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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr3    Tallinn, 11.september 2017   

 

Käesolev presidentuuri istung toimus EJL büroos.   

 

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn. 

 

Koosolekut juhatas: Enn Tonka 

Protokollis: Krista Paal 

 

Algus kell: 16:00 

Lõpp kell: 18:10 

 

Päevakorras: 

1. Eesti Juristide Liidu presidentuuri ja büroo edasine tegevus. 

 

2. EJL volikogu otsuste eelnõude kinnitamine ja volikogu liikmetele saatmine.  

2.1 EJL liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.  

2.2  EJL 2017-2020.a. põhieesmärkide arutelu ja kinnitamine. 

2.3 Eesti Juristide Liidu 10.12.2009 volikogu otsuse nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu 

tegevuse laiendamine“ kehtetuks tunnistamine.   

2.4 Toimkondade moodustamine. 

2.5 35. Õigusteadlaste Päevade korraldamise ülevaade ja arutelu. 

2.6 Eesti Juristide Liidu noorjuristide tegevusplaanidega tutvumine.  

2.7 Ülevaade Soomes toimunud Põhjamaade juristide liitude aastakonverentsist. 

2.8 Muud jooksvad küsimused. 

 

3. Läti Juristide Liiduga koostööst. 

4. Muud küsimused.  

 

Päevakorrapunkt 1.  
Kuulati ära büroo tegevuse hetkeolukord ja otsustati, et  

 

 Presidentuur peab edaspidi olema rohkem kaasatud büroo tegemistesse. Selleks 

korraldatakse edaspidi presidentuuri istungi üks kord kuus, reeglina kuu kolmandal 

esmaspäeval algusega kl. 16.00. Koosolekul vaatab presidentuur läbi kõik 

allkirjastamist ootavad lepinguprojektid. 

 

 Presidentuur ja büroo annavad oma panuse ühenduste tegevuse hoogustamiseks. 

Selleks kujundatakse üks tuba büroost ümber nõupidamiste toaks, kus mh. ühendused 
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saavad koos käia. Poole koormusega võetakse tööle projektijuht, kes hakkab 

kureerima kõigi ühenduste tegevust. 

 

 Järgmise aasta kevadine väliskoolitusreis korraldatakse nö. lähivälismaale, et kulud 

oleksid väiksemad ja sellest saaksid osa võtta ka need liidu liikmed, kes seni on 

reisidest nende kõrge hinna tõttu loobunud. 

 

 Edaspidi mitte ainult ei tuletata liikmemaksuvõlglastele meelde liikmemaksu tasumise 

kohustust, vaid hoiatatakse, et liikmemaksu mittemaksmine toob endaga kaasa liidust 

väljaarvamise. 

 

 

Päevakorrapunkt 2.  
Volikogu koguneb 28.septembril kell 16.30 Keskkonnaameti seminarisaalis (Narva mnt 7A) 

III korrus. Presidentuur kinnitas volikogu päevakorra ja arutas läbi volikogu otsuse eelnõud: 

1) EJL liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.  

Esitada otsuse eelnõu volikogule.  

2) EJL 2018-2020 põhieesmärgid. 

Presidentuur arutas eelnõu läbi. Esitada otsuse eelnõu volikogule kinnitamiseks.  

3) Eesti Juristide Liidu 10.12.2009 volikogu otsuse nr 7/6 „ Eesti Juristide Liidu 

tegevuse laiendamine“ kehtetuks tunnistamine.   

4) Toimkondade moodustamine. 

Moodustada kaks toimkonda: EJL õiguspoliitikatoimkond ja EJL arengu- ja 

strateegiatoimkond. 

EJL õiguspoliitikatoimkonna koosseisu on avaldanud soovi kandideerida 12 inimest. Sama 

palju liikmeid oli ka eelmises toimkonna koosseisus.  

EJL arengu- ja strateegiatoimkonda enne loodud ei olnud ning tegutses põhikirja muutmise 

toimkond. Vajalik uuendada ja tugevdada liidu tegevust ja täiustada liidu strateegiaid ning 

tegevussuundi. Selleks vajalik moodustada eraldi toimkond.  

EJL bürool saata välja volikogule teade EJL arengu- ja strateegia toimkonna moodustamise 

kohta ja anda võimalus toimkonna liikmeks kandideerimiseks.   

Esitada otsuse eelnõud  volikogule.  

5) Noorjuristid on esitanud väga häid ja sisukaid ettepanekuid oma ühenduse tegevuse 

arendamiseks ja kirjeldanud noorjuristide vajadusi.  

6) Presidentuur vaatas üle ja kiitis heaks volikogu päevakorda kuuluvad informatiivsed 

päevakorrapunktid. 

Otsustati:  
Esitada volikogule kinnitatud 28.09.2017 volikogu päevakord ja otsuse eelnõud.  

 

Päevakorrapunkt 3.  
Läti Juristide Liiduga koostöö. 

 

Enn Tonka EJL poole on pöördunud Läti kolleegid ja nad soovivad 26.09.2017 liidu 

esindajatega kohtuda. 2000.a. algul oli meil hea koostöö Läti Juristide Liiduga ja nüüd 

võimalus see taaskäivitada. 

Meelis Pirn kohtumine vajalik ja koostöö lõunanaabrite ametivendadega vajalik. 

 

Otsustati: Tegevjuht täpsustab, kui palju kolleege Lätist 26.septembril Tallinnasse tuleb ja 

reserveerib sobiliku nõupidamisteruumi nendega kohtumiseks. Kohtumisel osalevad meie 

poolt kõik presidentuuri liikmed ja tegevjuht. 

 

Päevakorrapunkt 4.  
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Jooksvad küsimused ja arutelu.  

 

Enn Tonka 

Presidentuuri istungid viia regulaarseks. Kord kuus annab büroo ülevaate koolituste 

korraldamisest, koolitajate vajadustest, lepingute täitmisest, juristide klubi üritustest  ja liidu 

raamatupidamislikust seisundist.  

 

 

Koosolek lõppes kell 18.00 

 

 

Enn Tonka  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

 

 


