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Tegevusaruanne 

1. Tegevusaruanne 

1.1. Juhatuse tegevusaruanne aastal 2015/2016 

2015/2016 tegevusaasta juhatus koosnes järgnevast koosseisust:  
 

President – Birgitta Ots 
Akadeemiliste tegevuste asepresident – Kerli Kalk  
Seminaride ja konverentside asepresident – Gertrud Palu  
Praktikavahetusprogrammi asepresident – Mirko Vavrenjuk  
Peasekretär – Liisa-Lotta Raag  
Varahoidja – Reinhold Mutli  
Marketingi asepresident - Oliver Grauberg 

Pärast seda, kui valiti 2015/2016 juhatus, toimusid koosolekud ja koolitused selleks, et valmistada 
uut juhatust ette ELSA Estonia uueks aastaks. Eelmise juhatuse liikmed andsid uuele juhatusele 
edasi oma teadmised, soovitused ja näpunäited, et ELSA Estonia tegevus uuel aastal veelgi 
edukam oleks.  

2015/2016. aastal on ELSA Estonia oma tegevuse elluviimiseks pidanud juhatusega koosolekuid, 
korraldanud oma laiendatud juhatuste liikmetele ühe hariva koolituse ning korraldanud ka ühe 
ürituse vilistlastega. Vilistlaste üritus toimus Tallinnas, Beer Gardeni veinikeldris, osalejaid oli 27.  

ELSA Estonia tegevust viib ellu kolm eraldi juhatust – ELSA Estonia, ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. 
Laiendatud juhatusesse kuuluvad ka direktorid: ELSA Estonial 9, ELSA Tartul 6 ja ELSA Tallinnal 6 
direktorit. Direktorite ülesandeks on aidata asepresidente nende igapäevases töös. Igal juhatusel 
on toimunud regulaarsed juhatuse koosolekud kaks korda kuus. Lisaks on ELSA Estonia juhatus 
pidanud eraldi ühiskoosolekuid kummagi osakonna (Tallinna ja Tartu) juhatustega, et arutada 
täpsemalt osakondade tegevust ja probleemkohti.  

Põhiliseks muudatuseks 2015/2016. aastal on juhatuse poolt põhikirja muudatusettepanekute 
väljatöötamine ning sellest lähtuvalt uue asepresidendi ametikoha loomine (harjutuskohtuvõistluste 
asepresident).  

1.2. Seminarid ja konverentsid aastal 2015/2016 

 

1) Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene tervitusõhtu 
 

Formaat: kokteiliõhtu 
Toimumise aeg: 24.09.2015 
Esinejad: Hannes Vallikivi (TGS-i juhtivpartner Eestis), Margo Lemetti (TGS-i partner), Piret 
Blankin (TGS-i partner), Gea Lepik (TGS-i advokaat), Tanel Pürn (TGS-i vandeadvokaat), 3 
praktikanti. 
Sisu: Arutati seda, milline on elu rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas valmistada end ette 
edukaks karjääriks advokaadina ning kuidas saada praktikale või tööle tipp-advokaadibüroosse 
(TGS-i näitel). Advokaadibüroo soovis tudengeid tervitada alanud õppeaasta puhul ning tutvustada 
nende bürood ning advokaaditööd.  
 

2) ELSA Tartu õppereis Tallinnasse: "Julgeolek ja riigikaitse - kes otsustab meie turvalisuse 
üle?"  
 

Formaat: õppereis 
Toimumise aeg: 08.10.2015 
Esinejad: Riigikogus Mati Raidma, Kaitsepolitseiametis Andres Kahar, Kaitseministeeriumis Andres 
Vosman, Erki Kodar, Maarja Naagel, Lauri Kriisa. 
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Sisu: Õppereisi temaatika keskendus julgeolekule ja riigikaitsele. Kuivõrd eelmisel aastal oli 
teemaks rahvusvaheline sõjaõigus, siis sel korral tuli käsitlusele kõik mis puudutab sise- ja 
välisjulgeolekut. Külastasime Riigikogu, kus rääkis pikaaegne Riigikogu Riigikaitsekomisjoni 
esimees. Teine külastatav asutus oli KaPo, ning kolmas Kaitseministeerium. Tutvusime asutuste 
tööga, sh nende asutuste juristide tööga, ning kuulsime huvitavaid fakte julgeolekuvaldkonnast. 
Bussis toimus viktoriin.  
Traditsioonilise õppereisi eesmärk on anda (eelkõige esimese kursuse) tudengitele teadmisi ja 
kogemusi lisaks ülikoolis saadavale, laiendada nende silmaringi ning muuhulgas suurendada 
sidusust Tartu ja Tallinna tudengite vahel. Eelmisel aastal oli õppereisi teemaks rahvusvahelise 
sõjaõigus, ning selle käigus külastati NATO Küberkaitsekeskust ja Riigikogu. Samuti on õppereis 
abiks uute aktiivsete liikmete leidmisel.  
 

3)  ELSA Tartu seminar "Narkopoliitika Eestis— kuhu edasi?" 
 

Formaat: seminar 
Toimumise aeg: 17.11.2015 
Esinejad: Mart Kalvet (MTÜ Ravikanep), Viljar Veede (arst-resident), Jaan Ginter (TÜ dekaan, 
kriminoloogia professor). Moderaator— Kerli Kalk 
Sisu: Üritusel räägiti narkopoliitikast laiemalt ning muuhulgas leiti vastused küsimustele, kuidas 
uimastipoliitikat arendatakse/välja töötatakse ja millised aspektid on sealjuures kõige olulisemad, 
kui suurt rolli mängivad teaduslikud uuringud ning milline on Eesti uimastipoliitika ja selle eesmärk. 
Räägiti ka narkomaaniast Eestis (fentanüül, suur suremus, ennetusmeetmed) ning toodi teiste 
riikide näiteid (Portugali uimastite dekriminaliseerimise mõjud uimastite tarbimisele). Arutleti 
tulevikusuundade üle Eesti uimastipoliitikas, sh kanepi legaliseerimise üle Eestis—  millised on 
selle mõjud ühiskonnale, kas ja kuidas seda peaks tegema ning kas see on reaalne. 

4) ELSA Tartu kokteiliõhtu "Maksupettused— mis paistab Eesti puhul silma?" 
 

Formaat: kokteiliõhtu 
Toimumise aeg: 18.02.2016 
Esinejad: Tõnis Vahesaar (Raidla Ellex) 
Sisu: Räägiti Eesti maksusüsteemi kitsaskohtadest ja enim kasutatavatest maksupettuse 
skeemidest Eestis. Keskenduti maksupettustele ettevõtete ja tavainimeste vaatepunktist ja räägiti, 
millised on olnud viimase aja suurimad maksupettused Eestis. Samuti võrreldi Eesti maksupettuste 
olukorda muu maailmaga ning toodi välja, mis paistab Eesti puhul eriti silma. Käsitleti ka nn OÜ-
tamist kui ühte maksupettuse alaliiki, mis on olnud pikemat aega päevakajaline teema. Arutlusele 
tuli, mis sellist käitumist põhjustab ning kas ja mida tuleks sellega seoses ette võtta. 

5) ELSA Tartu Study Visit 
 

Formaat: õppereis 
Toimumise aeg: 07.04.16-10.04.16 
Esinejad: Liis Halling, Anne Veerpalu, Kristjan Siigur, Anneli Vilu 
Sisu: Tegemist oli IT-õiguse teemalise õppereisiga, mille raames külastasid ELSA Poola liikmed 
Tallinnat ja Tartut ning võtsid osa IT-õiguse teemalistest loengutest. 

6) ELSA Tallinna seminar "Jury System with Thomas A. Banducci" 

Formaat: seminar 
Toimumise aeg: 07.11.2015 
Esinejad: Thomas A. Banducci— Ameerika Ühendriikidest pärit kohtuadvokaat 
Sisu: Thomas A. Banducci tegi sissejuhatuse USA õigussüsteemi ning seejärel näidati osalejatele 
filmi. Filmile järgnes arutelu esinejaga ning tekkinud küsimustele vastamine. 

7) ELSA Tallinna kokteiliõhtu "Pagulased: põhiõiguste ja -vabaduste kaitse Eesti Vabariigis" 

Formaat: kokteiliõhtu 
Toimumise aeg: 11.11.2015 
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Esinejad: Eesti Inimõiguste Keskuse õigusekspert Anni Säär, advokaadibüroo Tark Grunte 
Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov, Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht 
Triin Raag. 
Sisu: Arutleti pagulaste olukorra üle Eestis, nende vastuvõtmisprotsessi üle jne. Üritus toimus 
arutelu vormis- kõik, kellel arvamusi/küsimusi tekkis, said kaasa rääkida. 

8) ELSA Tallinna kokteiliõhtu advokaadibürooga COBALT: "Advokaatuurist ja eetikast – 
kuidas olla hea advokaat?" 

Formaat: kokteiliõhtu 
Toimumise aeg: 05.04.2016 
Esinejad: Advokaadibüroo COBALT partner Sten Luiga 
Sisu: Ürituse käigus saadi ülevaate advokatuurist kui organisatsioonist, tema tegemistest ja arutati 
päevakajaliste eetikaga seotud teemade üle.  

9) ELSA Estonia ja ELSA Finlandi "FinEst 2015: Dispute Resolution" 

Formaat: õppereis 
Toimumise aeg: 29.-30.10.2015 
Esinejad: advokaadid Eesti advokaadibüroodest Cobalt ja Raidla Ellex ja Soome advokaadibüroost 
Roschier ning Soome Kaubanduskoja arbitraažist (The Arbitration Institute of the Finnish Chamber 
of Commerce) 
Sisu: FinEst on traditsiooniline Eesti-Soome õppereis, mille käigus külastatakse mõlema riigi 
pealinnu, tuntumaid büroosid ning saadakse osa rikkalikust sotsiaalprogrammist. Selle aasta 
FinEst keskendus vaidluste lahedamisele, osalejaid oli mõlemast riigist kokku ligi kakskümmend. 
Üldine tagasiside oli väga positiivne.  

 

1.3. Akadeemilised tegevused aastal 2015/2016 

1) ELSA Tartu avaüritus "Andmekaitse privaatsusõiguses" 

Formaat: ELSA tutvustusüritus 
Toimumise aeg: 17.09.2015 
Esinejad: Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Mari Männiko 
Sisu: Ürituse põhieesmärgiks oli tutvustada noortele juuratudengitele pingevabas keskkonnas MTÜ 
ELSA’t, sh organisatsiooni põhiväärtusi ja olulisemaid tegevusvaldkondi. Ürituse läbivaks 
temaatikaks oli andmekaitse ning sellega seonduv põhiõiguslik kaitse privaatsusmaailmas. Kuna 
üritus oli peamiselt suunatud esmakursuslastele, tuli üldise teemana käsitlusele, mida peaks iga 
inimene oma andmekaitseõigusest teadma ning kuidas neid saaks kaitsta. Arutlusele tuli nii 
andmeturbe temaatika kui ka delikaatsete isikuandmete töötlemine (näiteks tervise andmed) 
töösuhtes.  Samuti diskuteerisime selle üle, kuidas käitumine internetis võib mõjutada õigustudengi 
karjäärivõimalusi ning kui lihtne on rikkuda isiku õigust privaatsusele veebikeskkonnas. Ürituse 
raames said noored juristihakatised end proovile panna andmekaitsealases diskussioonis, 
muuhulgas lahendada kaasust tunnustatud professionaali järelvalve all. 

2) ELSA Tartu praktikatund: ülekuulamise simulatsioon kohtueelses menetluses 

Formaat: praktikatund 
Toimumise aeg: 30.09.2015 
Esinejad: Lõuna politseiprefektuuri eriasjade uurija Nadežda Poljakova 
Sisu: Ürituse peamine eesmärk oli panna proovile üliõpilaste kriminaalmenetlusalased teadmised 
ja oskused kannatanu, kahtlustatava ja tunnistaja ülekuulamises kriminaalmenetluses. 
Täpsustavalt oli eesmärgiks ka harida noori juuratudengeid kriminaalmenetlusalastest 
protseduuridest kohtueelses menetluses ning täiendada osalejate teadmisi kannatanu, 
kahtlustatava ja tunnistaja põhiõiguste alal, ühtlasi ka selgitada osalejatele ülekuulamise kaudu 
saadud tõendite tähtsust ja vajalikkust järgida rangelt menetlusõiguse reegleid kuriteo lahendamise 
küsimustes. Praktkatunni käigus said juuratudengid kehastuda kahtlustatavaks, tunnistajaks, 
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kannatanuks, kaitsjaks ja uurijaks.  

3) ELSA Tartu L@W kohtutäitur Oksana Kutšmei büroos 

Formaat: Lawyers@Work 
Toimumise aeg: 11.11.2015 
Esinejad: Oksana Kutšmei ja Vladimir Kutšmei 
Sisu: Üritus oli pühendatud kohtutäituri ja pankrotihalduri kui kohtuotsust elluviivate juristide 
ametikohtade tundma õppimisele. Ürituse eesmärgiks oli noortele juuratudengitele tutvustada 
kohtutäituri ning pankrotihalduri igapäeva tööd ning täitemenetlusõigusega seonduvaid praktilisi 
probleeme. Ühtlasi oli üritus orienteeritud tudengites huvi tekitamisele eelpool mainitud elukutsete 
vastu. 

4) ELSA Tartu ELSA Day (korraldatud koos ELSA Tartu S&C-ga) 

Formaat: praktikatund 
Toimumise aeg: 25.11.2015 
Esinejad: Andrus Lillo 
Sisu: Euroopa Inimõiguste Kohtu simulatsioon, kus tutvustati EIK menetlust. Andrus Lillo rääkis 
lühidalt enda kogemustest EIK-s, samuti räägiti osalejatele, milline peab olema hea kohtukõne. 
Toimus soolise võrdõiguslikkuse teemaliste kaasuste lahendamine gruppides ning kõnede 
esitamine. 

5) ELSA Tartu mälumängu eelvoor 

Formaat: Lawyers Off Work 
Toimumise aeg: 10.02.2016 
Esinejad: õhtujuhid Reinhold Mutli ja Mirko Vavrenjuk 
Sisu: Ürituse eesmärk oli tuua üliõpilased vabasse õhkkonda ning kontrollida nende õigusteadmisi 
läbi mälumängu. Mälumängu käigus said osalejad uusi teadmisi erinevate õigusvaldkondade ja 
õigusega seotud isikute kohta ning samuti oli võimalik tutvuda ELSA koostööpartneri AB 
LEXTALiga lähemalt.  

6) ELSA Tartu, ELSA Tallinna ja AB LEXTALi mälumängu finaal 

Formaat: Lawyers Off Work 
Toimumise aeg: 04.03.2016 
Esinejad: Mälumängu viis läbi LEXTALi partner vandeadvokaat Urmas Ustav 
Sisu: Ürituse peamine eesmärk oli panna proovile end eelvoorudes heal tasemel näidanud 
üliõpilaste õigusalaseid teadmisi- mälumängul osalesid eelvoorude võitjameeskonnad.  

7) ELSA Tartu L@W Tartu Vanglas (koostöös Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liiduga) 

Formaat: Lawyers@Work 
Toimumise aeg: 16.03.2016 
Esinejad: Vanglate osakonna nõunik-peajurist Viorica Tšaikovski, vanglate valdkonna asekantsler 
Priit Kama, Tartu vangla direktori asetäitjad Kristo Kulo ja Janek Riives 
Sisu: Tartu Vangla külastus, mille käigus oli võimalik tutvuda vangide õigustega, võimalustega ning 
ühtlasi saada teada, mil viisil toimub suhtlus vangide ja kohtu vahel. Samuti tulid arutlusele 
vanglakomisjoni ülesanded. 

8) ELSA Tartu praktikatund "Uurimistöö kaitsekõned: miks ja kuidas?" 

Formaat: praktikatund 
Toimumise aeg: 06.04.2016 
Esinejad: Andreas Kangur ja Andres Vutt 
Sisu: Ürituse eesmärk oli luua selgem arusaam, mis on kaitsekõne ning primaarselt, kuidas see 
käib. Sügavam eesmärk oli pakkuda tudengitele kindlust sooritamaks ise hea kaitsekõne oma tööd 
paneeli ees kaitstes. 
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9) ELSA Tartu L@W "Sundravi kohaldamine kr iminaalmenet luses" Tartu 
Psühhiaatriakliinikumis (koostöös arstitudengite psühhiaatriaringiga) 

Formaat: Lawyers@Work 
Toimumise aeg: 20.04.2016 
Esinejad: Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja juht Rutt Teeveer ja psühhiaater doktor Sven Janno 
Sisu: Ürituse peamine eesmärk oli selgitada juura- ja arstitudengitele kohtupsühhiaatria olulisust 
õigussüsteemis, sh kohtu- ning psühhiaatriasüsteemi omavahelist koostööd sundravi kohaldamise 
näitel kriminaalmenetluses. 

10) ELSA Tallinna hooaja avaüritus koostöös advokaadibürooga SORAINEN 

Formaat: ELSA tutvustusüritus 
Toimumise aeg: 16.09.2015 
Esinejad: SORAINEN’i vandeadvokaat Tanel Molok ning SORAINEN’i personalijuht Kristiina 
Härms 
Sisu: Ürituse põhieesmärgiks oli tutvustada esmakursuslastele ELSA organisatsiooni ning selle 
põhilisemaid tegevusvaldkondi. Ürituse põhiline temaatika oli eutanaasia, kuna see on teema, 
milles ka esmakursuslased julgelt sõna võtta saavad ilma liiga spetsiifiliseks minemata. Samuti 
said osalejad lahendada kaasuseid, mis põhinesid antud teemal. Hiljem toimus koos esinejatega 
arutelu nii teema kui ka kaasuste üle. 

11) ELSA Tallinna õppereis Tartusse 

Formaat: õppereis 
Toimumise aeg: 01.10.2015 
Es ine jad: Töö- ja so ts iaa lhoo ldusõ iguse dotsent Gaabr ie l Tav i ts , R i ig ikohtu 
kommunikatsioonispetsialist Liis Linn, Tartu vangla vanglajurist/justiitsministeeriumi nõunik Viorica 
Tšaikovski, justiitsministeeriumi asekantsler ja vanglate osakonna juht Priit Kama 
Sisu: Tartu õppereis on traditsiooniline Tallinna tudengite õppereis Tartusse, mille käigus 
külastatakse kolme asutust: Iuridicumi, Riigikohut ja Tartu vanglat. Ürituse eesmärk on tutvustada 
tudengitele külastatavaid asutusi ning nendes töötavate juristide tööd, avardada üliõpilaste 
silmaringi ning pakkuda võimalust näha, kuidas käib reaalselt töö õigusmaailmas. 

12) ELSA Tallinna L@W Finantsinspektsioonis 

Formaat: Lawyers@Work 
Toimumise aeg: 14.10.2015 
Esinejad: Finantsinspektsiooni õigusosakonna juht Siim Tammer ning Finantsinspektsiooni 
juhatuse esimees Kilvar Kessler 
Sisu: Ürituse sisuks oli tutvuda Finantsinstpektsiooni tööga, täpsemalt sealsete juristide tööga. 

13) ELSA Tallinna ELSA Day: "Avameelselt diskrimineerimisest ja soolisest 
võrdõiguslikkusest" 

Formaat: ELSA Day 
Toimumise aeg: 24.11.2015 
Esinejad: Kelly Grossthal, Merle Albrant, Triin Roosalu 
Sisu: Ürituse käigus rääkisid eksperdid Eesti Inimõiguse Keskusest ning Tallinna Ülikoolist 
lähemalt, mis on diskrimineerimine, milles seisneb sooline võrdõiguslikkus ning tutvustasid 
teemakohast läbiviidud uuringut. 

14) ELSA Tallinna mälumängu eelvoor 

Formaat: Lawyers Off Work 
Toimumise aeg: 11.02.2016 
Esinejad: õhtujuhid Reinhold Mutli ja Kaspar Nummert 
Sisu: LEXTALi mälumängu eelvoor, mille kaks parimat võistkonda pääsesid mälumängu finaali. 

15) ELSA Tallinna L@W Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis 
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Formaat: Lawyers@Work  
Toimumise aeg: 11.03.2016 
Esinejad: Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktor Üllar Lanno 
Sisu: Tutuvuti Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tööga ja erinevate ekspertiisivaldkondadega. 

16) ELSA Tallinna L@W Andmekaitse Inspektsioonis 

Formaat: Lawyers@Work  
Toimumise aeg: 04.05.2016 
Esinejad: Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektorid Kadri Levand ja Raavo Palu 
Sisu: Tutuvuti Andmekaitse Inspektsiooni tööga ja erinevate praktikavõimalustega. 

17) ELSA Estonia üritus SORAINEN Academy 

Formaat: seminaride sari 
Toimumise aeg: 29.10.2015-14.04.2016 
Esinejad: SORAINENi partnerid, vandeadvokaadid, advokaadid ja juristid. 
Sisu: Ürituse raames viidi läbi konkurss, kuhu said kandideerida kõik tudengid. Konkurents oli suur  
ning kandideerijate seast valiti välja parimad ning motiveeritumad tudengid. Sarja eesmärgiks on 
arendada tudengite praktilisi oskusi ning anda neile teadmisi, mida nad pelgalt ülikoolist ei saa. 
Seminaride teemadeks olid vaidluste lahendamine, investeerimise arbitraaž, riigihanked, 
maksuõigus, energiaõigus, IT-õigus, ühinemised ja ülevõtmised ning juriidiline audit. 

18) ELSA Estonia ELSA Day üritus "Mees või naine— on neil vahet?" 

Formaat: sotsiaalne eksperiment 
Toimumise aeg: 25.11.2015 
Sisu: Teemaks oli sooline võrdõiguslikus ning soolised stereotüübid ühiskonnas. Ürituse 
eesmärgiks oli panna osalejaid mõtlema sooliste stereotüüpide üle, proovida laiemat avalikkust 
ELSA tegemistesse kaasata ning suurendada teadlikkust ELSA Day kohta üldiselt. 

19) ELSA Estonia karjäärinädal 

Formaat: karjäärinädal 
Toimumise aeg: 15.-19.02.2016 
Esinejad: Tallinnas kohtunikud Ingrid Kullerkann, Karin Olentšenko, Katre Poljakova, Moonika 
Tähtväli, Tiia Mõtsnik, Piret Randmaa, Merike Varusk, Daimar Liiv, Indrek Parrest ja Ele Liiv; 
prokuratuurist Anneli Lumiste, Natalia Miilvee ja Rainer Amur; notariaadist Anneli Alekand, Jaan 
Hargi ja Anne Saaber; kohtutäiturid Risto Sepp, Katrin Vellet ja Elin Vilippus; advokatuurist Karin 
Madisson (AB SORAINEN) ning advokaadid advokaadibüroost Raidla Ellex. 
Tartus kohtunikud Rutt Teever, Gerty Pau, Anneli Tanum, Eveli Vavrenjuk, Triin Uusen-Nacke, Ene 
Muts, Andra Pärsimägi, Viivi Tomson, Anastassia Stalmeister ja Tiina Pappel; prokuratuurist Marge 
Püss, Tatjana Tamm ja Toomas Liiva; notariaadist Aune Harujõe ja Tiina Tomberg; advokaadid 
advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene. 
Sisu: Karjäärinädala raames said motiveeritumad tudengid võimaluse veeta päeva kas advokaadi, 
kohtuniku, prokuröri, notari või kohtutäituriga. Ürituse eesmärgiks oli pakkuda tudengitele võimalus 
näha erialaste töökohtade väljakutseid lähemalt ning aidata neil leida enda nišš õigusmaastikul. 

20) ELSA Estonia Fairy Tale Moot Court 

Formaat: harjutuskohus 
Toimumise aeg: 23.-24.04.2016 
Esinejad: Üritusel olid kohtunikeks Mari Matjus, Artur Knjazev ja Maria Pihlak 
Sisu: Kahepäevane rahvusvaheline harjutuskohus, mille sisuks oli muinasjutulise juriidilise vaidluse 
lahendamine. Üritus arendab juuratudengite analüüsi- ja argumenteerimisvõimet ning avaliku 
esinemise oskust, pannes neid olukorda, kus nad peavad lühikese aja jooksul argumenteerima nii 
ühe kui teise poole esindajana. 
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1.4. Praktikavahetusprogramm aastal 2015/2016 

STEP-i (The Student Trainee Exchange Programme ehk Praktikavahetusprogramm) töö koosneb 
kahest osast. Esimeseks on Eestis praktikakoha leidmine välistudengitele ning teiseks on 
praktikakohtade reklaamimine ja vahendamine Eesti tudengitele. Need tegevused on omakorda 
jaotatud ära sügis- ja kevadsemestrile. Sel hooajal keskendus STEP-i meeskond praktikakohtade 
arvu suurendamisele. Meil õnnestus mõlemal tsüklil teha koostööd Tartu Ülikooli IT programmiga ja 
teisel perioodil ka Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudiga, kes võtab samuti osa 
praktikaprogrammist.  
 

1.5. ELSA4Schools programm aastal 2015/2016  

ELSA4Schools’i eesmärk on panustada keskkooliõpilaste õigusteadlikkusse. Läbi interaktiivsete 
loengute anname neile teatud teema lõikes ülevaate nii nende õigustest kui ka kohustustest. Meie 
juristid ja noored õigustudengid käivad keskkoolides üle Eesti ning viivad õpilastele läbi loenguid 
märtsist maini. Loengute kestvus on sõltuv kooli tavast ja võimalustest, kuid mitte alla 45 minuti. 
Selleks aastaks oli ette valmistatud 4 teemat: sõnavabadus, tööleping, üürileping ning juurast 
üldiselt. Nendest oli keskkoolidel võimalik valida endale meelepäraseim teema, millest nad 
soovivad, et loengupidajad õpilastele räägiksid. Tänaseks on külastatud 15 kooli üle Eesti ning mai 
lõpuks on plaanis külastada veel viit kooli. Tallinna Inglise Kolledžiga on kokku lepitud, et neile 
korraldatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga loeng andmekaitse teemal, mis toimub 26. mail.   

Loengute läbiviijad on peamiselt ELSAst. Koolidega otsiti kontakti esmalt otse. Peamiselt soovitigi 
minna oma endisesse kooli. Lisaks sellele kasutasime aktiivselt Tagasi Kooli portaali, kus on meie 
projekt samuti üleval. Sellel aastal lisandus uus teema – juurast üldiselt, kus tutvustame erinevaid 
Eesti institutsioone, selgitame, kuidas seaduseid vastu võetakse ning anname ülevaate, milline 
ülesehitus on Eesti kohtusüsteemil.  

1.6. Koostööpartnerid aastal 2015/2016 

ELSA Estonia jätkas tihedat koostööd Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. 
ELSA Estonia teeb koostööd mitme advokaadibürooga (LEXTAL, SORAINEN, VARUL, Raidla 
Ellex, COBALT jt) kes pakuvad suurt tuge ürituste, seminaride ja kokteiliõhtute korraldamisel, 
toetades ELSA Estonia ja selle osakondade üritusi kas rahaliselt või esinejate ja ruumide näol. 
Samuti on ELSA Estonial sellest aastast ka patroon Eesti Vabariigi Õiguskantsleri näol, kellega 
koostöös toimuvad tuleval aastal mitmed projektid. Lisaks olime osa Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna 
Sihtasutuse OLE ROHKEM programmist.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2016 31.03.2015

Varad   

Käibevara   

Raha 4 100 10 199

Kokku käibevara 4 100 10 199

Kokku varad 4 100 10 199

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 10 199 3 064

Aruandeaasta tulem -6 099 7 135

Kokku netovara 4 100 10 199

Kokku kohustused ja netovara 4 100 10 199
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2015 -

31.03.2016

01.04.2014 -

31.03.2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 2 500 2 660

Annetused ja toetused 4 032 8 243

Muud tulud 4 568 6 148

Kokku tulud 11 100 17 051

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -12 259 -6 474

Mitmesugused tegevuskulud -4 940 -3 442

Kokku kulud -17 199 -9 916

Põhitegevuse tulem -6 099 7 135

Aruandeaasta tulem -6 099 7 135
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2015 -

31.03.2016

01.04.2014 -

31.03.2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 500 2 660

Laekunud annetused ja toetused 4 032 8 243

Muud põhitegevuse tulude laekumised 4 568 6 148

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -17 199 -9 916

Kokku rahavood põhitegevusest -6 099 7 135

Kokku rahavood -6 099 7 135

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 199 3 064

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 099 7 135

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 100 10 199
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2014 3 064 3 064

Aruandeaasta tulem 7 135 7 135

31.03.2015 10 199 10 199

Aruandeaasta tulem -6 099 -6 099

31.03.2016 4 100 4 100
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing ELSA Estonia 2014/2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamises võetakse varad arvele nende

soetamise momendil tegelikus soetushinnas, väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses ehk dokumentaalsete tõendite alusel,

mitte turuhinnas.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutused puuduvad, sest muudatusteks puudus vajadus.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil, mille

kohaselt avalikustatakse raha brutolaekumiste ja -väljamaksete põhiliigid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Mittetulundusühingu arvestusvaluutaks on eurod.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Mittetulundusühingul pole kunagi põhivara olnud. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid,

mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku

elueaga varaobjektid kantakse kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639

Rendid

Mittetulundusühing pole kunagi võtnud ega andnud midagi rendile ning ei plaani seda ka lähitulevikus teha. Üüritakse vaid ühekordselt

ruume/tarbeid konkreetsete ürituste tarbeks ning maksumus võetakse kohe kuluna arvele

Annetused ja toetused

Toetused ja annetused võetakse bilansis arvele tuluna. Liikmemakse annetuse ega toetusena ei arvestata.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulude arvestuses on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksustamine

Mittetulundusühingul pole makse, mida eraldi kajastada. Mittetulundusühing maksab tulumaksu alates soodustuse ülempiiri

ületamisest. Mittetulundusühing ei maksa töötasu ning juhatuse liikme tasusid.



15

Mittetulundusühing ELSA Estonia 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2016 31.03.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 241 247



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2016

Mittetulundusühing ELSA Estonia (registrikood: 80141826) 01.04.2015 - 31.03.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REINHOLD MUTLI Juhatuse liige 23.05.2016



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Faks +372 6271889

Faks +372 6090216

Mobiiltelefon +372 53320012

E-posti aadress elsa@elsa.ee

Veebilehe aadress www.elsa.ee


