EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 15

Tallinn, 14. veebruar 2019

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Koosolekut juhatas: Meelis Pirn
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 15.30
Lõpp kell: 17.00
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EJL volikogu e- istungi korraldamine. Volikogu otsuste projektidega
tutvumine ja volikogule esitamine.
Põhjamaade Juristide konverentsi korraldamine. Kopenhageni koosolekul
osalemine.
EJL välisministeeriumi projektides osalemine.
EJL eelarve ülevaade.
EJL direktori K. Paali premeerimine.
FIDE Kongressil osalemine.
Ukraina ettevõtjate taotluse arutelu.
EJL 30-aastapäeva korraldamisest ülevaade.
EJL väliskoolituste korraldamine.

Päevakorrapunkt 1.
EJL volikogu korraldamine.
Meelis Pirn
Korraldada e-volikogu istung 28.02.2019 kell 12.00. Presidentuurile on esitatud 2 (kaks)
otsuse projekti:
1) Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
2) Eesti Juristide Liidu auliikme nimetuse omistamine.
Mai Palmipuu
Väga auväärsed auliikete kandidaadid ja loodame, et volikogu liikmed täiendavad seda
omapoolsete ettepanekutega.
Otsustati:
Korraldada EJL e- volikogu 28.02.2019.a. kell 12.00
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Päevakorrapunkt 2.
Põhjamaade Juristide konverentsi korraldamine. Kopenhageni koosolekul
osalemine.
Meelis Pirn
Selle aasta augustis korraldab EJL Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverentsi.
Teemapunktid ja arutlusele tulevad probleemid kinnitatakse 25.-27.aprillil. Kopenhagenis.
Mai Palmipuu
Peale Kopenhageni koosolekut saame koostada ja kinnitada Narva programmi.
Kopenhageni koosolekul osaleb Meelis Pirn, kes on selle teemaga juba aastaid tegelenud.
Enn Tonka
Lähetada president Meelis Pirn 25-27.04.2019 Taani Kuningriiki.
Otsustati:
Osaleda Põhjamaade Juristide Liitude korralduskoosolekul 25.04- 27.04.2019 Kopenhageni
koosolekul. Esindajana tegevpresident Meelis Pirn.
Hüvitada M. Pirnile lennupiletite maksumus, hotelli arve ja maksta lähetustasu 3 päeva eest.
Päevakorrapunkt 3.
EJL välisministeeriumi projektides osalemine.
Meelis Pirn
Välisministeerium on kuulutanud välja arengukoostöö projektide taotlemise vooru.
Presidentuuril on laual kaks taotlust- Ingrid Siimann – Gruusia suunaline projekt ja EJL büroo
poolne Moldova projekt.
Moldova projekt on eelmiste projektide edasiarendus, Gruusia projekt on uus ja huvitav. Väga
suure ja tänuväärse töö on Ingrid Siimann teinud ja ta on nõus seda asja Gruusias kohapeal
ajama. Tema poolt saadetud projekti kirjeldus kahjuks ei kattu EJL tegevusega.
Mai Palmipuu
EJL peaks jätkama Moldova projekti, kuna seal on meil head kontaktid ja suhted. Gruusia
projekt on meile uudne ja partnerid tundmata. Me oleme kaks aastat edukalt Moldova suunal
töötanud.
Enn Tonka
Toetan Moldova projekti jätkamist.
Otsustati:
Jätkata Moldova projekti arendust.
Päevakorrapunkt 4.
EJL eelarve ülevaade.
Krista Paal
2019.a. koolitustega on olnud suuri raskusi. Koolitused teenivad sügavat kahjumit.
Koolitusturul on väga palju konkurente ja seetõttu koolituste müük keerukas. Lektorite tasud
on märgatavalt tõusnud. Samas oleme saanud koolitusruumi suhtes parema/ odavama
lahenduse. See on ikkagi kahjumit ei korva.
Oleme veebruaris koolitused üldse ära jätnud ja peaksime kaaluma selle teenuse osatähtsuse
vähendamist.
Samas oleme suurendanud Eesti Töötukassa võlanõustamise mahtu. 2019.a. veebruaris
võitsime 19 hankest 18 pakkumist.
Meelis Pirn
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Büroo tegevus on olnud töötukassa hangetes osalemisel väga positiivne ja liidule
produktiivne. Koolituste kohalt peaksime kaaluma kahjumliku tegevuse lõpetamist või siis
vähendamist.
Intensiivistama peab liikmemaksu kogumist.
Enn Tonka
Koolituste osatähtsus on aasta – aastalt vähenenud. Meie koolitused on olnud suurepärased ja
kliendi rahulolu ja tagasiside positiivne.
2019.a. oleme suurendanud ka Tallinnas toimuvate Õigusapteekide mahtu. Kas Tartu ka ÕA
taha tuleb?
Mai Palmipuu
Seda saab volikogus arutada, kas koolituste mahtu vähendada? Eelarves ja tegevuskavas on
koolitustega arvestatud.
Otsustati:
Võeti eelarve ülevaade teadmiseks.
Päevakorrapunkt 5.
EJL direktori K. Paali premeerimine.
Meelis Pirn
Edukas osalemise eest Eesti Töötukassa võlanõustamise hangetes teen ettepaneku premeerida
EJL direktorit Krista Paali ühe kuu kuupalga ulatuses.
EJL oli 19 pakkumisest edukas 18 pakkumise osas.
Kõik olid selle ettepaneku poolt.
Otsustati:
Premeerida EJL direktorit Krista Paali ühe kuupalga ulatuses. Saata käesolev otsus
raamatupidajale.
Päevakorrapunkt nr 6
FIDE Comité Directeur´il osalemine.
Meelis Pirn
FIDE Comité Directeur´il kohtumine toimub 23.-24. mail Haagis. Euroopa Õiguse Ühendus on
taotlenud luba kahe liikme osalemiseks.

Enn Tonka
Ei pea õigeks kahe osaleja osalemist. Tegemist ei ole kongressiga, vaid ettevalmistustööga.
Mai Palmipuu
Toetan ühe osaleja osalemist. Saame hüvitada lennupiletid, hotelli.
Päevakorrapunkt nr 7
Ukraina ettevõtjate taotluse arutelu.
Meelis Pirn
EJL poole on pöördunud Ukraina mittetulundusühing, kes monitoorib sealset tööjõu liikumist.
Seda nii Ukraina Vabariigi sees, kui ka EL riikides. MTÜ soovib teha koostööd EJL-iga.
Kahjuks ei ühti see formaat mitte kuidagi meie tegevusega.
Enn Tonka
Lugesin pakkumise läbi ja peab nentima, et see ei kattu mitte ühelgi moel meie tegevusega. Ei
pea õigeks koostööd teha.
Mai Palmipuu
Olen kolleegidega nõus. Koostöö peaks kuidagigi meie tegevusega haakuma.
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Arvamus teadmiseks võetud.
Päevakorrapunkt nr 8
EJL 30-aastapäeva korraldamisest ülevaade.
Meelis Pirn
Programm on paigas. Toitlustus, ruum olemas.
Päevakava koostatud. Reklaam peab veebruaris välja minema.
Konverentsi avamiseks tegevpresidendi peokõne.
Mai Palmipuu
Külalistena osalevad Läti ja Leedu kolleegid. Kas neile ka erikohtlemine?
Enn Tonka
Külalistele tavaline programm.
Millal antakse üle autasud ja aunimetused?
Meelis Pirn
Aunimetused ja tänud kohe konverentsi algul.
Ülevaade teadmiseks võetud. teadmiseks võetud
Päevakorrapunkt nr 9
EJL väliskoolituste korraldamine.
Meelis Pirn
Tegevuskava kohaselt kevadel München, oktoobris Kõrgõstan.
Kuidas hetkeolukord?
Krista Paal
Müncheni oleme välja kuulutanud. Huvi puudub.
Kõrgõstan on huvitav ja oleme broneerinud 15 kohta. Lennupiletid broneeritud, hotelli saab
ka sel nädalal. Hind läheb 1500€ peale. Ikkagi huvi olemas.
Enn Tonka
Münchenit tuleb rohkem reklaamida.
Meelis Pirn
Kõrgõstani reklaam tuleb märtsiks kokku panna.
Koosolek lõppes kell 17.00

Meelis Pirn
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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