EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 5
Tõnismägi 3a, Tallinn

Tallinn, 19. jaanuar 2015.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
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Ülevaade büroo tegevusest
Noorjuristide projektijuhi värbamine
Tsiviilkohtumenetluse seadustikku muudatusettepaneku tegemine
Eesti Juristide Liidu 26. aastapäev
Volikogu kokkukutsumine
Muud küsimused

Ülevaade büroo tegevusest

Eesti Juristide Liidu1 direktor andis presidentuurile ülevaate käimasolevatest projektidest ja
sõlmitud lepingutest.
Käimasolevad projektid:
 võlanõustamine hankelepingute alusel Eesti Töötukassa klientidele üle Eesti;
 eesti- ja venekeelses e-õigusabi portaalis „Jurist aitab“ küsimustele vastamine,
lepingud Justiitsministeeriumiga kuni 30.04.2016;
 2015. aastal üliõpilaste õigusbürood lepingute alusel Tallinna Linnakantselei ja
Saue Vallavalitsusega;
 „Õigusapteek“ leping Tallinna Linnakantseleiga kahe tasuta õigusabi päeva
korraldamiseks Tallinnas Lasnamäe Linnaosavalitsuses ja Mustamäe
Linnaosavalitsuses.
Väliskoolitustega seotud info:
 2015. aasta kevadine väliskoolitus toimub Rooma 12-16 mai 2015.
 2015. aasta sügiskoolituse osas käivad läbirääkimised kontaktide leidmiseks.
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2.

Noorjuristide projektijuhi värbamine

3. detsembril 2014 kinnitas EJL volikogu otsusega nr 2-3 büroo koosseisu 2015. aastaks.
Presidentuuri ettepanekul otsustati värvata lisaks olemasolevatele töötajatele tähtajalise
töölepinguga noorjuristide projektijuht.
Töökuulutuse koostab EJL direktor Krista Paal ning esitab selle presidentuurile heaks
kiitmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 16. veebruar 2015. Töökuulutus saadetakse EJL
liikmetele ning ülikoolidele, lisatakse koduleheküljele ning levitatakse sotsiaalmeedias.
Noorjuristide projektijuhi eeldatav tööleasumise aeg on märts 2015.
Otsustati: koostada ja välja saata töökuulutus noorjuristide projektijuhi värbamiseks.
3.

Tsiviilkohtumenetluse seadustikku muudatusettepaneku tegemine

Kolmapäeval, 22. jaanuaril koguneb EJL büroos toimkond arutamaks muudatusettepanekute
tegemist tsiviilkohtumenetluse seadustikus. Toimkonna liikmed on Meelis Pirn, Enn Tonka,
Kari Käsper, Triinu Vernik.
Presidentuur annab toimkonnale volitused tegevuskavas ettenähtud tegevuste läbiviimiseks
ning läbirääkimiste pidamiseks.
Otsustati: anda toimkonnale volitused tegevuskavas ettenähtud tegevuste läbiviimiseks ning
läbirääkimiste pidamiseks.
4.

Eesti Juristide Liidu 26. aastapäev

EJL 26. aastapäev on 10. märtsil 2015.
Büroo teeb aastapäeva korraldamise osas ettevalmistusi ning otsib koostöövõimalusi.
Läbirääkimised käivad esinejatele sobivate aegade suhtes. Võimalikud esinejad on Marju
Lauristin, Andrus Ansip. Konverentsi peamised teemad on seotud IT-õigusega.
Otsustati: korraldada EJL 26. aastapäev 20. märtsil 2015.a.
5.

Volikogu kokkukutsumine

Presidentuuri ettepanekul toimub järgmine EJL volikogu 25. veebruaril 2015, toimumiskoht
on veel täpsustamisel.
Volikogu päevakorras on:
- EJL liikmeks vastuvõtmine ja välja arvamine;
- 26. aastapäeva korraldamine;
- noorjuristide projektijuhi tutvustamine;
- toimkondade tegevuste kokkuvõtted.
Otsustati: järgmine volikogu istung toimub 25.02.2015.a.
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6.

Muud küsimused

Otsustati: kinnitada büroo töötajate töötasu suurendamine 5% põhipalgast.
(allkirjastatud digitaalselt)
Mai Palmipuu
Tegevpresident, koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Triinu Äkke
nõunik, koosoleku protokollija
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