EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 4

Tallinn, 15. jaanuar 2021

Koosolek toimus kontaktselt ja Skype teel.

Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 13.00
Lõpp kell: 14.00
Päevakorras:
1.
Elektroonilise volikogu istungi korraldamine
2.
Volikogule otsuse projektide arutelu ja volikogule esitamine.
2.1 Riigi toetataval õigusnõustamise konkursil osalemine
2.2 Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
3.
EJL tegevuse arendamine pandeemia tingimustes.
Päevakorrapunkt 1.
Elektroonilise volikogu istungi korraldamine
Mai Palmipuu
Pandeemia jätkub ning seetõttu kontaktne volikogu istung välistatud. Samas on oluline
küsida volikogult arvamust, nõu ja nõusolekut EJL tegevust puudutavates küsimustes.
04.01.2021.a. saatis JUM välja ministri määruse eelnõu „Riigi toetatav
õigusnõustamine“ ja EJL soovib antud konkursil osaleda. EJL on välja töötanud,
rakendanud ja sisustanud portaalid www.juristaitab.ee ja www.juristaaitab.ee/ru Samuti
omab EJL pikaajalist oskusteavet ja nõustajate baasi, et tagada üle Eestiline kontaktne
õigusnõustamine.
Antud konkurss kuulutatakse hiljemalt märtsis 2021.a välja ja selle võitmise korral on
EJL eelarve ja büroo tegevus hoopis teisene.
Kristi Kraavi- Käerdi
Konkursil osalemine tagab meil volikogu 15.12.2020 kinnitatud otsuse 1/1 Eesti Juristide
Liidu 2021- 2024 põhieesmärkide kinnitamine“ p 3 täitmise. Lisaks saab kasvatada EJL
liikmeskonda juristidega, kes sooviksid konkursil nõustajatena osaleda.
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Heino Junolainen
Konkursi eelarve ja maht muudab oluliselt EJL eelarvet ja me peame vajadusel võtma
tööle uusi töötajaid.
Peame tagama oma liikmete rahulolu ja andma võimaluse tunda ennast ühtses
kollektiivis.
Krista Paal
Tänaseks on andnud nõusoleku konkursi meeskonnas/ naiskonnas osaleda 27 juristi/
advokaati ( EJL liiget).
Olen saavutanud kokkulepped üle Eestiliselt ja kõikide nõustajate puhul on olemas
ruumid, kus saaks nõustamist läbi viia.
Heino Junolainen
Määruse § 10 lg 2 p 6 ja 7 näevad ette nõustamisel juturoboti kasutamist. Siin on väga
laiad kasutusvõimalused. Millise kvaliteedi ja valmidusega peab juturobot nõu andma ja
millistele nõuetele vastama? Pole ühtset standardit.
Kristi Kraavi- Käerdi
Kui juturoboti kasutamine on oluline nõustamise liik, siis peaks JUM võtma initsiatiivi ja
ühtse standardi välja töötama. Pole mõeldav, et igaüks oma äranägemise või rahakoti suuruse
järgi endale juturoboti loob ja rakendab.
Mai Palmipuu
Juhime konkursi eelnõus sellele tähelepanu.
Oma arvamused / ettepanekud tuleb JUM-ile saata 18.01.2021 ja seda me ka teeme.
Rohkem parandusi ja ettepanekuid presidentidel eelnõule ei ole.
Et saada nii ulatuslikku EJL eelarve ja tegevuse muudatust peame sellest teavitama ja
nõusoleku saama volikogult. Selleks vajalik korraldada e- volikogu.
Teen ettepaneku korraldada EJL e- volikogu istung 29.01.2021 kell 14.00
Otsustati: korraldada EJL e- volikogu istung 29.jaanuaril 2021kell 14.00.
Päevakorrapunkt 2.
Volikogule otsuse projektide arutelu ja volikogule esitamine.
Mai Palmipuu
Volikogu 29.01.2021 päevakava ja projektid on:
1) Riigi toetataval õigusnõustamise konkursil osalemine;
2) Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
Bürool saata otsuse projektid volikogu liikmetele välja.
Otsustati: esitada volikogu otsuse projektid volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3.
Heino Junolainen
Pea aasta on möödas ajast, kui Eesti ja kogu maailm kannatab COVID -19 pandeemia ja
sellest tingitud piirangute all.
Sooviksin liikmeskonnale meelde tuletada, et me oleme teineteise jaoks olemas ja
kättesaadavad. Praegusel juhul on suhtlemise võimalus küll virtuaalne, kuid peame ka seda
värskendama ja uuendama.
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Kristi Kraavi- Käerdi
EJL kuulub üle 500 liikme, kes esindavad erinevaid eluvaldkondi ja neil oleks võimalik omalt
poolt oma töös tulevaid ettevõtmisi teiste liikmetega jagada. Iga liige, kes leiab enda praktikas
huvitavaid seiku ja nüansse, võiks teha omapoolse pöördumise, mis pannakse üles EJL
kodulehel ja saadetakse liikmeskonnale.
Näiteks valiti 2020.a. lõpus Riigikohtu kohtunik pr Julia Laffranque Euroopa Õigusakadeemia
Nõukogu liikmeks. Milles täpselt pr Laffranque töö ja kohustused seisnevad, seda võiks
tutvustada.
Mai Palmipuu
Väga konstruktiivne ja täidetav ettepanek. Teeme liikmeskonnale üleskutse ja pakume
liikmetele enda tegevuste tutvustamiseks võimalust ning tribüüni.
Heino Junolainen
Presidentuur on eelmisel aastal arutanud võimalust, moodustada huvigruppe / teemagruppe,
kus asjast huvitatud liikmed saaksid ühineda teemade järgi ja huvide liinis.
Mai Palmipuu
Büroo korraldab liikmeskonna teavituse.
Ettepanekud võeti teadmiseks.
Koosolek lõppes kell 14.00
Mai Palmipuu
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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