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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 6       Tallinn, 31. mai 2021 
 
 
Koosolek toimus Teams portaali  kaudu. 
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi  
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 16.00 
Lõpp kell: 16.45 
 
Päevakorras: 

1. 2020 majandusaastaaruande arutelu.  
2. EJL volikogu korraldamisest.  
3. EJL arengustrateegia arutelu algatamine volikogul. 
 
Päevakorrapunkt 1.  
2020 majandusaastaaruande arutelu 
 
Mai Palmipuu 
Tutvustas 2020 majandusaastaaruande tulemust ja EJL rahalist seisundit. 2020 .a. 
oli seoses pandeemiaga väga keeruline ja sellest tingituna ka eelarve küsimused 
väga olulised.   
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Homsel volikogu istungil tuleb antud teema põhjalikumalt arutlusele.  
 
Heino Junolainen 
Majandusaasta aruanne arusaadav ja kooskõlas seadustega.  
Ülevaade  võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL volikogu korraldamisest.  
 
Mai Palmipuu 
Volikogu istung on seekord kontaktne. Otsuse projektid on välja saadetud. Büroo on 
taganud korralduse. Kas on võimalik ühineda veebi teel? 
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Krista Paal 
Võimekus on olemas ja Erki Pisuke, kes elab Tartus on avaldanud soovi veebi teel 
koosolekul osaleda.  
 
Mai Palmipuu 
EJL on esitanud kaebuse halduskohtusse JUM-i käskkirja vaidlustamise osas. Vajalik 
anda volikogule sellekohane ülevaade.  
Halduskohus on võtnud kaebuse vastu ja vastaspool peab 9.juuniks oma vastuse andma.  
 
Muude küsimuste all tuleb arutusele Valgevene Juristide Liidu taotlus koostöö 
teostamiseks. Täna olukord väga keerukas ja kas saame seda otsustada? 
 
Heino Junolainen 
Peame volikogus välja tooma, miks me kohtu poole pöördusime? Volikogu peab sellest 
olema teadlik ja arutame seda küsimust koos volikogu liikmetega.   
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Meie eesmärk kohtusse pöörduda oli tingitud oma liikmete huvide kaitsmisest. Arutame 
volikogul.  
 
Ülevaade  võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
EJL arengustrateegia arutelu algatamine volikogul. 
 
Mai Palmipuu 
Meil on vaja uusi suuniseid ja suundi, mida saaks oma liikmete huvides teha ja 
korraldada? Küsime volikogult sisendit. Juristide Klubi on koht, kus meie liikmed 
meelsasti osalevad. Nüüd peaksime edasi liikuma. Teeksime ideekorje.  
 
Krista Paal 
Välisministeeriumile on koostatud ja esitatud arengukoostöö projekti taotlus. 
Loodame rahastust ja noorjuristide tegevuse laiendamist.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Peakime moodustama töögruppe või huvigruppe, kes vabatahtlikkuse alusel saaksid 
tegeleda ja arutada õiguslikke teemasid, milles oma sõna sekka öelda. Meie poole 
pöörduvad ajakirjanikud ja meedia, kes soovib kiiret arvamust või kommentaari 
aktuaalsele probleemile. Meil oleks võimalik oma liitu tutvustada ja õiguslikult 
avalikkust harida. Huvigrupp või töögrupp saaks sellistele teemadele kiirelt ja 
põhjalikult vastata. Meie maine paraneks ja oleksime aktiivselt fookuses. Sellega tõuseks 
ka ühiskonna õigusteadlikkus.  
 
Heino Junolainen 
Nõustub eelnimetatuga.  
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Koosolek lõppes kell 16.45 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
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(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 
Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


