EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 2
Tõnismägi 3a, Tallinn

Tallinn, 18. august 2014.a.

Koosolekust võtsid osa: Jüri Heinla, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Kutsutud direktor Krista Paal.
Protokollis: Triinu Äkke
Algus kell: 16:00
Lõpp kell: 18:00
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Strateegiaaruteluks laiendatud volikogu kokkukutsumine
Põhikirja muutmine
Presidentuuri tööjaotus
Toimkondade käivitamine
Tegevuskava aasta lõpuni ja ülevaade projektidest, kuludest ja tuludest

Strateegiaaruteluks laiendatud volikogu kokkukutsumine
Otsustati:
1.1. Kutsuda kokku volikogu laiendatud koosseisus 4. septembril kell 15:00 kaasates
ühenduste esindajad ja teised huvitatud ja aktiivseid liikmed.
1.2. Teha ettepanek moodustada volikogu laiendatud istungil töörühmad, et määratleda
Eesti Juristide Liidu põhieesmärgid 2014-2017 ja võimalikud tegevussuunad.
Valdkonnapõhiseid töörühmi juhivad EJL praegused ja endised presidendid ning
EJL büroo direktor.
1.3. Teha volikogule ettepanek arvata päevakorda:
1) Uute liikmete vastuvõtmine, liikmete välja arvamine;
2) Põhieesmärkide ja ettepanekute arutelu;
3) Põhikirja muudatusettepanekud;
4) Toimkondade moodustamine.
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2.

Põhikirja muutmine
Põhikirja muutmise vajadus on tekkinud rahastamise taotlemistel. Aktuaalne on EJL
põhikirja punkti 52.4 muutmine, mis käsitleb Liidu vara jaotamist likvideerimise
korral.
Otsustati: Lisada põhikirja muutmise punkt volikogu päevakorda ja esitada
volikogule eelnõu koos seletuskirjaga.

3.

Presidentuuri tööjaotus eesmärkide lõikes
Otsustati: Valdkonnad jagunevad presidentide vahel järgmiselt: Meelis Pirn õigusabi kättesaadavuse ja õigusteadlikkuse parendamine; Mai Palmipuu - juristi kutse
arendamine; Jüri Heinla – õiguspoliitika toimkonna tegevuse suunamine ja
kodanikuühiskonna arendamine. Organisatsiooni arendamine on võrdselt kõikide
presidentide huvi ja vastutusala.

4.

Toimkondade käivitamine
Otsustati:
4.1. Tegevust jätkab õiguspoliitika toimkond.
4.2. Õiguspoliitika toimkonna ja võimalike teiste
moodustamiseks ootame liikmete ettepanekuid.

5.

toimkondade

koosseisu

Tegevuskava 2014 aasta lõpuni ja ülevaade projektidest, kuludest ja tuludest
Direktor Krista Paal andis ülevaate rahastamise projektidest:







Koostamisel on pakkumised Eesti Töötukassa võlanõustamise teenuse
hangetes. Võlanõustamise teenuse hanked on kuulutatud välja leidmaks
teenuse osutajad Tallinnasse ning kõikidesse Eesti maakondadesse aastateks
2015 - 2016. Kuna tegemist on raamhangetega, siis raamlepingu sõlmimine ei
garanteeri tingimata hankelepingut. Raamlepingu alusel kuulutatakse vajaduse
tekkimisel igakordselt välja minikonkurss teatud arvu võlanõustamise tundide
tellimiseks.
Töös on potentsiaalsete lepingute sõlmimine võlanõustamise teenuse
osutamiseks Tartus, Võrus, Rakveres, Sillamäel, Kiviõlis, Jõhvis, Narvas,
Jõgeval, Viljandis, Pärnus, Raplas, Paides, Valgas, Põlvas, Tõrvas.
Töös on projekt „Jurist aitab“ koostöös Justiitsministeeriumiga kuni 2016.
aasta aprillini.
Taotlemisel on toetus Tallinna linnaeelarvest üliõpilaste õigusbüroo
toetamiseks Tallinna Linnakantselei ruumides ning lisaks ka tasuta õigusabi
osutamine EJL büroo ruumides majanduslikult vähekindlustatud isikutele.
Vähenenud on koolitustel osalejate arv. Tagasiside EJL koolitustele ja
lektoritele on positiivne. Vaatamata vähesele osalejate hulgale ei tohi kaotada
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oma positsiooni koolitusturul ning jätkata tuleb kõrgetasemeliste koolituste
korraldamist.
EJL rahaline olukord on stabiilne.
Otsustati:
5.1. Jätkata büroo töötajate poolt erinevate rahastamisvõimaluste otsimist, projektide
kirjutamist ning koolituste korraldamist.
5.2. Büroo saadab iga kuu alguses presidentidele e-postiga pangakontode eelmise kuu
väljavõtted.

Mai Palmipuu
Tegevpresident, koosoleku juhataja
Triinu Äkke
nõunik, koosoleku protokollija
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