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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 10       Tallinn, 1. detsember  2021 
 
 
Koosolek toimus elektrooniliselt. Otsuse projektid olid presiidentuurile välja 
saadetud 25.11.2021.   
 
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. EJL volikogu istungi korraldamine.  
2. EJL 2022 .a. tegevuskava kooskõlastamine ja volikogule esitamine. 
3. EJL 2022.a. eelarve kooskõlastamine ja volikogule esitamine. 
4. EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine. 
5. EJL büroo töötajatele tulemustasu maksmine.  

 
Päevakorrapunkt 1.  
EJL volikogu istungi korraldamine.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Korraldada EJL volikogu istung 16.12.2021 kell 17.00 hübriidkoosoleku korras. 
Volikogu liikmed, kes on vaktsineerimata või ei saa muul põhjusel istungil 
füüsiliselt osaleda, saavad seda teha veebi kaudu. Ülejäänud volikogu liikmed 
saavad tulla EJL büroosse, kus on tagatud kontaktne volikogu istungi 
korraldamine.  
 
Mai Palmipuu 
Büroo teavitab volikogu liikmeid volikogu istungi korraldusest.  
 
Heino Junolainen 
Kiitis ettepaneku heaks.  
 
Ettepanek kiideti heaks ja EJL volikogu istung toimub 16.12.2022 kell 17.00. 
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL 2022 .a. tegevuskava kooskõlastamine ja volikogule esitamine. 
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Kristi Kraavi- Käerdi 
Otsuse eelnõu on presidentuurile saadetud ja sellel on Heino esitanud küsimuse.  
Heino Junolainen 
Mis on osalemine Eesti Inimõiguste Keskuse Linnalabori keskkonnaseaduse töögrupis? 
 
Mai Palmipuu 
EJL on andnud kunagi 2019.a. nõusoleku osaleda Inimõiguste keskuse linnalabori 
töögrupis. Kahjuks ei ole töögrupp senini toiminud, kuna pandeemia tingimustes 
tegevus peatus. Kuna me oleme sellega ühinenud ja pole välistatud, et 2022 võib see 
tegevus meile ka huvi pakkuda, siis on võimalus linnalabori tegevusega ühineda.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Planeerime 2022 oktoobriks Münchenisse väliskoolituse. Saksamaal on kokku 5 erinevat 
kohtualluvust (üldkohtud, halduskohtud, tööasjade kohtud, sotsiaalasjade kohtud ja 
maksukohtud). Kõigu nende erikohtute nn Liidumaaülemkohtud (Landesobergerichte) 
asuvad Münchenis. Lisaks asub Münchenis näiteks Saksamaa kõrgeim kohus 
maksundusasjades Bundesfinantzhof  
https://www.bundesfinanzhof.de/en/court/tasks/the-federal-fiscal-court-supreme-
court-of-the-federation-for-tax-and-customs-matters/ , samuti on seal kõrgeim 
patendikohus https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html.  
Kõik need institutsioonid on väga inspireerivad ja arendavad.  
 
Ettepanekud ja muudatused kiideti heaks. Otsustati EJL 2022.a. tegevuskava projekt 
saata volikogule kinnitamiseks.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
EJL 2022.a. eelarve kooskõlastamine ja volikogule esitamine. 
 
Mai Palmipuu 
Andis ülevaate 2022 eelarve projektist.  2022.a.eelarve on tehtud konservatiivselt, 
sest tervisekriis võib jätkuda.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Nõustus eelarve ettepanekutega.  
Heino Junolainen 
Kiitis ettepanekud heaks. 
 
 
Arutelu võeti teadmiseks ning EJL 2022.a. eelarveprojekt kooskõlastati ning esitati 
volikogule kinnitamiseks.  
 
Päevakorrapunkt 4 
EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine. 
Krista Paal 
Projekt on presidentuurile saadetud. Kõik sisse- ja väljaarvamised on avalduste alusel.  
 
 
 
Kooskõlastati volikogu otsuse projekt ning esitati volikogule kinnitamiseks.  
 

https://www.bundesfinanzhof.de/en/court/tasks/the-federal-fiscal-court-supreme-court-of-the-federation-for-tax-and-customs-matters/
https://www.bundesfinanzhof.de/en/court/tasks/the-federal-fiscal-court-supreme-court-of-the-federation-for-tax-and-customs-matters/
https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html
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Päevakorrapunkt 5 
EJL büroo töötajatele tulemustasu maksmine.  
 
Mai Palmipuu 
Tegi ülevaate 2021.a. majanduslikust seisundist ja büroo poolsest tegevuskava 
täitmisest. EJL büroo on töötanud hästi ja tulemuslikult.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Büroo töötajad on tõtanud hästi ja tulemustasu maksmine õigustatud.  
 
Heino Junolainen 
Nõustus ettepanekuga.  
 
Otsustati: Maksta EJL büroo töötajatele tulemustasu 2021.a. tegevuse eest töötaja ühe 
kuupalga ulatuses.  
 
 
Koosolek lõppes kell 16.45 
  
Kristi Kraavi- Käerdi 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


