EESTI JURISTIDE LIIT
Presidentuuri istungi protokoll nr 20

Tallinn, 10. september 2019

Koosolek toimus EJL büroos, Tõnismägi 3A, Tallinn
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu Meelis Pirn ja Enn Tonka .
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 15.00
Lõpp kell: 16.00
Päevakorras:
1.

EJL volikogu istungi korraldamine.

2.

EJL esindaja nimetamine Õigusteadlaste Päevade korralduskomisjoni.

3.

EJL eelarve 8-kuu ülevaade.

4.

Ülevaade Justiitsministeeriumi
õigusabist.

5.

Ülevaade Läti Juristide Liidu ja EJL koostööst.

6.

Direktori palga kinnitamine.

ja

EJL

kohtumisest

tänase

riigi

Päevakorrapunkt 1.
EJL volikogu istungi korraldamine.
Mai Palmipuu
Kutsuda kokku EJL volikogu 1.oktoobril 2019 kell 16.00.
Bürool korraldada otsuse projektide esitamine ja istungi korralduslik käik.
Enn Tonka
Panna volikogu liikmetele südamele, et volikogu liikmed on andnud vabatahtlikult
nõusoleku volikogu liikmeks kandideerida ja selle töös osaleda. Meil on juba pretsedent,
kus volikogu istung jäi ära, kuna kvooruminõuet ei täidetud.
Meelis Pirn
Viimasel ajal on tõesti nii, et huvi EJL juhtimistegevuse vastu on leige ja kauge.
Mai Palmipuu
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Bürool esitada volikogu otsuste projektid e-presidentuurile kinnitamiseks hiljemalt
16.09.2019.
Otsustati:
Korraldada EJL volikogu istung 1.oktoobril 2019 kell 16.00.
Päevakorrapunkt 2.
EJL esindaja nimetamine Õigusteadlaste Päevade korralduskomisjoni.
Mai Palmipuu
Aastal 2020 toimuvad 36.Õigusteadlaste Päevad. Kuna EJL on üks peakorraldajatest, siis
vajalik esindaja määramine korralduskomisjoni.
Pikka aega on panustanud ja seda väga tunnustavalt oma tööd ja aega ÕTP
korraldamisse, volikogu liige Priidu Pärna.
Meelis Pirn
Hääletan Priidu Pärna poolt.
Enn Tonka
Nõustun täielikult.
Otsustati:
Kinnitada EJL esindajaks 36.Õigusteadlaste Päevade korralduskomisjonis EJL volikogu
liige Priidu Pärna.
Päevakorrapunkt 3.
EJL eelarve 8-kuu ülevaade.
Krista Paal
Tänane majanduslik seis positiivne. Põhisissetulek on töötukassa hangetest. Kuna meie
korraldada ja täita on võlanõustamine ülevabariigiliselt ( v.a. Tartu), siis nõustajad
teevad head tööd.
Homsest käivitub koolituste sessioon. Oleme planeerinud 2 koolitust kuus, kuigi
koolituste täitumusega probleeme. Loodame koolituste sisu ja lektorite mainekuse
peale.
Liikmemaksude laekumisega tegeleme pidevalt, kuid eks see on ka vaevaline.
Pangakontode rahaline seis on stabiilne.
Presidentuur võttis ülevaate teadmiseks.
Päevakorrapunkt 4.
Ülevaade Justiitsministeeriumi ja EJL kohtumisest tänase riigi õigusabist.
Mai Palmipuu
Andis ülevaate kohtumisest asekantsler Viljar Peep´u ja Gunnar Vaikmaa´ga
kohtumisest. Omapoolselt tegime ettepanekud järgmise konkursitingimuste
parandamiseks. Justiitsministeeriumile edastati EJL saadetud klientide kaebused ja
pretensioonid.
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Krista Paal
2011.a. ehitas EJL üles veebinõustamise, portaali www.juristaitab.ee eesti ja vene keeles,
mis tänaseks kahetsusväärselt ei kanna seda kvaliteeti ja eesmärki, milliseks see oli
loodud ja arendatud.
Enn Tonka
Diskuteeriti veebinõustamise korraldamise üle.
Meelis Pirn
Konkursitingimused peaks sobilikumaks tegema. Kõike õigusabiteenuseid ei peaks
ühele õigusnõustajale andma. Teenust saaks anda paremini, kui seda teevad erinevad
pakkujad.
Mai Palmipuu
Volikogus peab seda teemat arutama, arvestame ka volikogu vastavate ettepanekutega.
Kõik olid selle ettepaneku poolt.
Päevakorrapunkt 5.
Ülevaade Läti Juristide Liidu ja EJL koostööst.
Enn Tonka
21-22.08.2019 toimus Riias Läti juristide poolt korraldatud konverents „Balti tee 30“,
kuhu olid külalistena kutsustud Eesti ja Leedu kolleegid.
Tervituseks anti sõna ja ettekanded olid väga hästi ettevalmistatud.
Koostöö peaks jätkuma.
Kohalik televisioon ja raadio kajastasid seda sündmust.
Presidentuur võttis ülevaate teadmiseks.
Päevakorrapunkt 6.
Direktori palga kinnitamine
Enn Tonka
Teen ettepaneku kehtestada alates 2019 septembrist direktori kuupalgaks 2500 eurot
(bruto).
Kõik presidendid olid selle ettepaneku poolt.
Otsustati: Kehtestada alates 01.09.2019 direktotri ametipalgaks 2500 eurot ( bruto).
Koosolek lõppes kell 16.00
Mai Palmipuu
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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