EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 13

Tallinn, 8.november 2018

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Kutsututena osalesid: Kati Rohtla ja Andres Sarapuu.
Koosolekut juhatas: Meelis Pirn
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 14.00
Lõpp kell: 15.30
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.

Noorjuristide ettepanekute ärakuulamine
EJL volikogu korraldamine.
EJL volikogu istungi päevakorra kinnitamine.
EJL 2019.a. tegevuskava projekti ülevaatus.
EJL 2019.a. eelarve projekti arutelu.

Päevakorrapunkt 1.
Noorjuristide ettepanekute ärakuulamine
Presidentuuri istungile olid kutsutud Tartu Ülikooli 1. õppeaasta õigusteaduskonna
tudeng Andres Sarapuu, kelle eesmärgiks oli EJL läbi ellu kutsuda ja tutvustada
õigusmaakleri tegevust, tegutsemisplaani ja tegevuskava.
EJL veebi kaudu tehakse üleskutse, mille kohaselt x hulk juriste pakub välja enda poolt
osutatavate õigusteenuste nimestikud ja spetsialiteedi.
EJL noorjuristide koostavad õigusnõunike ja juristide poolt esitatud andmete alusel
andmebaasi, mida siis saab vajadusel klientidele edastada.
Meelis Pirn:
Kuidas ja milliste kriteeriumide alusel juristid sinna nimistusse kantakse? Kes hindab nende
juristide kvalifikatsiooni ja kompetentsi?
Enn Tonka:
EJL eriti oluline kvaliteet. Kas suudetakse tagada kõrge kvaliteet ja oskusteabe edastamine?
Otsustati:
Noorjuristide ettekanne kuulati ära. Mingit seisukohta ei võetud.
Päevakorrapunkt 2.
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EJL volikogu korraldamine.
Meelis Pirn
2018.a. viimane volikogu korraldada 12.12.2018 kell 16.00.
Büroo leiab ruumid. Teave volikogu liikmetele välja saata, et liikmed teaksid aega
broneerida.
Otsustati:
Korraldada EJL volikogu 12.12.2018.a.
Päevakorrapunkt 3.
EJL volikogu istungi päevakorra kinnitamine.
Meelis Pirn
Enne volikogu istungit tuleb läbi viia liikmeskonna hulgas rahulolu- uuring, mis annab EJL
volikogule ja presidentuurile tegevuskava sisendi.
Volikogule tuleb esitada 10 päeva enne volikogu istungi toimumist otsuse projektid:
1) 2019.a. tegevuskava
2) 2019 eelarve
3) 2019 liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine
Kuna täna eelarvet veel paigas ei ole, siis peab presidentuur veelkord kokku tulema ja eelarve
read läbi vaatama.
Krista Paal
Käesolevaks ajaks ei ole saabunud Eesti Töötukassa uusi hankepakkumisi, seda nii
raamlepingute ja lihtpakkumusega hangete korral. Detsembris 2018.a. lõpeb Eesti
Töötukassaga sõlmitud võlanõustamise raamleping ja seega peame uutele hangetele lootma
jääma.
Tallinna linnaga on sõlmitud kokkulepe 8 Õigusapteegi korraldamiseks. Kindlasti jätkub
üliõpilaste õigusabi andmine, kuid lepingut ei ole.
Ühtegi lepingut 2019.a. üle ei tule.
Enn Tonka
Eelarve tuleb väga pingeline. Kuigi on näha, et liikmemaksu laekumine on paranenud, kuid
see ei kata kulutusi oluliselt.
Mai Palmipuu
2018.a. 9 kuu eelarvest on näha, et töötukassa lepingutest/ hangetest tuleb suurem osa EJL
eelarvesse. Kasum 9 kuu jooksul 18994,94€.
Liikmemaks 9 kuu jooksul - 1411290€.
Otsustati:
Volikogu päevakava kinnitatakse projektina järgmisel presidentuuri istungil.
Päevakorrapunkt 4.
EJL 2019.a. tegevuskava projekti ülevaatus.
Meelis Pirn
Büroo on esitanud EJL 2019.a. tegevuskava projekti. Järgmine aasta on EJL-ile väga tegus ja
see toob kaasa eelarve pingelisuse.
Kindlad kuupäevad on paigas EJL 30.aastapäeva tähistamiseks (29.03) ja Põhjamaade
Juristide Liitude aastakonverentsi ( 25.-27.08.2019) korraldamiseks.
Ühendused on saatnud oma ettepanekud 2019.a. tegevuskavasse. Eriti tegevus- ja
kulumahukas on Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuskava.
Mai Palmipuu
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Kuna EJL kuulub 3( kolme) EL organisatsiooni, siis nende liikmemaksud peame tasuma.
Samas pole arusaadav, millist kasu või tulu EL organisatsioonidesse kuulumisest saame?
ECLA aastakonverentsidel käib EJL esindaja 2 korral aastas. Väljaminekud suured.
Enn Tonka
Järgmisel aastal planeerida vaid 1( ühe) osalemise.
Mai Palmipuu
Euroopa Õiguse Ühendus on esitanud tegevuskava, mis on väga ambitsioonikas. Põhjendatud
on liikmemaksu tasumine, FIDE Steering Committeel osalemine. Kahjuks teisi konverentse,
ettevõtmisi EJL rahastada ei suuda.
Meelis Pirn
Peame vaatama kas saame projektides osaleda ja sellega rahalisi vahendeid juurde taotleda.
Krista Paal
Põhjamaade Ministrite Nõukogus avaneb 2019.a. alguses ühise koostöövõrgustiku meede.
Seda enne 1.märtsi. Põhjamaade Juristide Liitude konverentsi korraldamine peaks ja võiks
sobida antud meetme alla.
Meelis Pirn
Naisjuristide Ühendus on esitanud tegevuskava, kuid eelarveliste vahendite kulu pole
märkinud.
Mai Palmipuu
Naisjuristide soovivad oma fookust muuta, mitte ainult SA Autistikaga tegeleda, vaid võtta
osa ka teiste SA ja MTÜ-de aitamisest ja nõustada.
Krista Paal
Naisjuristide Ühendusel on organiseerida ( või osaleda organiseerimises) Eestimaa Naiste
8.Kongress. Seal võib minna rahalisi vahendeid. Eelmisel kongressil me osalesime büroo
tööga, ruumi kasutamise võimaldamise, arvete esitamise, raha kasseerimise ja muu
organisatsioonilise tööga. Rahalisi vahendeid otseselt ei kulutanud.
Meelis Pirn
2019.a. väliskoolituse korraldamise ettepanekud tuleb saata liikmetele ja välja sõeluda
enimhuvitatud ja soovitud koolituse koht.
Täna on laual kevadkoolitusena Luksemburg – EL Kontrolli Koda, Münchenjustiitsinstitutsioonid ja Helsingi – kohus ja juristide liit.
Krista Paal
Rahulolu- uuringu teeme enne volikogu istungit ära ja tulemusi saab volikogu istungil juba
tutvustada.
Meelis Pirn
Nagu eelmises presidentuuris sai kokku lepitud, et Põhjamaade Juristide Liitude
aastakonverentsi korraldame Narvas. Vajalik enne käia Narvas uurimaks, kas ja kuidas
sisustada konverentsi. Kohtumised, konverentsisaalid, ööbimised, vabaaja veetmine.
Planeerida Kohtumised Narvas 29.01- 30.01.2019
Enn Tonka
2019.a. tegevuskava projekti on pandud õigusnõustaja kutse andmise korra ja
kvalifitseerimise tingimuste väljatöötamine. Kui me edaspidi SA Kutsekoda konkurssidel ei
osale, siis pole seda vaja tegevuskavasse ka panna.
Meelis Pirn
Eelmisel volikogul leiti, et peaksime selle tegevusega edasi minema ja nõuetekohased
kutseandmise kord ja kvalifitseerimise tingimused kokku kirjutama ja välja töötama.
Bürool korrastada 2019.a. tegevuskava ja esitada see koos eelarve projektiga järgmisele
volikogule.
Otsustati:
Projekt võeti teadmiseks ja EJL 2019.a. tegevuskava projekti täiendada, parandada ja esitada
järgmisele presidentuurile.
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Päevakorrapunkt 5.
EJL 2019.a. eelarve projekti arutelu.
Meelis Pirn
EJL 2019.a. eelarve projekti presidentuurile esitatud ei ole.
Krista Paal
Büroo on esitanud Eesti Töötukassale raamhanke pakkumuse, et osaleda võlanõustamistel.
Tänaseks vastust ei ole, kas me saame järgmisel perioodil lihthangetes osaleda.
Kindel on see, et Tallinna linn tellib 2019.a. EJL 8 Õigusapteeki ja proovime ÕA ka
ülevabariigiliselt teistesse linnadesse/ valdadesse saada.
Märtsis avaneb Põhjamaade Ministrite Nõukogu võrgustiku arendamise meede. Sinna vaja
taotlus/ projekt esitada. Kattub otseselt meie tegevusega Põhjamaade Juristide Liitudega
koostööks.
Ka välisministeerium avab 2019.a. arengukoostöö meetme. Meie senised kogemused eõigusabi ja tasuta õigusabi andmises on väärt rakendamiseks arenguabi vajavates riikides.
Meelis Pirn
Büroo koostab järgmiseks presidentuuriks EJL 2019.a. eelarve projekti.
Järgmine presidentuur toimub 29.11.2018.a. kell 14.00

Koosolek lõppes kell 15.30

Meelis Pirn
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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