EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 13

Tallinn, 30. august 2016

Koosolekust võtsid osa: Mai Palmipuu, Jüri Heinla, Meelis Pirn, Krista Paal
Koosolekut juhatas: Jüri Heinla
Algus kell: 11:00
Lõpp kell: 12:30
Päevakorras:
1. EJL majanduslik seis
2. Käimasolevad projektid ja tegevused

3. Volikogu kokkukutsumine
1. EJL majanduslik seis
Presidentuur vaatas üle 2016. aasta seitsme kuu tulemiaruande ja kuulas ära direktor Krista
Paali ülevaate võimalikest kuludest ja tuludest 2016. aasta lõpuni.
Otsustati: EJL majanduslik seis on stabiilselt hea ja eraldi meetmeid kulude
kokkuhoiuks ei ole vaja rakendada.
2. Käimasolevad projektid ja tegevused
2.1 Moldova projekt. „Eesti juristide kogemused õigusteenuste, sh e-õigusteenuste
kättesaadavuse tagamisel elanikkonnale“
Presidentuur vaatas üle projekti sisu ja ajakava. Projekt on suunatud Moldova kohalikele
omavalitsustele esmatasandi õigusabi korraldamise kogemuse ja praktika edasiandmiseks.
Leping Välisministeeriumiga projekti rakendamiseks on allkirjastatud. Projekt viiakse ellu
koostöös Moldova Ülikooliga. Projekti käigus on kavandatud Eesti praktikute külaskäik
Moldovasse.
Otsustati: Projekti läbiviimise eest vastutav Krista Paal kaasab projekti õigusapteegi
nõustajaid.
2.2 Töö noortega ja noorte osakaalu tõstmine juristide liidu tegevuses

1

Presidentuur kiitis heaks senise töö. Noorte arv EJL liikmeskonnas on suurenenud. Sel aastal
on liidu noorliikmeks vastu võetud ligi 50 üliõpilast. Korraldatud on hulga üritusi ja
noorliikmed on andnud oma panuse EJL ürituste korraldamisse. Tänaseks on noorte suuna
projektijuhi Katariina Kiiveriga tööleping lõpetatud, kuid töö noorte kaasamisega peab
jätkuma endises mahus ja uute algatustega.
Otsustati: Direktor Krista Paalil teha ettepanekud järgmiste tegevuste korraldamiseks:
1) Noorte hõlmamine vähemalt samas mahus (EJL tutvustamine õigusüliõpilastele,
värbamine jm);
2) Aidata lõpuni viia noorjuristide ühenduse põhikirja viimine volikogusse
kinnitamiseks;
3) Ettepanekute välja töötamine töövarjupäevaks ja sellest väljakasvavaks
noorjuristide mentorprogrammiks;
4) Ettepanekud noorte kaasamise korraldamiseks EJL tegevusse.
Arutada nende punktide elluviimise konkreetseid tegevusi ja kavasid presidentuuri
järgmisel koosolekul septembri või oktoobri alguses.
2.3 Koostöö Töötukassa projektidega
Kuulati ära direktor Krista Paali teave võimaluste kohta teha projekti teostajaga koostööd.
Otsustati: Teha võimalusel koostööd projekti elluviimisel arvestades EJL huve.
2.4 Üliõpilaste õigusbürood
Kuulati ära direktori ettekanne Tallinna linna ja EJL vahelise üliõpilaste õigusbüroode tasuta
õigusabi korraldamise kohta. Vaatamata noorjuristide projektijuhi töölepingu lõppemisele on
koostöö korraldatud vastavalt lepingule ja sujub häireteta.
2.5 Esmatasandi õigusabi projektid
Võeti teadmiseks, et Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamisele ja arvamuse
andmiseks vastavasisulise seaduseelnõu ja järgmisel aastal on kavas suuremas mahus
esmatasandi õigusabi rahastada riigieelarvest. Kuna kõik täpsemad tingimused ja nõuded
esmatasandi õigusabi osutamiseks sätestatakse justiitsministeeriumi määrustes, siis oluline on
nende määruste osas EJL seisukoht kujundada. Eeldatavalt on projekti maht suur ja selle
rakendamiseks on vaja esitada taotlused koostöös teiste õigusabi projektides osalejatega.
Otsustati: Seaduseelnõu kohta EJL põhjalikku arvamust ei koosta, kuna see ei sisalda
tingimusi õigusabi osutamiseks ja osutajatele, vaid ootab ära justiitsministri määruste
eelnõu. Sellise arvamuse võib seaduseelnõu kohta vormistada.
2.6 Tarbijakaitse vaidluste lahendamise võimalused EJLi poolt
Saadud tagasiside õigusbüroodelt.
Otsustati:
Arutada tarbijakaitse vaidluste lahendamise võimaluste loomist EJLi poolt järgmisel
presidentuuri koosolekul. Paluda koosolekul osalema Kai Amos.
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2.7 Väliskoolitus Armeenias
Võtta teadmiseks, et väliskoolitus Armeenias toimub 20 osavõtjaga 18. kuni 24. septembril
2016.
Otsustati:
1) Bürool saata osalejatele programm septembri esimestel päevadel.
2) Kes on eelnevalt koolitusele registreerunud ja on pärast sellest ära öelnud,
peavad vähemalt katma kulud, mis selle tõttu EJLil tekkivad. Bürool nõuda need
kulud sisse.
2.8 TTÜ ettepanek võimaliku õigushariduse
konverentsi või seminari korraldamiseks

tulemushindamise

tutvustamiseks

Otsustati:
1) Pakkuda sellealase tutvustava konverentsi või seminari korraldamist
noorjuristidele või nende osavõtul.
2) Direktor Krista Paalil rääkida läbi ettepaneku tegijate ja asjaosalistega
arvestades, et tuleb kaasata ka kõiki õigusharidust andvaid ülikoole. Teha
konkreetsed ettepanekud järgmiseks presidentuuri koosolekuks septembri lõpus
või oktoobri alguses.
3. Volikogu istungi korraldamine
Otsustati:
Korraldada 12. septembril 2016 kell 12 elektrooniline volikogu istung järgmise
päevakorraga:
1) liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
2) kutsekomisjoni koosseisu muutmine.
Bürool saata eelnõud volikogu liikmetele.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Heinla
Tegevpresident
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