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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 5       Tallinn, 21. aprill 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: 16.00 
Lõpp kell: 17.00 
 
Päevakorras: 

1. Volikogu istungi korraldamine. 
2. EJL üldkogu kokku kutsumine. 
3. Ülevaade EJL 2021 I kvartali tegevustest.  
4. Valgevene Vabariigi koostöö memorandumi arutelu.  
 
Päevakorrapunkt 1.  
Volikogu istungi korraldamine. 
 
Mai Palmipuu 
Piirangud küll vähenevad, kuid täna ei ole veel lubatud kontakselt kohtuda. 
Loodame juuniks asjaolud paranevad. 
Vajalik enne üldkogu üle vaadata 2020 tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja 
revisjontoimkonna arvamus. 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Planeerime volikogu juuniks.  
 
Heino Junolainen 
Teen ettepaneku korraldada volikogu 1.juunil. Kui ilm võimaldab, siis vabas õhus 
(Rahvusraamatukogu tagune ala). Kui vihmane või külm, siis suuremas ruumis 
sees.  
 
Otsustati: korraldada EJL e- volikogu istung 1.juunil 2021 kell 16.00. Koht täpsustamisel.  
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Päevakorrapunkt 2.  
Üldkogu kokku kutsumine. 
 
Mai Palmipuu 
Peale volikogu tuleb korraldada üldkogu ja see peab toimuma  vähemalt 14 päeva peale 
volikogu.  
 
Heino Junolainen 
Kutsume üldkogu kokku 15.juunil kell 16.00. 
 
Otsustati: kutsuda Eesti Juristide Liidu üldkogu kokku 15.juunil 2021.a. kell 16.00.   
 
Päevakorrapunkt 3.  
Ülevaade EJL 2021 I kvartali tegevustest.  
 
Krista Paal 
Eesti jälle lukus. Koolitused kolinud veebi. Tellimuskoolitusi ikka veel on, kuid ka veebis. 
Täitsa rahuldavalt toimub võlanõustamine, millest me tegelikult ka elame. 
Võlanõustamised toimuvad 18 lepingukoha alusel ülevabariigiliselt. Just lõpetasin 
pakkumise Pärnu võlanõustamiseks.  
Liikmemakse on maksnud 40% liikmetest. Liikmemaksude tagaajamine on tõeline 
väljakutse.  
Õigusapteekide korraldamise eest on Tallinna linn raha üle kandnud, kuid need on edasi 
lükatud meist mitteolenevatest põhjustest. 
Tallinna linna ja EJL vahel n sõlmitud õigusabi leping, mille kohaselt tudengid annavad 
tasuta õigusabi e- posti teel ja meie Olgaga vastame telefonidele.  
JUM- ile on esitatud projektitaotlus riigi poolse õigusabi osutamiseks perioodil 2021- 
2024. Projekti kohta on JUM küsinud lisaküsimusi ja need on ka vastatud. Väidetavalt 
kogunes 19.04.2021 JUM-i korralduskomisjon, mille tulemustest ei ole veel teavitust 
tulnud.  
Väga aktiivne on osavõtt Euroopa Juristide Ühenduste poolt korraldatavatel tasuta 
veebinaridel. 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Raskel ajal on meeldiv kuulda, et oleme pildil ja meid jälgitakse. Projekt oli hea ja 
loodame JUM-ilt ka positiivset otsust.  
 
Heino Junolainen 
Projektitaotlus oli hästi koostatud. Tänud! 
Kas me saaksime kuidagi liikmemaksu mitte maksjaid survestada? 
 
Mai Palmipuu 
Liikmemaksu tasumine ja mittetasumine on alati suureks probleemiks olnud. 
Survestatud vaid tasuta üritustel mittevõimaldavas korras.   
Rääkisime kunagi Välisministeeriumi arengukoostöö projektist. Kuidas sellega on? 
 
Krista Paal 
Koostamisel. Olen saavutanud koostöökokkuleppe Gruusia Juristide Liiduga, kes on nõus 
projektis partnerina osalema. Olen leidnud noorjuristi, kes on nõus Gruusia noortega 
suhtlema ja projekti läbi viima.   
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Ülevaade  võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 4.  
Valgevene Vabariigi koostöö memorandumi arutelu.  
 
Mai Palmipuu 
Valgevene Juristide Liit on pöördunud EJL poole ning soovinud koostööpartnerlust. 
Lisatud oli ka memorandum, millega tutvustati omapoolselt projekti ülesehitust ja 
vajadust.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
EV ja sh välisministeerium peab väga oluliseks ida- partnerlust ja sealsetes riikides 
demokraatia arengu edendamist.  
Peame oma volikogult arvamust küsima, kas saame koostööd teha? 
 
Mai Palmipuu 
Teeme järelpäringu justiitsministeeriumile ja Valgevene saatkonnale partnerluse 
apoliitilisuse kohta. Oleme ise poliitikaväline organisatsioon ning seetõttu ei soovi 
poliitiliste organisatsioonidega koostööd teha.  
 
Heino Junolainen 
Koostöö poolt. Vajalik partneri taustauuring. 
 
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Koosolek lõppes kell 17.00 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


