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                                       EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 3    Tallinn, 25.september 2012.a.  
 
 
 
Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Priidu Pärna, Jüri Heinla, Tiina Sepa.  
Kutsutud: Aare Kruuser – kutsekomisjoni esimees 
Protokollis: Krista Paal- direktor 
 
Päevakorras:  

1. Kutsekomisjoni tegevusest ülevaade. 
2. Investeerimise võimalustest 
3. ECLA juhatuse koosolekust. 
4. Põhikirja muutmise toimkonna moodustamise vajadusest. 
5. Hr Raul Naritsa tunnustamine. 
6. 2012.a. II poolaasta uutest tegevustest. 
7. Volikogu kokkukutsumine. 
8. Jooksvad küsimused. 

 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 1.  
Kutsekomisjoni tegevusest ülevaade  
Aare Kruuser tegi ülevaate hetkeolukorrast ning 11.09.2012.a. toimunud komisjoni 
koosolekust ning seal tehtud otsustest. Eelmisel perioodil (2008)väljastatud kutsetunnistused 
pikendatakse samaks perioodiks, kui avaldaja tegevus on vastav kutsetunnistusel märgitule 
ja avaldaja ei soovi oma taset tõsta. Avaldaja peab selleks avalduse esitama. Tasu selle eest 
ei maksta.  Kui soovitakse kutsetaset tõsta, siis tuleb läbida kutseomandamise protsess.  
Kutse omistamise kord on välja töötamisel ja SA Kutsekoda esitamisel. Hiljemalt 
20.oktoobriks peaks kord kutsekojas kinnitatud saama.  
Vajalik kontrollida EJL kutsekomisjoni pädevust. 
Otsustati: 

EJL bürool väljastada kirjad ja paluda kinnitust kutsekomisjoni töös osalemiseks. 
A.Kruuseril  esitada 1.11 volikogule kinnitamiseks kutsomandamise kord ja esitada 20 
oktoobriks see eelnevalt presidentuurile. 
Kuulutada 2012.a. novembris/ detsembris kutse omistamise konkurss. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 2. 
Investeerimise võimalustest 
Kuulati ära president Tiina Sepa ettekanne , kes oli võtnud erinevatelt pankadelt 3 
pakkumist. Analüüsiti pakkumisi. 
 
Otsustati: 

Vabade vahendite olemasolu korral paigutada need tähtajalisele hoiusele LHV Panka.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 3. 
ECLA juhatuse koosoleku korraldamisest.  
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President Tiina Sepa tutvustas ECLA juhatuse ettepanekut, mille kohaselt soovitakse 
2013.a. kevadel korraldada Tallinnas ECLA juhatuse koosolek. Kuna 2013.a. peab EJL 
korraldama Põhjamaade Juristide aastakoosoleku, siis kahe välisdelegatsiooni võõrustamine 
on rahaliselt raskendatud.  
Otsustati:  
Teha ettepanek korraldada ECLA juhatuse koosolek Tallinnas 2014.a.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 4. 
Põhikirja muutmise toimkonna moodustamise vajadusest. 
EJL loomisest ja põhikirja kinnitamisest möödub 2014.a. 25 aastat. Vajalik põhikirja 
kaasajastada. Selleks tuleks EJL liikmetest moodustada vabatahtlikkuse alusel toimkond. 
 
Otsustati: 

President Jüri Heinla  koostab kirja edastamiseks liidu organitele ja liikmetele põhikirja 
muutmise töörühmas osalemiseks, töörühma moodustamise arutelu ja kinnitamine 1.11 
volikogus. 
  
PÄEVAKORRAPUNKT nr 5. 
Hr Raul Naritsa tunnustamine.  
Prof. Raul Naritsa panus EJL arengusse on olnud hindamatu ning seoses tema 60.juubeliga 
korraldatakse Tartus konverents.  
 
Otsustati: 
Anda prof. Raul Naritsale EJL tänukiri. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 6. 
2012.a. II poolaasta uutest  tegevustest. 
President Jüri Heinla pööras tähelepanu, et liikmete teavitus on muutunud ebapiisavaks.  
Kuulati ära direktori ettekanne uutest tegevustest.  
II poolaastal on kavas Vene Föderatsiooni seadusandluse tutvustamine, Õigusapteegi 
tegevuse laiendamine, 32. Õigusteadlaste Päevade korraldamine, Naisjuristide ühenduse 
poolt inimkaubanduse vastase päeva tähistamiseks foorumi korraldamine, infopäev ( Tallinna 
Tehnikaülikoolis). 
Priidu Pärna-vajalik viia EJL facebooki. Seda võiks haldama hakata mõni noorliige. Bürool 
korraldada teabe edastamine.  
2013.a. peaks EJL koduleht saama inglise keelse tõlke.   
Ülevaade võeti teadmiseks ja ettepanekuid arvestada 2013.a. eelarves.  
 
 
Otsustati 

Jüri Heinla vaatab üle liikmete küsitluse ja koos bürooga korraldatakse küsitlus selliselt, et 
tulemusi saab esitleda 1.11 volikogus 
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 7. 
Volikogu kokkukutsumine. 
Volikogu istung kutsuda kokku 1.novembril 2012.a. kell 15.00. 
Oktoobri esimesel nädalal viia läbi elektrooniline volikogu hääletus.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT nr 8. 
Jooksvad küsimused. 
Ülevaade 32.Õigusteadlaste Päevade korraldamisest, personali küsimused, projektide 
hetkeolukordadest,  
 
 
Priidu Pärna  
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Tegevpresident, koosoleku juhataja 
 

Krista Paal 
Direktor, koosoleku protokollija 


