EESTI JURISTIDE LIIT
Presidentuuri istungi protokoll nr1

Tallinn, 20. oktoober 2020

Eesti Juristide Liidu büroo, Tõnismägi 3A Tallinn
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 16.30
Lõpp kell: 18.00
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.

Presidentuuri tegevuse juhtimine.
EJL volikogu korraldamine.
EJL strateegia ja tegevus perioodil 2020- 2023.
Teenetemärkide taotlused.
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1.
Presidentuuri tegevuse juhtimine.
Mai Palmipuu
EJL üldkogul 24.09.2020 valiti 3 aastaks uus presidentuur ja esimesel
presidentuuri istungil kinnitatakse presidentide juhtimise aeg. Reeglina on olnud
juhtimise vahetus juunikuus, kuid sel aastal pikenes see seoses eriolukorraga
30.oktoobrini.
2020 – 2021 juuni- Mai Palmipuu
2021 juuni- 2022 juuni – Heino Junolainen
2022 juuni- 2023 juuni Kristi Kraavi – Käerdi
Kinnitati EJL presidentide valitsemiskord esitatud kujul tingimusel, et vajadusel ja
asjaolude muutumisel saab presidentide vahelisi juhtimisaega muuta.
Päevakorrapunkt 2.
EJL volikogu korraldamine.
Mai Palmipuu
Järgmine EJL volikogu koguneb 15.12.2020. Büroo otsib volikogu korralduskoha.
1

Heino Junolainen
Seekordne volikogu peaks olema avatud kõikidele liikmetele ning iga osaleja saaks
ülevaate liidu 2021 tegevusest, eelarvest, liidu arengusuundadest ning selle
kujunemisest.
Krista Paal
Arvestuslikult peaks avatud volikogul osalema ca 40 liiget.
Kristi Kraavi- Käerdi
Avatud volikogu istung annaks uutele EJL juhtorganitele sisendi, kuidas organisatsiooni
arendada ja kuhu liikuda?
Otsustati: Korraldada 15.12.2020 avatud volikogu istung. Bürool korraldada volikogu
istungi korraldus.
Päevakorrapunkt 3.
EJL strateegia ja tegevus perioodil 2020- 2023.
Heino Junolainen
Pean vajalikuks uuendada ja kutsuda ellu 2021.a. õigusnõuniku 7.taseme kutse
omistamise. SA-le Kutsekoda teha ettepanek konkursi välja kuulutamiseks.
Teha aktiivselt meediatööd, propageerimaks ja suurendamaks huvi õigusnõuniku
7.taseme kutse andmiseks.
Strateegiliselt välja töötada büroopidajate ühendusega JUM-i poolt 2021.a. välja
kuulutataval tasuta õigusabi nõustamise konkursil osalemine.
Krista Paal
2021 märsi lõpeb JUM-i ja Hugo OÜ vahel sõlmitud õigusabi leping. Peaksime osalema,
selleks vajalik eelnev strateegia ja konkreetsed tegevused.
Õigusnõuniku 7.taseme kutse väljastamine peatud ja takerdus juristkonna vähese huvi
tõttu.
Kristi Kraavi- Käerdi
Tuleb teadvustada liikmeskonnale ja juristidele, milles seisneb õigusnõuniku 7.taseme
kutse eelised ja vajalikkus. Põhiline sõnum on elanikkonnale kvaliteetse õigusteenuse
tagamine.
Vajalik jätkata EL- alaste koolituste ja seminaridega.
Mai Palmipuu
2021 aasta EJL konverentsi teemaks „ VÕS-i 20-aastat“.
Enne volikogu peab presidentuur veel kokku tulema ja 2021 aasta tegevuskava ja
eelarve üle vaatama ja siis saame konkreetsemad tegevuskavad paika panna.
Ülevaade ja ettepanekud võeti teatavaks.
Päevakorrapunkt 4.
Teenetemärkide taotlused.
Mai Palmipuu
2

Eesti Juristide Liidu liikmete ja partnerite hulgas on palju väärikaid juriste, õigusteadlasi
ja õppejõude. 1.novembriks 2020 tuleb esitada omapoolsed kandidaadid EV presidendi
teenetemärkidele.
Oleme seda ka eelnevatel aastatel teinud, kuid pole leidnud kinnitust.
Kristi Kraavi- Käerdi
2021 on taaskord õigusteadusele märgiline aasta. Möödub 20 aastat võlaõigusseaduse
vastuvõtmisest. Selle kallal töötanud õigusteadlased ja eksperdid vääriksid tunnustust ja
tähelepanu. Selle aasta märktähtpäevaks on 100.aastat Põhiseadust. Põhiseaduse
rakendamise, selle kommenteerimise, arendamise ja tähistamisega on seotud väga
laialdane hulk õigusteadlasi nii meie liidust kui meie õiguspartneritest. Ka see vääriks
tunnustamist.
Heino Junolainen
Suurepärased kandidaadid oleks ka Riigikohtust.
Mai Palmipuu
Tegi ettepaneku saata välja liikmetele küsitlus ning saada liikmeskonnalt tagasiside ja
ettepanekud teenetemärgile kandideerijatest.
Ettepanek võeti teatavaks ja büroo saadab 21.10.2020 välja kirja.
Päevakorrapunkt 5.
Jooksvad küsimused
Mai Palmipuu
Äsja lõppesid 36.Õigusateadlaste Päevad ning minu poole pöördusid meie liidu liikmed,
kes soovisid jätkata jõulupidude traditsiooni.
Krista Paal
Igal aastal on jõulupeo korraldus suureks peavaluks ja mitte just kõige säravamaks
edulooks kujunenud.
Peaksime formaati muutma.
Heino Junolainen
Eelnevalt sai kokku lepitud, et 15.12 toimub avatud volikogu istung ja see võiks olla ka
ühtlasi liidu liikmetele jõulukohtumisena.
Kristi Kraavi- Käerdi
Arvestades selle aasta keerukust ja omapära, kus kõik inimesed hoiduvad suurematest
kohtumistest, oleks selline formaat vastuvõetav ja teostatav.
Ettepanek võeti vastu ja koos avatud volikogu istungiga korraldatakse pidulikum
vastuvõtt soovijatele/osalejatele. Büroo otsib vastavad ruumid ja korraldab tegevused.
Krista Paal
EJL poole pöördus rahapesu andmebüroo ja palus saata oma esindaja rahapesu ja
terrorismi rahastamise riskide hindamise komisjoni. Palus selleks esindajaks
büroopidajate ühendusest mõnd väärikat liiget.
Heino Junolainen
3

Kindlasti vaja osaleda, kuid esimesel koosolekul ( 22.10) kahjuks osalejat nii
kiiresti ei leia.
Kristi Kraavi- Käerdi
Osalen 22.10.2020 koosolekul.
Koosolek lõppes kell 18.00
Mai Palmipuu
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)

4

