EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 9

Tallinn, 2. detsember 2013.a.

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Priidu Pärna ja Tiina Sepa.
Koosolekult puudus: liidu president Jüri Heinla.
Kutsutud direktor Krista Paal.
Protokollis: Triinu Äkke
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2014. a. eelarve arutelu ja volikogule esitamine
2014. a. tegevuskava arutelu ja volikogule esitamine
EJL büroo 2014. a. koosseisu arutelu
EJL 2014. a. sisseastumis-ja liikmemaksu kehtestamine
EJL 2013. a. küsitluse tulemused
Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
Volikogu kokkukutsumine
Muud küsimused

1. 2014.a. eelarve arutelu ja volikogule esitamine
Direktor Krista Paal tutvustas presidentidele 2014. aasta eelarve projekti. Uue tuluna on
eelarves Saue vallavalitsuse toetus tasuta õigusabi projektile. 2014. aastal on eesmärgiks
kuulutada välja vähemalt kaks õigusnõuniku kutse andmise taotlusvooru. Prognoosida võib
laekumiste suurenemist liikmemaksude ja sisseastumismaksude arvelt.
Töötukassale
võlanõustamise teenuse osutamine sõltub minikonkursside tulemustest. Esinduskuludes on
kajastatud kingitused väliskülalistele ja välisreisidel võõrustajatele kingitavad meened.
Suurenenud on kulutused büroole seoses elektri ja keskküttega. Uue kuluna on 2014. aasta
eelarves ECLA aastapäeva konverents Tallinnas kevadel 2014. Eesti Juristide Liidu
aastapäeva pidulikule tähistamisele on eelarves ette nähtud 5000 eurot.
Presidentuuri istungil tekkis küsimus, kas kehtestada neile aastapäeva üritusel osaleda
soovijatele, kes ei ole EJL liikmed, eraldi osavõtutasu. Küsimus otsustati tõstatada 9.12.2013
toimuval EJL volikogu istungil. Liikmetele osavõtutasu ei rakendata.
Otsustati: Esitada EJL 2014.a. eelarve projekt volikogule tutvumiseks.
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2. 2014.a. tegevuskava arutelu ja volikogule esitamine
Direktor Krista Paal tutvustas presidentidele 2014. aasta tegevuskava projekti.
Ühekordsed tegevused ja projektid 2014. aasta tegevuskavas:
ECLA üldkogu ja juhatuse koosoleku toimumine Tallinnas 29 - 30.05.2014. Ürituse
korraldamise eest vastutavad Ettevõtlusjuristide ühendus ja EJL büroo.
EJL 25. aastapäeva tähistamine 10. märtsil 2014. Aastapäeva väärika tähistamise eest
vastutavad EJL presidentuur ja büroo.
2. - 3. oktoober 2014 toimuvad 33. Õigusteadlaste Päevad, mille korralduskomiteesse EJL ka
kuulub.
EJL tegevpresident Tiina Sepa juhtis presidentuuri istungil tähelepanu Juristide Klubi
korraldamisele. Seni on klubi toimumise eest vastutavaks olnud Ettevõtlujsjuristide ühendus
ning võib öelda, et selline vabas vormis juristide kohtumine on EJL liikmete hulgas hästi
vastu võetud. Et klubisse on oodatud eranditult kõik EJL liikmed, võiks laiendada klubi
korraldamise eest vastutavate isikute ringi ka väljaspoole Ettevõtlusjuristide ühendust.
Otsustati: Esitada EJL 2014.a. tegevuskava projekt volikogule tutvumiseks.
3. EJL büroo 2014.a. koosseisu arutelu
Büroo koosseisus ei ole 2014. aastal muudatusi ette näha.
Otsustati: Esitada 2014.a. büroo koosseisu projekt volikogule tutvumiseks.
4. EJL 2014.a. sisseastumis-ja liikmemaksu kehtestamine
2014. aasta sisseastumis-ja liikmemaksudes muudatusi ei tehta.
Otsustati: Esitada 2014.a. sisseastumis-ja liikmemaksude kehtestamise projekt volikogule
tutvumiseks.
5. EJL 2013.a. küsitluse tulemused
Küsitluse tulemustest annab volikogule 9.12.2013 toimuval istungil ülevaate EJL president
Jüri Heinla.
Küsitluse tulemusel eelistavad liidu liikmed 2014. aasta sügisese koolitusreisi sihtpunktina
Tšehhi Vabariiki.
6. Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
Põhikirja punkti 7.4 ehk isikliku sooviavalduse alusel soovib liidu liikmeks astuda üksteist
inimest ja üks asutus.
Põhikirja punkti 7.5 ehk isikliku avalduse alusel liidu liikmeskonnast väljaarvamiseks on
soovi avaldanud neli inimest.
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Põhikirja punkti 7.6 ehk iga-aastase korduva liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2011, 2012,
2013) arvatakse liidu liikmeskonnast välja 30 inimest.
Otsustati: Esitada liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsuse projekt volikogule
tutvumiseks.
7. Volikogu kokkukutsumine
EJL volikogu toimub 9. detsembril 2013 algusega kell 16:00 Tallinna Tehnikaülikooli
Mektory hoones saalis Samsung Digital Academy. Mektory hoone asub aadressil Raja 15,
Tallinn.
Otsustati: EJL volikogu toimub 9.12.2013 algusega kell 16:00 aadressil Raja 15, Tallinn.
8. Muud küsimused
EEJÜ aastakoosoleku (04.12) kulueelarve kinnitamine summas 342 eurot.
Täiendavate teemadena tulevad volikogus arutamisele:
- võimalikud kandidaadid esitamiseks konkursil „Kohtu teravaim sulg”
- EJL 25. aastapäeva tähistamine

Tiina Sepa
Tegevpresident, koosoleku juhataja
Triinu Äkke
nõunik, koosoleku protokollija
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