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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 9       Tallinn, 18. oktoober 2021 
 
 
Koosolek toimus Skype portaali  kaudu. 
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi  
Koosolekut juhatas: Kristi Kraavi - Käerdi 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 16.00 
Lõpp kell: 16.45 
 
Päevakorras: 

1. 36. Õigusteadlaste Päevade kava arutelu 
2. Teenetemärkide komiteele kandidaatide esitamine. 
3. Koolituste korraldamine, liitu ühendavate tegevuste korraldamine. Noorte 

kõnetamine ja kaasamine.  
4. Volikogu korraldamisest. 
5. Vanglate komisjoni liikmekandidaatide arutelu.  

 
Päevakorrapunkt 1.  
36. Õigusteadlaste Päevade kava arutelu 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Vajalik lisada EJL polt eraõiguse punkte. Pakutav teema: EL regulatsioon 
platvormide õiguslikest suhetest. Käsitleb tarbijaõigusi, lepinguõigusi jms. 
Ettekandjad/vastutajad: Martin Käerdi ja Sander Kärsin.  
 
Mai Palmipuu 
 
Ettepanek on hea ja edastame selle korralduskomisjonile, mis koguneb juba reedel.  
Heino Junolainen 
Kiitis ettepaneku heaks.  
 
Ettepanek kiideti heaks ja lepiti kokku täiendada ÕTP päevakav eraõigusliku paneeliga .  
 
Päevakorrapunkt 2.  
Teenetemärkide komiteele kandidaatide esitamine. 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
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Oleme teinud liikmeskonnas küsitluse kuid tagasisidet ei ole. 2022 .a. täitub VÕS-i 
jõustumisest ja rakendamisest 20 aastat. Oluline märk õigusteaduse arengus.  
Mai Palmipuu 
Teeb ettepaneku esitada kandidaadiks Martin Käerdi, üks VÕS-i autoritest.  
Krista Paal 
See on märgiline sündmus ja kandidaat on põhjendatud nomineerimiseks.  
Heino Junolainen 
Kuidas me saame oma partnerorganisatsioonidelt sellele ettepanekule toetust? 
 
Hääletati, kõik olid selle ettepaneku poolt ning Eesti Juristide Liit esitab EV Presidendile 
teenetemärgiga autasustamiseks Martin Käerdi.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
Koolituste korraldamine, liitu ühendavate tegevuste korraldamine. Noorte kõnetamine 
ja kaasamine.  
 
Krista Paal 
Andis ülevaate koolituste korraldamisest. Pandeemia oht suureneb ja koolitusi 
soovitakse veebis.  
Septembris- oktoobris oleme korraldanud kontaktkoolitusi, kus osalejaid ca 20. Lektorid 
on olnud ka väga väärikad ja teemad aktuaalsed. Tagasiside on olnud positiivne.  
  
Mai Palmipuu 
Soovis teada euroopaõigsue ühenduse veebinaridest.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Ühendus on soovinud ja otsinud kontakte peaministri ja välisministriga ning tegevused 
on töös. Oleme kontaktis noorjuristidega, ettepanekuga koostada ja analüüsida EL 
õigusakte ja regulatsioone. Anda üliõpilasele konkreetne suunis ja paluda teha selle 
kohta raport. Kord või paar kuus oleks võimalik see raport veebis ettekanda ja sellega 
tagaks noorte ja natuke enam mitte nii noorte juristide koostöö/ ühise tegutsemise.  
 
Heino Junolainen 
Kiitis mõtte ettepaneku heaks ja huvitavaks.  
 
Krista Paal 
Just täna saatis Heino EJL-i noorjuristidele huvitava pakkumise Jaan Tõnissoni Instituudi 
poolt vabatahtliku töö tegemiseks ja õpilaste õigusalase koolitusvajaduse arendamiseks.  
 
Heino Junolainen 
Tutvustas eelnimetatud tegevuse vajalikkust ja arendust. 
 
Mai Palmipuu 
Õnneks on veel võimalik juristide klubi üritusi korraldada. Homme külastame 
Riigikantseleid ja kohtume Riigisekretäriga.  
Novembris planeerime Postimehe kirjastuse külastust. Loodame, et pandeemia ei takista 
ja riiki ei panda kinni.  
 
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 4 
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Volikogu korraldamisest. 
 
Mai Palmipuu 
 Viimane volikogu peaks vastu võtma 2022.a. tegevuskava ja eelarve. See on jälle väga 
keerukas ülesanne, kuna meist mitteolenevatel põhjustel võivad tegevused muutuda või 
lausa ära jääda.  
 
Krista Paal 
Vaatamata SA Kutsekoda kirjale, kus teatati, et 7.taseme õigusnõuniku kutse 
väljastamiseks ei nähta ette konkurssi, peame asjaga edasi minema. Selleks muidugi 
seadust vaja muuta, muidu huvi olematu või vähene.. 
Heino Junolainen 
KOV-ide ja EJL koostöö suurendamine ja arendamine.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
EL institutsioonide ja kohtute tegevuse tutvustamine ja võimalusel väliskoolituse 
korraldamine.  
 
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 5 
Vanglate komisjoni liikmekandidaatide arutelu.  
 
Mai Palmipuu 
JUM on pöördunud EJL poole sooviga esitada kandidaate vanglate komisjoni koosseisu. 
Meil on ka liikmeskonnast 2 inimest oma kandidatuuri üles seadnud.  
Enn Tonka- Tartu Vangla 
Olga Vaarmann- Tallinna vangla.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Mõlemad kandidaadid on väärikad. Sobivad EJL esindama.  
 
Heino Junolainen 
Teeb ettepaneku kinnitada kandidaatideks Enn Tonka ja Olga Vaarmann ja esitada 
sellekohane taotlus Justiitsministeeriumile.  
 
 
 
 
Koosolek lõppes kell 16.45 
  
Kristi Kraavi- Käerdi 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


