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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: 16.00
Lõpp kell: 17.30
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.

2021.a. tegevussuunad.
Justiitsministri määruse eelnõu „ Riigi toetatav õigusnõustamine““
arutelu.
2021 konverentsi korraldamine
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1.
2021.a. tegevussuunad.
Mai Palmipuu
Andis ülevaate eilsest justiitsministriga kohtumisest. EJL vajalik kasutada rohkem
oma liikmeskonna potentsiaali ja sekkuda suuremas osas õigusloomesse. Teemaks
oli ka 7.taseme õigusnõustaja kvalifikatsiooni seadustamine.
Kristi Kraavi- Käerdi
Teeb ettepaneku moodustada temaatilised töögrupid/kogukonnad erinevate
oluliste õiguslike algatuste seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuste, EL õigusakti
eelnõude, avalike konsultatsioonide jne läbivaatamiseks, eesmärgiga selekteerida
välja sellised algatused kus EJL või meie liikmed peaksid kindlasti seisukohta
kujundama. Töögrupi omavaheline suhtlus ja tegevus võib olla korraldatud nii
vahetult (kui tervishoiuolukord seda võimaldab) kui ka kaasaegseid
infotehnoloogia ja sotsiaalmeedia vahendeid kasutades. Seejuures on oluline nii
poliitikakujunduse kui ka ühiskondliku arvamuse mõjutamine kui ka meie
liikmeskonna aktiviseerimine.
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Mai Palmipuu
EJL-s oli ka eelmises koosseisus moodustatud töögruppe, mis ei hakanud
tegutsema. Saadame teabe välja, selgitame mõtet ja kui on huvilisi, siis saaksime
oma liikmeid kaasata ja aktiviseerida ühistegevusse.
Heino Junolainen
EJL 2021.a. põhisuunaks peaks saama 7.taseme õigusnõustaja kutse andmine ja
selle mõjujõu laienemine. EJL peab saavutama, et õigusabi kvaliteet tõuseks ja
juristide kvalifikatsioon tõuseks.
Mai Palmipuu
Alustame ettepanekute koostamisega JUM-ile.
Ülevaade ja ettepanekud võeti teatavaks.
Päevakorrapunkt 2.
Justiitsministri määruse eelnõu „ Riigi toetatav õigusnõustamine“
Mai Palmipuu
Justiitsminister saatis välja määruse eelnõu“ Riigi toetatav õigusnõustamine“, mis
kajastab uusi suundi tasuta õigusabi andmisel. EJL peab kaaluma, kas antud konkursil
osaleda?
Krista Paal
Tutvustas määruse eelnõus toodud valupunkte. Kirja ettepanekutega ministrile
saadame homme, kus kõik täpsustusi nõudvad ja reguleerimist vajavad punktid on
välja toodud. Määruse eelnõus puuduvad nõuded pakkuja isikule ( riigihangete
seaduses analoog olemas).
Heino Junolainen
EJL on võrgustik olemas, kes saaksid ja oleksid huvitatud projektis „tasuta
õigusabi“ osalema. Peaksime tegema ühise pakkumise, siis oleksid õigusbürood
sellest motiveeritud.
Krista Paal
Pakkujale on ranged eelarve täitmise nõuded.
Kristi Kraavi- Käerdi
Peale justiitsministri määruse kinnitamist ja vajalike nõuete kehtestamist, peame
taaskord kogunema ja tegevuskava paika panema.
Heino Junolainen
Kaasame arutelu juurde büroopidajad.
Ülevaade ja ettepanekud võeti teatavaks.
Päevakorrapunkt 3.
2021 konverentsi korraldamine
Krista Paal
Andis ülevaate 2020 koolituste korraldamisest. Koolitusturg on seoses epideemiaga
suuresti ära langenud. Vajalik leida uued väljundid.
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2021 on VÕS-i 20. aastapäev. Kas meie sõsar erialaliidud on kavandamas konverentsi
või pidulikumat sündmust?
Kristi Kraavi- Käerdi
Täna sellekohast infot ei ole. Teeme järelpärimised õigusinstitutsioonidele.
Heino Junolainen
Konverents võiks toimuda septembris 2021. Siis on aega konverentsi ette valmistada.
Mai Palmipuu
Büroo teeb järelepärimised ja selgitab välja võimalikud partnerid.
Ülevaade ja ettepanekud võeti teatavaks.
Päevakorrapunkt 4.
Jooksvad küsimused
Kristi Kraavi- Käerdi
EJL koduleht on väga staatiline ja seda oleks vaja kaasajastada. Võiks lisada EL e- justice
lingid ja ühitada Riigi Teatajaga.
Mai Palmipuu
Riigi Teataja on muutumas ja uuenemas. Vajalik tutvustada. Kodulehe muutmine on
kulukas.
Heino Junolainen
Tutvustas Soome Lakimiesliito kodulehte. Peaksime ühendust võtma ja tutvuma nende
praktikatega.
Rahalisi vahendeid kodulehe ülesehitamiseks ja muutmiseks võiks küsida EAS-ilt.
Mai Palmipuu
Büroo peab uurima projektide ja taotluste esitamise võimalusi.
Ülevaade ja ettepanekud võeti teatavaks.

Koosolek lõppes kell 17.30
Mai Palmipuu
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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