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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 22       Tallinn, 19. november  2019
   
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu Meelis Pirn ja Enn Tonka . 
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 15.00 
Lõpp kell: 16.30 
 
Päevakorras: 

1. EJL volikogu istungi korraldamine. 
2. Päevakorra kinnitamine  
3. Volikogu otsuste projektide arutelu ja volikogule esitamine. 

3.1 EJL 2020.a. tegevuskava kinnitamine. 
 

3.2 EJL 2020 eelarve kinnitamine. 
 

3.3 EJL liikmemaksu kinnitamine. 
 

3.4 EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine.  
 

4. Jooksvad küsimused.  
 
Päevakorrapunkt 1.  
Volikogu päevakorra kinnitamine 
EJL volikogu istungi korraldamine. 
 
Mai Palmipuu 
Selle aasta viimane volikogu. Vajalik arutada ja kinnitada EJL-ile 2020 tegevuseks 
vajalikud alusdokumendid.  
Teen ettepaneku kutsuda kokku EJL volikogu istung 17. detsembril 2019 kell 
16.00. Toimumiskoht: Vabamu Muuseum, Toompea 8 Tallinn. 
Bürool teostada volikogu istungi korraldus.  
Kõik olid antud otsuse poolt.  
Otsustati: 
Korraldada EJL volikogu istung  17.12.2019 kell 16.00 Vabamu Muuseumis, Toompea 8 
TALLINN.  
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Päevakorrapunkt 2.  
Volikogu otsuste projektide arutelu, kooskõlastamine ja volikogule esitamine. 
 
Mai Palmipuu 
Bürool on ette valmistatud EJL 2020 tegevuskava esialgne variant.  
Tegevuskavasse tehti muudatusi ja täpsustusi.  
Meelis Pirn 
2019.a. toimus väliskoolitus Kõrgõstani ja see oli väga edukas. Tagasiside järgi sooviti 
2020 väliskoolitust Aserbaidźaani. Kuivõrd kohtutäiturid ja pankrotihaldurid 
korraldavad 2020 sügisel oma koolitusreisi just Aserbaidźaani, siis leian, et kahte gruppi 
ei ole mõistlik samal ajal samasse kohta viia. Liiatigi ei pruugi siis kummagi grupi jaoks 
piisavalt huvilisi jaguda. Olles mõnede aktiivsete liikmetega konsulteerinud, teen 
ettepaneku korralda 2020 maikuus reis Islandile ja piirdudagi 2020 vaid ühe reisiga. 
2021 kas kevadel või sügisel võiks väliskoolituse Aserbaidźaani arutelule võtta.  
Enn Tonka 
Volikogu võib omapoolsed täiendused ja ettepanekud teha ja leida võimaluse ka kaheks 
väliskoolituseks.  
Mai Palmipuu 
Büroo on ette valmistanud 2020.a. eelarve projekti.  
Meelis Pirn 
Koolituste maht on vähenenud, kas saame planeerida väliskoolituseks 26 000 eurot?  
Krista Paal 
Planeerime Islandi väliskoolitust 20-le inimesele. Reaalne tulu ja kulu on väliskoolituse 
esialgses eelarves arvesse võetud. 
Meelis Pirn 
Oleme planeerinud kodulehe uuenduseks 2020.a. vaid 500 eurot. Kas seda pole liiga 
vähe? Koduleht on meil juba aastast 2014 ja vajaks uuendamist.  
Enn Tonka 
Kui volikogu leiab, et sinna tuleks raha juurde panna, siis saab eelarve sees muudatusi 
teha.  
Presidentuur tegi eelarve projekti parandusi, täpsustusi ja muudatusi.  
 
Mai Palmipuu 
Bürool on ette valmistatud EJL 2020 liikmemaksu kehtestamise projekti.  
 Enn Tonka 
Tegi ettepaneku kehtestada 2020.a. liikmemaksud alltoodud suuruses: 

1) Liikmetele 50€ 
2) Noorliikmetele 20€ 
3) Pensionäridele 30€ 
4) Juriidilistele isikutele 200€ 

Meelis Pirn 
2019.a. liikmemaksu laekumine on vähenenud. Kas liikmemaksu suurendamine ei 
vähenda veel liikmete maksekuulekust? 
Mai Palmipuu 
Kehtivad liikmemaksud on muutumatuna alates 2014. Me ei korja liikmemaksu mitte 
liidu eelarve täitmiseks, vaid meie maksud on ajale jalgu jäänud.  
 
Otsustati: 
Esitada otsuse projektid volikogule.  
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Koosolek lõppes kell 16.30 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


