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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 7    Tallinn, 29.jaanauar  2018   

 

Käesolev presidentuuri istung toimus EJL büroos.   

 

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

 

Kutsutud : Kati Rohtla, Olga Vaarmann 

Koosolekut juhatas: Enn Tonka 

Protokollis: Krista Paal 

 

Algus kell: 14:00 

Lõpp kell: 16.00 

 

Päevakorras: 

1. Eesti Juristide Liidu mentorlusprogrammi ülevaade ja mentorite 

kinnitamine. 

2. Eesti 100.aastapäeva kingituse valimine.  

3. EJL volikogu istungi korraldamine. 

4. EJL 29.aastapäeva korraldamine. 

5. EJL jaanuarikuu majandus- ja finantsseis 

6. Välisministeeriumi projektist. 

7. Muud küsimused.  

 

Päevakorrapunkt 1.  

Eesti Juristide Liidu mentorlusprogrammi ülevaade ja mentorite kinnitamine. 

 

Kati Rohtla: Andis ülevaate avaldustest, mis laekusid EJL mentoriteks kandideerijatelt. 

Kokku on esitanud 18 avaldust mentoriteks kandideerimisel. Mentoriteks kandideerijad 

olid esitanud avaldused ning end tutvustavad ja kompetentsi kinnitavad dokumendid.  

Presidendid vaagisid ja kontrollisid esitatud mentorikandidaatide sobivust ja 

kapatsiteeti.  

Vajalik läbi viia koolitus mentoritele. Selleks võetud kolm koolituse pakkumist. 

 

Enn Tonka: büroo on esitanud  kolm koolituse pakkumist, mille maksumused kõrged ja meil 

ei ole eelarves selliseid summasid planeeritud.  

Meelis Pirn:  mentorlust võiks õppida meie põhjamaade kolleegidelt. Soomes on see 

programm pikka aega kasutusel. Nemad saaksid tutvustada mentorlusega seonduvaid 

ülesandeid ja programme.  
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Mai Palmipuu:  Kati võtab Soome kolleegidega ühendust ja läheb võimalusel Soome 

kogemusi omandama. Vajalik oleks mõne mentori kaasamine.  

 

Otsustati:  
Kinnitada mentoriteks Andre Kiisk, Jelizaveta Vassiljeva, Jüri Heinla, Kai Amos, Liina 

Karlson, Lüüli Junti, Mai Palmipuu, Mall Gramberg, Mare Hiiesalu, Mati Kadak, 

Meelis Pirn, Peeter Milvere, Priidu Pärna, Tanel Riivits, Tiina Sepa, Viktoria Vaisma.  

Lähetada Kati Rohtla ja mentoriks kinnitatud isik Soome Juristide Liitu 

mentorlusealasele tutvustusele.  

 

Päevakorrapunkt 2.  

Eesti 100.aastapäeva kingituse valimine. 

 

Enn Tonka: ülekaalukalt on võitnud Kati Rohtla ettepanek „ 100 juristi 100 päeva jooksul“. 

Meelis Pirn: saadame ettepaneku kandidaatide esitamiseks liikmetele ja 3-4 väärikale 

õigusajaloolasele.  

Mai Palmipuu: saadame ettepaneku ka õigusajaloolastele.  

Enn Tonka: ettepanekud ei pea olema avaldatud veebruarikuu jooksul. Kui kandidaadid on 

esitatud, siis saadame need volikogule üle vaatamiseks ja omapoolse otsuse tegemiseks.  

Otsustati: 

Esitada liikmeskonnale üleskutse meie infokirjas ja saata kirjad õigusajaloolastele 100 juristi 

kandidaatide leidmiseks.  

 

Päevakorrapunkt 3.  

 

EJL volikogu istungi korraldamine. 

Enn Tonka: Millised oleksid volikogule esitatavad otsustuspunktid? 

 

Krista Paal: EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine ning EJL 29.aastapäeva 

korraldamine. Mõistlik oleks teha volikogu elektrooniliselt. 

Meelis Pirn: EJL 29.astapäeva tähistamisega seonduvad asjaolud saame presidentuuris 

otsustada.   

Otsustati:  

Korraldada järgmine volikogu elektrooniliselt veebruarikuu jooksul. Bürool valmistada ette 

otsuste projektid.  

 

Päevakorrapunkt 4.  

EJL 29.aastapäeva korraldamine. 

Enn Tonka: Jääksime traditsiooniliselt konverentsi ja vastuvõtu formaadi juurde. Aastapäeva 

konverentsi ei saa teha tasulisena. See on meie suursündmus. 

Mai Palmipuu: Koostame konverentsi eelarve. Kui suured saavad olema mõistlikud  

väljaminekud? 

Krista Paal: ruumi rent + catering+ kingitused / meened lektoritele, ettekandjatele.  

Catering on 10€ / liikme kohta. Kui ootame 100 osavõtjat, siis 1000€ cateringi peale. Ruumi 

üür on min 500-600€. Kingitused 200€.   

Meelis Pirn: teemaks pakun „ Kohtuvõimu piirid ja raamid “. 

Teema aluseks oli paar kuud tagasi Riigikogus EKRE fraktsiooni juhi Martin Helme sõnavõtt, 

kus ettekandja tegi ettepaneku kolme kohtunike „peade lendamiseks“.  

Kas siis tõesti liigume ameerikaliku kohtusüsteemi suunas, kus kohtulahendid asendavad  

seadusi? Võiksime kutsuda poliitikud, Riigikohtu esimehe, õiguskantsleri ja RK 

õiguskomisjonist esindaja. 

Enn Tonka: korraldame aastapäeva konverentsi aprillis.  
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Otsustati: Korraldada EJL 29.aastapäeva konverents 5.aprillil 2018 teemal „Kohtuvõimu 

piirid ja raamid “. 

 

Päevakorrapunkt 5.  

EJL jaanuarikuu majandus- ja finantsseis 

 

Olga Vaarmann tegi ülevaate jaanuarikuu koolitustest, võlanõustamistest, liikmemaksude 

laekumisest.  

Mai Palmipuu: sissetulek on väiksem kui igakuuline kulu. Tuleb rakendada uusi tegevusi.  

Krista Paal: teen aktiivselt võlanõustamise hankel osalemise pakkumisi. Koolitused on olnud 

põnevad ja sisukad. Osalemine on olnud hea. Koolituste korraldustega on kõik osalejad rahule 

jäänud.  

Õigusapteekide korraldamine jaanuaris 2 korral ja veebruaris ka 2 korral. Tallinna linn 

rahastab neid erinevatest rahadest.  

Enn Tonka: Majandustegevust tuleb suurendada ja laiendada, et sissetulekud suureneksid.   

Otsustati: järjepidevalt tuletada meelde liikmetele liikmemaksude tasumise kohustust. 

Osaleda hangetes ja konkurssidel.  

 

Päevakorrapunkt 6.  

Välisministeeriumi projektist. 

Enn Tonka: Väisministeeritum on välja kuulutanud uue arengukoostööprojekti ja olles 2 

aastal sellega juba seotud, siis oleks vajalik ka kolmandal aastal projektitaotlus teha. 

Meelis Pirn: Võiksime oma teemasid laiendada. Naisjuristid võiksid juhtida ja koostada 

Gruusia projekti, mis oleks suunatud laste ja naiste kaitsele.  

Mai Palmipuu: Naisjuristidega saab arutada ja teema välja mõelda. Plaanis on korraldada 

naisjuristidega üritus, kus võtame ka arengukoostööprojekti aruteluks. 

Krista Paal: Kas Moldovaga jätkame? Seal on juba partnerid olemas.  

Enn Tonka: Siis peaks jätkama ühtlasi ka samal teemal. Õigusabi osutamine on meie 

prioriteet. 

Meelis Pirn; Võiksime suunata fookuse ka Valgevene poole.  

Krista Paal: Partnerite valik ja saamine raske. Seda ka Gruusia poolel.  

Meelis Pirn: Liikmeskonnal kindlasti sidemeid ja kontakte.  

 

Otsustati: osaleda Välisministeeritumi arengukoostöö projektis ja esitada taotlus Moldova, 

Valgevene  ja Gruusia rahastusele.  

 

Päevakorrapunkt 7.  

Muud küsimused.  

 

President Meelis Pirn sõidab 31.01.2018 kohtumisele Läti kolleegidega. Teeb tagasitulles 

ülevaate kohtumistest ja koostööst.   

 

Koosolek lõppes kell 16.00 

 

 

Enn Tonka  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

 

 


