EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 14

Tallinn, 29. november 2018

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Koosolekut juhatas: Meelis Pirn
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 15.00
Lõpp kell: 16.00
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EJL volikogu istungi aja muutmine.
EJL 2019.a. tegevuskava projekti ülevaatus.
EJL 2019.a. eelarve projekti arutelu.
EJL 2019 liikmemaksu kehtestamine.
EJL volikogu istungi päevakorra ja otsuste projektide kinnitamine.
Läti Juristide Liidu 25.aastapäevast osavõtmine.

Päevakorrapunkt 1.
EJL volikogu korraldamine.
Meelis Pirn
8.11.2018.a. presidentuuri istungil otsustati, et volikogu istung korraldada 12.12.2018.
Samas on selgunud, et paljud volikogu liikmed ei saa sel päeval istungil osaleda.
Ettepanek: korraldada EJL volikogu istung 11.12.2018.a. kell 16.00 Kaarli
Hambapolikliiniku konverentsisaalis.
Volikogu istungi toimumise aeg, koht ja päevakord saata EJL volikogu liikmetele välja.
Otsustati:
Korraldada EJL volikogu
konverentsikeskuses.

11.12.2018.a.

kell

16.00

Kaarli

Hambapolikliiniku
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Päevakorrapunkt 2.
EJL 2019.a. tegevuskava projekti ülevaatus.
Meelis Pirn
Eelmisel presidentuuri istungil vaatasime 2019.a. tegevuskava täpselt üle. Täiendusi on tulnud
ettevõtlusjuristide ühenduse poolt. Need tuleb lisada.
2019.a. tegevuskava otsuse projekt on valmis volikogule esitamiseks.
Otsustati:
EJL 2019.a. tegevuskava projekti esitada volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3.
EJL 2019.a. eelarve projekti arutelu.
Meelis Pirn
Presidentuurile esitatud 2019.a. eelarveprojekt on koostatud konservatiivselt ja ülekuluga.
Projekti kohaselt on kulud suuremad
Mai Palmipuu
Büroo on koostanud eelarve väga kokkuhoidlikult ja konservatiivselt. Kuna 2019.a. on palju
uusi sündmusi ja ettevõtmisi, siis on täiesti arusaadav ja vastuvõetav, et eelarve planeeritakse
negatiivsena.
Eelarvesse on kantud kõik kaetud tulud ja kulud. Meil ei ole teada hangetest ja projektidest
saadavad planeeritavad summad. Kui mingi tulu juurde tuleb, siis saame eelarvele lisaeelarve
teha.
Enn Tonka
Negatiivse tulemiga eelarvet peame volikogus põhjalikult selgitama. Lisaeelarve võimalus
alati olemas.
Meelis Pirn
Täna on meil rahaline kate ka järgmise aasta negatiivse eelarve katmiseks olemas.
Saata EJL 2019.a. eelarve projekt volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.
Otsustati:
Esitada EJL 2019.a. eelarve projekt volikogule.
Päevakorrapunkt 4.
Meelis Pirn
Presidentuurile on esitatud 2019. a. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine. Peame
arutama, kas teha ettepanek suurendada 2019.a. liikmemaksu suurust?
Enn Tonka
Liikmemaksu suurust võiks suurendada liikmetel 50€ ja noorliikmetele ja pensionäridele jätta
20€.
Mai Palmipuu
Seda saab volikogus arutada. Kui täna juba liikmemaksu laekumine probleemne, siis
liikmemaksu tõstmine ebamõistlik.
Meelis Pirn
Liikmemaksu laekumine moodustab kogu eelarvest 9% . Suurendades liikmemaksu suurust,
ei muutu eriti eelarve struktuur ja ülesehitus oluliselt.
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Otsustati:
Esitada EJL 2019.a. sisseastumise ja liikmemaksu suuruse kinnitamise otsuse projekt
volikogule.
Päevakorrapunkt 5.
EJL volikogu istungi päevakorra ja otsuse projektide kinnitamine.
Meelis Pirn
Otsuse projektid on koostatud. Ühendused on oma sisendi tegevuskavasse ja eelarvesse
esitanud.
Bürool tuleb kiiresti liikmeskonnale välja saata rahulolu-uuring, et saada liikmeskonnalt
tagasiside EJL senises tegevuse kohta ja saada sisend järgmiseks perioodiks.
Otsustati:
Kinnitada volikogu 11.12.2018 päevakord ja otsuse projektid.
Päevakorrapunkt nr 6
Läti Juristide Liidu 25.aastapäevast osavõtmine
Meelis Pirn
Läti kolleegid on kutsunud EJL esindaja 12.12.2018 Riiga, tähistamaks sealse juristide liidu
25.aastapäeva. Peale piduliku vastuvõtu on Läti kolleegid kokku pannud pingelise meedia – ja
kohtumiste programmi.
Enn Tonka
Kutse on väärikas, kuid etteteatamise tähtaeg on väga lühike.
Mai Palmipuu
Kahjuks ei ole aega ja võimalust antud kutsele positiivselt vastata.
Arvamus teadmiseks võetud.
Koosolek lõppes kell 16.00

Meelis Pirn
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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