt võimalustele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                      

Meelis Pirn                                                                          

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                        

 

        (allkirjastatud digitaalselt) 

        Kerli Green 

        Nõunik, koosoleku protokollija 


