EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 2

Tallinn, 01. august 2017

Käesolev presidentuuri istung toimus EJL büroos
Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Koosolekut juhatas: Enn Tonka
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 16:00
Lõpp kell: 18:00
Päevakorras:
EJL poolaasta majandustegevuse ülevaade.
EJL büroo koosseisu muutmine.
Elektroonilise volikogu korraldamine.
Välisministeeriumi arengukoostööprojekti arutelu ja tegevussuunad.
EK poolt väljakuulutatud Rail Balticu õigusteenuste hanke arutelu.
Mentorlusprogrammi arutelu ja noorjuristide vajaduste programmi käivitamiseks
väljaselgitamine.
7. EJL 3-aastase, perioodi 2018-2020, põhieesmärkide väljaselgitamine. Liikmeskonnas
küsitluse korraldamine.
8. Korralise presidentuuri istungi ja volikogu istungi korraldamine.
9. Jooksvad küsimused ja arutelu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päevakorrapunkt 1.
Mai Palmipuu tegi ülevaate EJL 2017.a. I poolaasta majandustegevusest. Seisuga 30.juuni
2017 on kasumiks 14 801,80€. Ülevaade Eesti Töötukassaga sõlmitud lepingutest näitab, et
tegevus on kasumlik.
Ülevaade koolitustest on põhjalik ja toob välja koolitustegevuse tegeliku tulemuslikkuse. EJL
peab leidma uusi, kasumlikke tegevusi, et tagada liikmeskonnale suunatud soodustusi.
Diskussioon ja arutelu.
Ettekanne võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2.
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Krista Paal tegi ettekande büroo töökorralduse ümberkorraldamisest ja koosseisu muutmise
vajalikkusest.
Juhiabi töökoormus on vähenenud ja vajalik on töökorraldus ümber kujundada. Juhiabi
töökohustused liidetakse nõuniku töökohustustega. Juhiabi töökoht koondatakse.
Büroo koosseisu on kinnitanud volikogu ja seetõttu vajalik volikogu sellekohast otsust.
Otsustati:
Kiideti heaks EJL büroo koosseisu muudatused. Otsus nr 5.
Päevakorrapunkt 3.
Elektroonilise volikogu korraldamine.
Enn Tonka seoses EJL büroo töö ümberkorraldamisega ja juhiabi töökoha likvideerimisega on
vajalik volikogu otsust.
Bürool koostada ja esitada EJL liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsuse eelnõu.
Volikogu otsuse eelnõud peab olema volikogu liikmetele välja saadetud 7 päeva enne
volikogu istungit ( MTÜ seaduse § 20 lg 5 ja § 25 lg 2).
Otsustati:
Korraldada elektrooniline volikogu 15.augustil 2017 kell 12.00.
Otsus nr 6.
Päevakorrapunkt 4
Välisministeeriumi arengukoostööprojekti arutelu ja tegevussuunad.
Krista Paal
Alates 1.augustist 2017 käivitus VM arengukoostööprojekt „Eesti juristide kogemused
õigusteenuste, sh e-õigusteenuste kättesaadavuse tagamisel Moldova elanikkonnale.“
Tegemist on jätkuprojektiga. Eelmine projekt toimis raskelt, kuna Moldova osapoolega
polnud kogemusi ja oskusi suhelda. Seekord planeerime kaasata endise Moldova
suursaadiku Eestis Victor Guzuni, kes omab pikaajalist kogemust töötamisel Moldova
partneritega.
Enn Tonka peame veel arutama meiepoolsete ekspertide tegevust ja pädevust. Bürool palun
teha presidentuurile projekti tegevuse ettepanekud ja ajakava.
Otsustati:
Kaasata Moldova projekti eksperdina Victor Guzun.
Bürool koostada järgmiseks presidentuuri istungiks projekti ekspertide nimekiri, pädevus ja
täpne tegevuskava.
Päevakorrapunkt 5
EK poolt väljakuulutatud Rail Balticu õigusteenuste hanke arutelu.
Meelis Pirn
Lugesin hanketingimusi ja see ei ole EJL jõukohane. Millist seadust hankes rakendatakse?
Läti. Kas meil on pädevaid juriste? Vastutus jääb liidule. Soovitan mitte osaleda.
Mai Palmipuu
Hanketingimused väga keerukad ja vastutus lasub hanke heaks võitmisel EJL, siis pole
mõistlik osaleda.
Krista Paal
Juba sain tagasisidet. Huvitatuid oli 2 juristi.
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Otsustati mitte osaleda Rail Balticu hankes.
Päevakorrapunkt 6.
Mentorlusprogrammi
väljaselgitamine.

arutelu

ja

noorjuristide

vajaduste

programmi

käivitamiseks

Enn Tonka
Eelmine presidentuur soovis alustada noorjuristidele menetorlusprogrammi. See jäi pooleli.
Kuidas edasi liikuda ja millised on menetorlusprogrammi eesmärgid? Kas noorjuristid on
väljendanud, mida nad mentorlusest soovivad ning millised on nende probleemid ja
eesmärgid, mida nad soovivad mentorluse käigus lahendada?
Meelis Pirn
Selgitas mentorlusprogrammi põhimõtteid.
Vajalik noorjuristidelt küsida. Büroo peaks välja töötama küsimustiku ja noorjuristidele
esitama. Siis saame tegevusega edasi minna.
Otsustati:
Büroo koostab noorjuristidele mentorluse alase küsimustiku ja saadab selle välja. Peale
noorjuristidelt tagasiside saamist teeb presidentuur otsuse mentorlusprogrammi rakendamisest
ja selle vajalikkusest.
Päevakorrapunkt 7.
Eesti Juristide Liidu 2018-2020 põhieesmärkide väljaselgitamine. Liikmeskonnas küsitluse
korraldamine.
Enn Tonka
Liikmeskonnalt peame tagasisidet ja ettepanekuid saama, millised on juristide liidu 3-aasta
tuleviku põhieesmärgid.
Taganeda ei tohiks meie põhieesmärkidest, kuid liikmeskond võiks/ peaks andma sisendi
uutele eesmärkidele.
Mai Palmipuu
Koostame ringkirja ja lisame juurde eelmise perioodi (2015-2017) põhieesmärgid.
Meelis Pirn
Peale tagasisidet vaja kokku kutsuda volikogu ja esitatud ettepanekud läbi arutada ja
võimalusel kinnitada.
Otsustati:
Büroo koostab ringkirja ja saadab koos eelmise perioodi põhieesmärkide otsusega juristide
liidu liikmetele välja.
Tagasiside esitada hiljemalt 1.septembriks 2017.
Otsus nr 7.
Päevakorrapunkt 8.
Korralise presidentuuri istungi ja volikogu istungi korraldamine.
Enn Tonka
Põhieesmärkide kinnitamiseks ja noorjuristide mentorlusprogrammi käivitamiseks vajalik
kutsuda kokku volikogu istung ja korraldada presidentuuri istung.
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Otsustati:
Järgmine presidentuuri istung toimub 12.09.2017.a ja kutsuda Eesti Juristide Liidu volikogu
istung kokku 28.09.2017.
Otsus nr 8.
Päevakorrapunkt 9.
Jooksvad küsimused ja arutelu.
Enn Tonka
Järgmine Põhjamaade juristide koosolek võiks toimuda 2018 või 2019.a. Eestis.
ASN tegevusaruande kinnitamine.
Soodustused liikmetele. Küsitluse korraldamine ja vajaduste väljaselgitamine.
Koosolek lõppes kell 18.00

(allkirjastatud digitaalselt)
Enn Tonka
EJL tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)
Krista Paal
Koosoleku protokollija
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