EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 15

Tallinn, 15. november 2016

Koosolekust võtsid osa: Meelis Pirn, Jüri Heinla ja Mai Palmipuu.
Kutsutud direktor Krista Paal.
Protokollis: Kerli Green.
Algus kell: 15:00,
Lõpp kell: 16:45
Protokolli täiendatud 6. detsembril arutelu tulemusel.
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017. aasta tegevuskava
2017. aasta eelarve
2017. aasta liikmemaksu suurus
2017. aasta büroo koosseis
Noorjuristide ühenduse asutamine
Volikogu kokkukutsumine ja päevakord

1. 2017. aasta tegevuskava
Presidentuur arutas Eesti Juristide Liidu1 2017. aasta tegevuskava eelnõu üle. Arutelu käigus
muudeti tegevuskava vormistust ja osade punktide sõnastust ning täpsustati ürituste
toimumisaegasid.
Ühenduste, sh loodava noorjuristide ühenduse, poolt läbiviidavad tegevused EJL eesmärkide
täitmiseks näha samuti ette ühenduste tegevuste all. See tõstab ühtlasi ühenduste vastutust
ühiste eesmärkide eest ja näitab nende panust. Vajadusel bürool veelkord täpsustada
ühenduste tegevused ühenduste juhatustega enne tegevuskava volikogule esitamist.
Põhjalikumalt arutas presidentuur töövarju programmiga seonduvat ja leidis, et tuleks
korraldada üks töövarju päev. Selle tarbeks koostab büroo koostöös noorjuristide
projektijuhiga järgmise nädala jooksul nimekirja varjutatavatest.
Otsustati:
Esitada volikogule arutamiseks ning kinnitamiseks presidentuuri poolt parandatud ja
täiendatud 2017. aasta tegevuskava eelnõu.
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2. 2017. aasta eelarve
Presidentuur leidis, et büroo poolt on koostatud eelarve selgelt ja arusaadavalt ning vastab
EJL tegevuskavale ja vajadustele. Büroo kulude osana uurida võimalust osta dataprojektor.
Otsustati:
Esitada volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks 2017. aasta eelarve eelnõu.

3. 2017. aasta liikmemaksu suurus
Presidentuuri ettepanekul EJL liikmemaks 2017. aastal ei muutu. 2017. aasta liikmemaks on
35 eurot, pensionärile ja noorliikmele 10 eurot ning sisseastumismaks 15 eurot. Juriidilisele
isikule on liikmemaks 150 eurot ja sisseastumismaks 100 eurot.
Ühtlasi vaatas presidentuur üle liikmemaksude laekumiste statistika. Liikmemaksude
laekumine jätab soovida. Tegevpresident arutab bürooga eraldi võimalusi liikmemaksude
laekumise parandamiseks, eriti noorjuristide osas koostöös noorjuristide ühendusega.
Otsustati:
Esitada volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks 2017. aasta liikmemaksude suuruseid
sätestav otsuse eelnõu.

4. Büroo koosseis
Lisaks direktorile ja nõunikule ning 0,5 kohaga juhiabile, otsustati teha ettepanek näha büroo
koosseisus ette projektijuhi koht 0,5 koormusega, kelle ülesandeks on erinevate projektide
algatamisel toetada büroo ja ühenduste tegevust aga samuti jätkata noorte hõlmamise
projektide rakendamist. Samuti otsustati teha ettepanek määrata büroo koosseis tähtajatult,
mille alusel saab direktor paindlikult koostöös presidentuuriga täita need kohad tähtajatute
või tähtajaliste lepingute alusel.
Otsustati:
Esitada volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks büroo koosseisu määrav otsuse eelnõu.

5. Noorjuristide ühenduse asutamine
Presidentuur võttis teadmiseks noorjuristide ühenduse asutamise ja muudatused põhimääruse
kavandis võrreldes kevadel esitatud põhimäärusega, samuti kolmeliikmelise juhatuse valimise
tulemused.
Presidentuur vaatas üle noorjuristide ühenduse asutamisel heaks kiidetud põhimääruse ja
otsustas esitada see peale keeletoimetamist volikogule kinnitamiseks.
Otsustati:
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Kiita heaks noorjuristide ühenduse põhimäärus ja esitada volikogule kinnitamiseks.

6. Volikogu kokkukutsumine ja päevakord
EJL volikogu 10. istung toimub 13. detsembril 2016 algusega kell 15.00 Tallinna
Linnaarhiivis Tolli tänav 6.
Volikogu päevakorras:
1. 2017. aasta tegevuskava
2. 2017. aasta eelarve
3. Noorjuristide ühenduse asutamine ja põhimääruse kinnitamine
4. 2017. aasta liikmemaksu suurus
5. 2017. aasta büroo koosseis
6. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
7. Muud küsimused ja arutelu

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Tegevpresident, koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Green
Koosoleku protokollija

3

