EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 18

Tallinn, 11. mail 2017
ja elektrooniliselt 17. mail 2017

Tõnismägi 3a, Tallinn
Päeavakorrapunkti 4 arutati täiendavalt 17. mai elektroonilisel istungil.
Koosolekust võtsid osa: Jüri Heinla, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Kutsutud Krista Paal, Jana Kitter, Triinu Eismel
Koosolekut juhatas: Jüri Heinla
Protokollis: Triinu Eismel
Algus kell: 18:00
Lõpp kell: 19:00

Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.

Ülevaade Välisministeeriumi arengukoostöö projektist Moldovas
Õigusbüroode ühenduse loomine
2016. majandusaasta aruanne
Volikogu ja üldkogu päevakord
Presidentuuri istung

1. Ülevaade Välisministeeriumi arengukoostöö projektist Moldovas
Eesti Juristide Liidu1 Direktor Krista Paal andis ülevaate kohtumistest Balti ülikooli, tasuta
õigusabi pakkujate ja kohalike omavalitsustega Välisministeeriumi arengukoostöö projekti
raames Moldovas. EJL poolt osales Moldova projektis 17 õigusnõustamisega tegelevat juristi.
Kohtumiste raames loodi hulgaliselt uusi kontakte ning vahetati teadmisi ja kogemusi.

2. Õigusbüroode ühenduse loomine
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EJL president Meelis Pirn on kogunud kokku õigusbüroo pidajate tagasiside ning organiseerib
ühenduse loomisest huvitatutega kohtumise, kus arutatakse täpsemalt võimalikke edasist
tegevust ühenduse loomisel.

3. 2016. majandusaasta aruanne
EJL president Mai Palmipuu andis ülevaate majandusaasta aruandest. Vähenenud on tulu
ettevõtlusest ning lõppenud on projekt „Jurist aitab“ Justiitsministeeriumiga. Majandusaasta
tulem on negatiivne, ent see on tingitud asjaolust, et mõned projektide läbiviimiseks eraldatud
vahendid laekuvad erineval kalendriaastal, kui on tehtud kulutused.
Esitati küsimusi, jagati tähelepanekuid ning arutati liikmemaksude laekumise tõhustamise
meetodeid.
Otsustati:
1) Teha majandusaasta aruandes parandused ja täiendused.
2) Esitada majandusaasta aruanne läbivaatamiseks revisjonikomisjonile ja paluda
revisjonikomisjonil osaleda järgmisel presidentuuri koosolekul.
3) Arutada majandusaasta aruannet koos teiste volikogule ja üldkogule ette valmistavate
dokumentidega järgmisel presidentuuri koosolekul.

4. Volikogu ja üldkogu ettevalmistamine
Presidentuur teeb ühendustele ja aukohtule ettepaneku esitada 2016/2017 tegevusaasta
ülevaated kirjalikult. Suuliselt palutakse esitada ülevaade vaid mõjukamatest sündmustest.
Ühendustel on palutud esitada kandidaadid EJL volikogusse ja presidentuuri.
EJL büroo valmistab ette volikogu ja üldkogu otsuste eelnõud ning ette presidentuuri istungil
tehtud ettepanekute alusel liikmete tunnustamise otsused.
Otsustati:
1) Teha volikogule ettepanek kutsuda kokku üldkogu 14. juunil 2017 Tallinna
Linnavolikogu saalis, Vana-Viru 12, Tallinn, kell 16.00. Volikogu otsuse
kavand lisatud.
2) Bürool valmistada ette üldkogule esitatavad otsuste eelnõud järgmiseks
presidentuuri istungiks, mis toimub 29. mail kell 16.
3) Kavanda volikogu koosolek üldkogu kokkukutsumiseks elektrooniliselt 29. mail
kell 12 (presidentuuri otsus vastu võetud 17. mail 2017 kell 12 kuni 13 toimunud
elektroonilisel istungil) ja esitatavate eelnõude heakskiitmiseks 5. juunil 2017
Ikoonimuuseumis, Tõnismägi 14, Tallinn, kell 16.00.

5. Presidentuuri istung
Otsustati: Järgmine presidentuuri istung toimub 29. mail 2017 EJL büroos.
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(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Triinu Eismel
Koosoleku protokollija
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