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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 3       Tallinn, 7. detsember  2020 
 
 
Koosolek toimus veebiportaali zoomi  kaudu 
 
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi  
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 16.00 
Lõpp kell: 17.00 
 
Päevakorras: 

1. Volikogu istungi korraldamine 
2. Volikogule otsuse projektide arutelu ja volikogule esitamine. 

2.1 EJL põhieesmärgid aastateks 2021 kuni 2024.  
2.2 EJL 2021 tegevuskava kinnitamine. 
2.3 EJL 2021 eelarve kinnitamine. 
2.4 Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

 
 
Päevakorrapunkt 1.  
Volikogu istungi korraldamine 
 
Mai Palmipuu 
Eelmisel presidentuuri istungil võtsime vastu otsuse, et EJL volikogu istung toimub 
laiendatuna ja kontaktsena 15.detsembril 2020 kella 16.00- 18.00 Maakri 
Kvartalis. Tänane viiruse levik on jõudnud staadiumisse, kus kokkusaamised üle 10 
inimese on välistatud ja seetõttu peame avatud volikogu istungi viima veebi. 
Kõikidele huvilistele antakse võimalus volikogu istungil osaleda, kuid seda 
kaugosalemise kaudu.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Teeb ettepaneku 15.12.2020 kella 16.00 koguneda EJL büroosse mitte rohkem kui 
10 inimesel, et saaks otsuseid ka kvooruminõuet järgides täita. EJL büroosse 
kogunevad inimesed peavad ennast eelnevalt registreerima.  
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Heino Junolainen 
EJL büroos oleks nn staap, kust presidentuur ja büroo saaksid vastata volikogu, 
aukohtu, revisjontoimkonna ja liikmete küsimustele, ettepanekutele.  
Mai Palmipuu 
Büroo edastab liikmetele, volikogule, revisjontoimkonnale ja aukohtule otsuse 
projektid ja palub teha kirjalikult muudatusettepanekuid, täiendusi jms. Need 
peaksid laekuma hiljemalt reedeks, 11.12.2020.  
 
Otsustati: korraldada EJL volikogu istung 15.detsembril 2020 kell 16.00 veebis ja kuni 
10le liikmele EJL büroos. EJL büroos osalejad peavad eelnevalt registreeruma volikogu 
istungile.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
Volikogule otsuse projektide arutelu ja volikogule esitamine. 
 
Mai Palmipuu 
Volikogu projektid on esitatud ning esitame omapoolsed parandused.  
Krista Paal 
Tutvustas otsuse projektide sisu ja 2021 tegevuse eesmärke. Kuna 2020 aasta 
tegevuskava ei olnud võimalik osaliselt täita, siis pole kindlust ka 2021.a. suhtes. 
Tegevuskava ja eelarve koostatud väga konservatiivselt ja uusi tegevusi ei 
kavanda. Kui 2021 keskel midagi muutub, saab teha tegevuskava parandusi.  
 
Heino Junolainen 
Peame silma peal hoidma tasuta õigusabi konkursil osalemist ja selleks 
valmistuma. Kindlasti peame saama kokku meeskonna ning osalema konkursil. 
Peale konkursitulemuste kinnitamist saame vajadusel eelarvet ja tegevuskava 
muuta.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Koolituste korraldamine on raskendatud, ainult veebikoolitused veel jäänud. Kui 
muutub, siis saame seda ka jooksvalt kajastada.  
Heino Junolainen 
Tegi ettepanekuid tegevuskava muutmiseks.  
 
Mai Palmipuu 
Tutvustas eelarve ülesehitust. Püsikulude selgitamine. 
Projektid esitada volikogu liikmetele ja määrata tähtaeg paranduste ja täienduste 
tegemiseks. Volikogu liikmed soovivad kindlasti anda omapoolse sisendid nii 
tegevuskavale, põhieesmärkidele ja eelarvele.  
 
Otsustati: esitada volikogu otsuse projektid volikogule arutamiseks ja 
kinnitamiseks.  
* EJL põhieesmärgid aastateks 2021 kuni 2024.  
* EJL 2021 tegevuskava kinnitamine. 
* EJL 2021 eelarve kinnitamine. 
* Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine 

Volikogu liikmed saavad parandusi ja täiendusi teha kuni 11.12.2020.  
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Koosolek lõppes kell 17.00 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


