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Tegevusaruanne

1. Tegevusaruanne

1.1. Juhatuse tegevusaruanne aastal 2014/2015

2014/2015 tegevusaasta juhatus koosnes järgnevast koosseisust:
President – Marcus Niin
Akadeemiliste ürituste asepresident – Henri Ratnik
Seminaride ja konverentside asepresident – Birgitta Ots
Praktikavahetusprogrammi asepresident – Karoliine-Amelia Priinits
Peasekretär – Tea Kookmaa
Varahoidja – Silvia Urgas
Marketingi asepresident - Mait Valberg

Pärast 2014/2015 tegevusaasta juhatuse valimist 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 veel edukam oleks. 

2014/2015 on ELSA Estonia oma tegevuse elluviimiseks pidanud juhatusega koosolekuid, korraldanud oma laiendatud
juhatuste liikmetele ühe hariva koolituse ning ka ühe ürituse vilistlastega. Vilistlaste üritus toimus Tallinnas,
Luscher&Matiesen’i veinikeldris, osalejaid oli 22. Lisaks aitas ELSA Estonia koos ELSA Latvia ja ELSA Lithuania’ga
korralda kolme Balti riigi ühist konverentsi „United Baltics  - Exploring e-commerce“, mis toimus 13.03. – 15.03.2015
Vilniuses.

ELSA Estonia tegevust viib ellu kolm eraldi juhatust – ELSA Estonia, ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. Laiendatud
juhatusesse kuuluvad ka direktorid: ELSA Estonial 10, ELSA Tartul 6 ja ELSA Tallinnal 5 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 2014/2015 tegevusaastal on juhatuse poolt olnud kodukorra välja töötamine.

1.2. Seminarid ja konverentsid aastal 2014/2015

1) ELSA Tartu õppereis Tallinnasse (korraldamine koos ELSA Tartu AA-ga)

Formaat: õppereis    
Toimumise aeg: 16.10.2014           
Esinejad: Riigikogus: Külli Kapper ja Olev Aarma; NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuses: Lauri 
Aasmann, Liis Vihul, Henry Rõigas, Anna-Maria Osula ja Kadri Kaska. 
Sisu: Õppereisi temaatika keskendus rahvusvahelise õiguse käsitlemisele. Tänasel päeval võivad mitmed bakalaureuse 
õppeastme juuratudengid tunda, et rahvusvaheline õigus on jäänud siseriikliku õiguse käsitlemise varju, mistõttu ei 
pruugi nad ka magistriastmes sellele valdkonnale keskendudes end kindlalt tunda. Taolised külastused, mis 
keskenduksid spetsiifilisemalt rahvusvahelise õiguse mõnele aspektile, on seetõttu suurepärasteks teadmiste 
täiendusteks. Seda eriti nüüd, kus Tartu Ülikooli õigusteaduskond on vastusena rahvusvahelise õiguse kiirele arengule 
ja kasvavale tähtsusele avamas magistriastmes IT-õiguse õppesuunda. 
 
2) ELSA Tartu seminar „Kooseluseadus – kas eesmärk pühitseb abinõu?” 
 
Formaat: seminar     
Toimumise aeg: 29.10.2014           
Esinejad: Anne Saaber (Notarite Koja esimees), Neeme Suur (Riigikogu õiguskomisjoni esimees ning üks 40st 
kooseluseaduse eelnõu algatajast), Varro Vooglaid (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esimees). Moderaator – 
Silver Lulla. 
Sisu: Tegemist oli seminariga, mis käsitles kooseluseaduse eelnõu temaatikat. Kooseluseaduse eelnõust polnud meile 
teadaolevalt veel põhjalikku ja objektiivselt kõiki kooseluseaduse aspekte ning selle menetlemist käsitlevat üritust Tartus 
korraldatud. Seetõttu rääkisime eelnõu eesmärkidest: mida ja kas regulatsioon täpselt muudaks, käsitledes seega 
aktuaalset teemat võimalikult laiahaardeliselt ja kõikehõlmavalt. Arutleti ka üldfilosoofilistel teemadel nagu perekonna 
mõiste, ühiskonna jätkusuutlikkuse allikad, perekonna/kiriku roll ühiskonnas jne. 
 
3) ELSA Tartu kokteiliõhtu „Kaitsta hindamatut, reguleerida hoomamatut – keskkonnaõigus ja selle
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problemaatika” 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 12.11.2014           
Esinejad: Martin Triipan (AB Raidla Lejins Norcous partner ja vandeadvokaat ning keskkonna, planeeringute ja 
haldusõiguse valdkonna juht) ja Madis Piirla (Keskkonnainspektsiooni õigusosakonna vanemjurist)  
Sisu: Üritus keskendus keskkonnaõiguse kui õigusvaldkonna lahtimõtestamisele. Nimelt pole keskkonnaõigus ning selle 
huvitavamad nüansid ühes problemaatikaga tudengite jaoks väga tuntud, kuivõrd keskkonnaõigust käsitlevaid aineid 
eeskätt bakalaureuse tasemel üleüldse polegi. Et teema käsitlus liialt üldiseks ei jääks, kõneles Keskkonnainspektsiooni 
õigusosakonna vanemjuristi spetsiifilisemalt keskkonnaõiguse temaatikast ning nimelt keskkonnakahjude hindamisest. 
Käsitlesime mitmeid olulisi elulisi ja markantsemaid kaasuseid. 
 
4) ELSA Tartu konverents „Äriühing upub – saneerimine päästab?!" 
 
Formaat: konverents           
Toimumise aeg: 04.03.2015           
Esinejad: Ants Prümmel (AB LEXTAL tegevjuht) ja Urmas Ustav (AB LEXTAL partner, vandeadvokaat). Moderaator – 
Rainer Ratnik (AB LEXTAL jurist).           
Sisu: Üritus keskendus saneerimismenetluse ja sellega kaasnevate probleemide lahkamisele. Saneerimine tähendab 
sisuliselt äriühingu päästmist ajutistest makseraskustest. Saneerimisabinõusid kohaldades üritatakse taastada 
majandusraskustesse sattunud äriühingu likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada jätkusuutlik majandamine. 
Liikusime mööda ajatelge alates äriühingu majandusliku probleemi tekkimisest kuni saneerimise lõpetamiseni (ehk 
bilansi korda saamiseni ja võlausaldajatega äraleppimiseni), avades teemat läbi praktiliste kaasuste. Kohvi- ning 
koogipausi ajal arutlesid osalejad AB LEXTAL poolt koostatud kaasuse üle, innustamaks teema üle mõtisklemist 
süvenenumalt. 
 
5) ELSA Tartu kokteiliõhtu kindlustuspettustest (korraldamine ELSA Tartu S&C ja AA direktorite poolt) 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 23.04.2015           
Esinejad: Arvi Rohuniit (If P&C Insurance kindlustuspettuste peauurija) 
Sisu: Ürituse eesmärk on valgustada tudengeid kindlustusõiguse valdkonnast, keskendudes selle huvitavamale osale – 
nimelt kindlustuspettustele. Teemakäsitlus on kaasusepõhine ja praktiline. 
 
6) ELSA Tartu kokteiliõhtu reklaamiõigusest 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 28.04.2015           
Esinejad: Pirkko-Liis Harkmaa (AB LAWIN vandeadvokaat) ja Kadri Michelson (AB LAWIN vandeadvokaat)       
Sisu: Üritus keskendub reklaamiõigusele. Reklaamid on meie igapäevaelu loomulik osa, kuivõrd puutume nendega 
kokku nii tänaval kõndides kui ka internetis ajalehti lugedes. Tihti võivad reklaamid olla kahetimõistetavad ning kutsuda 
esile negatiivseid emotsioone, millest tekivad vaidlused – mida tähendab eksitav, võrdlev või piiratud reklaam? Koos AB 
LAWIN esinejatega anname juuratudengitele ülevaate, millistes reklaamiõiguse valdkondades reklaamivaidlused 
tekivad, tuues näiteid sealjuures huvitavamatest vaidlustest avaliku sektori asutustes, haldus- ja üldkohtutes. 
 
7) ELSA Tallinna kokteiliõhtu "Startup ja mis nüüd edasi?" 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 09.10.2014           
Esinejad: Andrei Korobeinik, Martin Villig, Tiina Pukk (LEXTAL) ja Marget Kukk (Justiitsministeerium). 
Sisu: Startup’idega seonduv temaatika: kuidas idufirmasid asutada ja millised on peamised väljakutsed? Rõhk oli 
juriidilistel probleemidel. 
 
8) ELSA Tallinna kokteiliõhtu "Safety vs. Privacy - the challenges of cybersecurity" 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 04.12.2014           
Esinejad: Priit Roosimägi (RIA), Heiti Kender ja Janek (KAPO). 
Sisu: TTÜ ingliskeelne tutvustusüritus, teemadeks küberjulgeolek ja sellega seonduv poleemika. Üritus andis ülevaate 
nii tavainimese kui ka riigi poolt vaadatuna. 
 
9) ELSA Tallinna seminar "Töölepingu sõlmimise suurimad ohud" 
 
Formaat: seminar     
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Toimumise aeg: 26.02.2015           
Esinejad: Katrin Sarap (Njord) ja Anni Raigna (tööinspektsioon).          
Sisu: Töölepingute sõlmimine ning sellega kaasnevad komistuskivid ning väljakutsed. 
 
10) ELSA Tallinna kokteiliõhtu "Kas rahaline jõukus või looduslik rikkus?" 
 
Formaat: kokteiliõhtu           
Toimumise aeg: 01.04.2015 

Esinejad: Martin Triipan (AB Raidla Lejins Norcous), Triin Frosch (AB Raidla Lejins Norcous) ja Mart Raamat
(keskkonnaministeerium)  
Sisu: Mida reguleerib keskkonnaõigus, millega tegeleb keskkonnaõigusele spetsialiseerunud jurist? Täpsemalt
vaatasime ka taastuvenergia ning tuumajaamadega seonduvat.

11) ELSA Tallinna hooaja lõpuüritus "Kust tulevad laenud? Kuhu lähevad intressid? Kes silma peal hoiab?"

Formaat: kokteiliõhtu
Toimumise aeg: 06. mai 2015 
Esinejad: Kerstin Pilt (Nordea pank), Paul Künnap (SORAINEN), Liis Rebane (Finantsinspektsioon)
Sisu: Laenuturu reguleerimisega ja laenamisega seotud ohud ja väljakutsed. Mida peaks laenamise puhul jälgima nii
laenuandja kui laenuvõtja? Kui kohane on praegune laenuturu reguleerimine, mida tuleks muuta ja kuidas on seda
mõjutanud kiirlaenufirmad?

12) ELSA Estonia ja ELSA Finlandi „FinEst 2014: Environmental Law -  Issues and perspectives“

Formaat: õppereis   
Toimumise aeg: 15.10. - 16.10.2014       
Esinejad: Rainer Vakra (Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees) ja Martin Triipan (AB Raidla Lejins Norcous), Soome
keskkonnaministeerium ja Castrén & Snellman Attorneys Ltd.
Sisu: FinEst on traditsiooniline Eesti-Soome õppereis, mille käigus külastatakse mõlema riigi pealinnu, tuntumaid
büroosid ning saadakse osa rikkalikust sotsiaalprogrammist laeval. Selle aasta FinEst keskendus keskkonnaõigusele,
osalejaid oli mõlemast riigist kokku kahekümne ringis. Üldine tagasiside oli positiivne.

13) ELSA Estonia, ELSA Finlandi ja ELSA Swedeni „Baltic Sea Exchange“

Formaat: õppereis   
Toimumise aeg: 16.03. - 18.03.2015                   
Sisu: BSX on traditsiooniline Soome-Rootsi-Eesti õppereis, kus külastatakse kahe põhjanaabri pealinnu ning tuntuimaid
õigusega seotud asutusi. Sellel aastal keskenduti inimõigustele ja sotsiaalsele vastutusele, osalejaid oodati kõikidest
riikidest üle Euroopa. Eesti delegatsioonis oli kaks inimest.

14) ELSA Estonia konverents „Cross-Border Mergers & Acquisitions: Merging Limited Liability Companies in
Europe“

Formaat: konverents          
Toimumise aeg: 08.04. – 12.04.2015      
Esinejad: Karl Paadam (PWC Legal), John Hammond (CMS), Tanel Kalaus (Jesse&Kalaus), Piret Jesse
(Jesse&Kalaus), Graham Conlon (CMS) Hannes Vallikivi ja Rolan Jankelevitsh (TARK GRUNTE SUTKIENE), Urmas
Ustav (LEXTAL).
Sisu: M&A on ELSA Estonia korraldatav rahvusvaheline konverents ning ühtlasi regiooni suurim selleteemaline
rahvusvahelise suunitlusega üritus. 4 päeva kestnud üritusel mängiti läbi simulatsiooni korras M&A juriidiline protsess,
osaleti nii loengutel kui ka interaktiivsetes töötubades. Osalejaid oli kokku 30, seitsmest riigist, pea pooled osalejaist olid
välismaalased. Üldine tagasiside oli positiivne, kiideti akadeemilist programmi ning ka korralduslikke aspekte.

1.3. Akadeemilised üritused aastal 2014/2015

 1) ELSA Estonia üritus SORAINEN Academy

Formaat: seitsmest seminarist koosnev seminaride sari.  
Toimumise aeg: veebruar-mai 2015  
Esinejad: SORAINEN-i partnerid, vandeadvokaadid, advokaadid ja juristid. 
Sisu: Ürituse raames viidi läbi konkurss, kuhu said kandideerida kõik tudengid. Konkurents oli suur – kandideerijate
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seast valiti välja parimad ning motiveeritumad tudengid. Sarja eesmärgiks on arendada tudengite praktilisi oskusi ning
anda neile teadmisi, mida nad koolipinki nühkides ei saa. Seminaride teemadeks on vaidluste lahendamine,
meditsiiniõigus, riigihanked, investeerimise arbitraaž, IT õigus, energiaõigus, ühinemised ja ülevõtmised ja legal due
dilligence.

2) ELSA Estonia karjäärinädal

Formaat: karjäärinädal   
Toimumise aeg: 16. – 20. veebruar 2015            
Esinejad: Tallinnas kohtunikud Helina Luksepp, Meelis Eerik, Liili Lauri, Tiiu Hiiuväin ja Katre Poljakova; prokuratuurist 
Rainer Amur ja Katrin Pärtlas; notariaadist Anne Saaber; advokatuurist Urmas Ustav (AB LEXTAL), Olavi-Jüri Luik (AB 
LEXTAL) ja Martti Peetsalu (AB VARUL).         
Tartus kohtunikud Heli Sillaots, Ingeri Tamm, Triin-Uusen Nacke, Ene Muts, Andrus Miilaste ja Anneli Tanum; 
prokuratuurist Tatjana Tamm ja Marge Püss; notariaadist Tiina Tomberg; advokatuurist Peeter Viirsalu (AB 
VARUL).          
Sisu: Karjäärinädala raames said motiveeritumad tudengid võimaluse veeta päeva kas vandeadvokaadi, kohtuniku, 
prokuröri või notariga. Ürituse eesmärgiks oli anda tudengitele võimalus näha ühe tunnustatud praktiku igapäeva tööd 
ning tegemisi. Nii sai tudeng hea ülevaate, kuhu võiks praktikale kandideerida ja võib-olla isegi teada saada, mis amet 
võiks teda huvitada tulevikus. 
 
3) ELSA Estonia Fairy Tale Moot Court 
 
Formaat: harjutuskohus     
Toimumise aeg: 24. ja 25. märts 2015      
Esinejad: – Tallinnas AB Borenius partner Egon Talur, AB Borenius advokaat Karli Kütt, Tartu Ülikooli õppejõud Karin 
Sein ja väitleja Silva Otti.            
Tartus AB Borenius partner Margus Mugu, AB Borenius vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart, Tartu Ülikooli õppejõud 
Rene Värk, Tartu Ülikooli õppejõud Gaabriel Tavits, väitlejad Joosep Tiks ja Anni Haas.            
Sisu: Üritus toimus kahes osas. Esimeses osas leidis aset näidiskohtuvaidlus esinejate tiimide vahel. Selle eesmärgiks 
oli näidata esinejate argumenteerimisoskust, loomingulisust ning tutvustada tudengitele ürituse formaati. Seejärel jaotati 
tudengid võistkondadesse, neile anti ettevalmistamiseks ette kaasus. Pärast seda toimusid erinevates ruumides 
näidiskohtuvaidlused, mida hindasid ürituse esinejad (kohtunikud). Ürituse eesmärgiks oli arendada tudengite 
loomingulisust ning argumenteerimisoskust. 
 
4) ELSA Estonia ja AB VARUL esseevõistlus 
 
Formaat: esseevõistlus      
Toimumise aeg: 1.-30. aprill 2015 
Sisu: Esseevõistlus annab tudengitele võimaluse näidata enda loomingulisust ja teadmisi ning saada selle eest 
tunnustust ja auhindu. Esseesid on võimalik kirjutada eraõiguse problemaatika teemal. Esseesid hindavad AB VARUL-i 
hindamiskomisjon ning parimad saavad vääriliselt autasustatud. 
 
5) ELSA Estonia Study Visit Brüsselisse 
 
Formaat: Õppereis 
Toimumise aeg: 05.-06.05.2015  
Esinejad: ELSA Internationali rahvusvaheline juhatus ja Indrek Tarand.  
Sisu: Study Visiti raames külastavad tudengid Euroopa pealinna – Brüsselit! Selle raames minnakse Euroopa 
Parlamenti, kus tutvutakse selle instutitsiooni tegevuste ja olemusega, samuti tutvutakse saadiku Indrek Tarandiga. Veel 
külastatakse Brüsselis ELSA peakorterit, kus tutvutakse rahvusvahelise juhatuse liikmete ning nende tegemistega. 
 
6) ELSA Tallinna hooaja avaüritus koostöös advokaadibürooga SORAINEN 
 
Formaat: ELSA tutvustusüritus     
Toimumise aeg: 16.09.2014  
Esinejad: Carri Ginter, Allar Jõks, Karin Madisson        
Sisu: Kõigepealt tutvustati ELSA-t, seejärel rääkis Karin Madisson oma partneriks kujunemisest ning tutvustas 
SORAINEN AB‘d. Peale seda jagati osalejad neljaks grupiks ja anti kätte kaasused, mida sai lahendada sõnavabaduse 
põhimõttest lähtuvalt. Osalejatele anti aega kaasuste arutamiseks, samal ajal sai nautida ka veini ja suupisteid. Hiljem 
kandis iga grupp oma lahendused ette, toimus arutelu ning lahendusi kommenteerisid Allar Jõks ja Carri Ginter. 
 
7) ELSA Tallinna L@W Finantsinspektsioonis 
 
Formaat: Lawyers@Work  
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Toimumise aeg: 29.10.2014 
Esinejad: Tervitussõnad - Kilvar Kessler (Finantsinspektsiooni juhatuse esimees) 
Turujärelevalve ettekanne - Marek Pajussaar (riskijuht) 
Rahapesu tõkestamise ettekanne - Matis Mäeker ( Rahapesu tõkestamise järelevalve). 
Hilisem arutelu ja küsimused-vastused - Sigrid Aljas (Turujärelevalve divisjonist) ja Märt Maarand (Õigusosakonnast). 
Sisu: Esmalt tegi Kilvar Kessler üritusele sissejuhatuse, tutvustades Finantsinspektsiooni üldiselt. Sellele järgnes Marek 
Pajussaare ettekanne, kes tutvustas lähemalt üht juhtumit, kus avastati rahapesu. Rahapesu tõkestamisest räääkis 
pikemalt Matis Mäeker. Kõik esinejad olid väga avatud ning suhtlesid osalejatega. Hiljem järgnes üldine arutelu, mille 
käigus Sigrid Aljas ja Märt Maarand tutvustasid oma tööd Finantsinspektsioonis ning rääkisid, kuidas sinna tööle 
sattusid. 
 
8) ELSA Tallinna õppereis Tartusse 
 
Formaat: õppereis    
Toimumise aeg: 06.11.2014   
Esinejad: Juridicumis Raul Narits; Riigikohtus Liis Lindström (esimehe nõunik);Tartu Vanglas Viorica Tšaikovski 
(vanglajurist / justiitsministeeriumi nõunik) ja Priit Kama (justiitsministeeriumi asekantsler).            
Sisu: Juridicumis Raul Naritsa motiveeriv esitlus,  ülevaade õigusest. Riigikohtus näidati kohtusaali ning tutvustati Eesti 
kohtusüsteemi. Hiljem liiguti edasi üldkogu saali, kus rääkisime kohtusüsteemist, kohtunikuks saamisest jne. Riigikohtu 
üldkogu saalis tehti ka grupipilt. Tartu Vanglas jagati grupp kaheks ja viidi läbi ekskursioon vanglas. Näidati klassiruume, 
pikaajalisi külastusruume, kabelit, vangikonge, puhkeruumi. Peale ekskursiooni rääkis Viorica koos kolleegidega 
vanglajuristi tööst ja vangla töötaja päevast.  
 
9) ELSA Tallinna L@W Põhja Ringkonnaprokuratuuris 
 
Formaat: Lawyers@Work 
Toimumise aeg: 18.11.2014  
Esinejad: Endla Ülviste (Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör), Natalia Miilvee (Ringkonnaprokurör) ja Tristan 
Ploom (Riigiprokurör) 
Sisu: Tutvustati prokuröri ametit ja igapäevatööd. Samuti räägiti, kuidas käib kandideerimine prokuröri kohale ning 
millised on nõudmised. Hiljem räägiti veidi jälitustegevusest ning osalejad küsisid esinejatelt küsimusi. 
 
10) ELSA Tallinna ELSA Day 
 
Formaat: filmiõhtu 
Toimumise aeg: 26.11.2014 
Esinejad: Nooremleitnant Juri Tereštšenkov 
Sisu: Kõigepealt vaadati filmi „Return to Homs“, mis rääkis Süüria kodusõjast. Hiljem toimus koos esinejaga arutelu 
etteantud teema ja filmi üle. 
 
11) ELSA Tallinna mälumängu eelvoor 
 
Formaat: Lawyers Off Work 
Toimumise aeg: 17.02.2015  
Sisu: Kuldvillaku-stiilis mälumäng õigusalastel teemadel. 
 
12) ELSA Estonia ja LEXTALi mälumängu finaal 
 
Formaat: Lawyers Off Work            
Toimumise aeg: 12.03.2015  
Esinejad: Mälumängu viisid läbi LEXTAL-i vandeadvokaat Oliver Nääs ning jurist Rainer Ratnik. Mälumängust võtsid osa 
Tiina Pukk, Magnus Braun, Margus Reiland ja Mari Männiko.  
Sisu: Kuldvillaku-stiilis mälumäng õigusalastel teemadel ELSA liikmetest ja LEXTAL-i advokaatidest koosnevate 
segavõistkondade vahel. 
 
13) ELSA Tallinna L@W Kaitsepolitseiametis 
 
Formaat: Lawyers@Work   
Toimumise aeg: 18.03.2015 kell 14.00-16.30     
Esinejad: Andres Kahar, Harrys Puusepp, Meelis Ratassepp ja Teele Reedi. 
Sisu: Harrys Puusepp andis ülevaate Kaitsepolitseiameti tööülesannetest ja struktuurist, rääkides nii palju kui lubatud. 
Teele Reedi tutvustas külalistele KAPO juristi tööülesandeid ning tõi näiteks mitmeid kohtuasju. Meelis Ratassepp  
rääkis lähemalt korruptsiooniga seotud probleemidest ning tõi mitmesuguseid näiteid. 
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14) ELSA Tallinna L@W Advokaadibüroos Borenius 
 
Formaat: Lawyers@Work   
Toimumise aeg: 16.04.2015 kell 16.00-17.30     
Esinejad: Boreniuse vanempartner ja Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga. 
Sisu: Boreniuse vanempartner ja Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga tutvustab advokaadibürood Borenius ning 
annab noortele tulevastele advokaatidele lähema ülevaate Eesti Advokatuurist. 
 
15) ELSA Tallinna L@W Advokaadibüroos VARUL 
 
Formaat: Lawyers@Work   
Toimumisaeg: 29.04.2015 kell 16.00-18.00        
Esinejad: Ingeri Luik-Tamme, Sandra Sillaots ja Nikita Divissenko. 
Sisu: Esimene osa keskendub AB VARUL-i olemuse, ülesannete ja igapäevatöö tutvustamisele, teeme büroos ka 
ekskursiooni. Teises pooles toimub õigusliku teema tutvustamine ja selle üle arutlemine, teemaks on meditsiiniõigus. 
 
16) ELSA Tartu avaüritus 
 
Formaat: kokteiliõhtu 
Toimumisaeg: 01.10.2014                
Sisu: Ürituse põhieesmärgiks oli teha noortele juuratudengitele teatavaks meie organisatsiooni olemasolu, väärtused ja 
olulisemad tegevusvaldkonnad. Ürituse läbivaks temaatikaks oli välja valitud sõnavabadus, kuivõrd pea iga osaleja on 
sellega Delfi kaasuse ja muude aktuaalsete sündmuste valguses kokku puutunud. Sõnavabaduse ning sellega 
seonduva üle arutledes said noored võimaluse diskuteerida valitud teema kitsaskohtade üle oma ala professionaalide 
käe all ning kogeda mainekate juristide lähedust juuratudengitele. 
 
17) ELSA Tartu L@W „Hingevalu hind ehk mittevaralise kahju hüvitamise arengusuunad Eestis“ 
advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene 
 
Formaat: Lawyers@Work   
Toimumisaeg: 21.10.2014              
Sisu: Ürituse eesmärgiks oli anda elsakatele võimalus tutvuda lähemalt advokaadibürooga Tark Grunte Sutkiene ning 
viia kurssi mittevaralise kahju temaatikaga Eestis. Arutleti Eesti ja välismaa moraalse kahju regulatsioonide erisuste üle 
ning anti ülevaade olemasolevast kohtupraktikast. Lisaks toimus arutelu mittevaralise kahju edasiste arengusuunade 
üle. 
 
18) ELSA Tartu Kohtukõnede Klubi „Võit kohtus – kas vaid juristide pärusmaa?“ advokaadibürooga Kasak & 
Missik 
 
Formaat: Kohtukõnede Klubi        
Toimumisaeg: 05.11.2014                
Sisu: Ürituse teemaks oli käitumine ning ettevalmistumine suuliseks kohtumenetluses. Kõne alla tuli suhtlemine 
kohtunikuga, näpunäited edukaks esinemiseks, käitumine kohtusaalis. Esialgu tutvustas esineja temaatika teoreetilisi 
aspekte. Sellele järgnes praktiline pool, mille käigus lahendati kaasust ning mängiti läbi lühike istung, kus esineja osales 
ise kohtunikuna, püüdes provotseerida mõlemat poolt käituma nii, nagu see ei ole kohtusaalis vastuvõetav. Ürituse 
lõpus toimus väike kokkuvõte, mille käigus arutati läbi praktilises osas tehtud vigu. 
 
19) ELSA Tartu ELSA Day filmiõhtu „Unistus maailmast, kus võidutseb haridus“ 
 
Formaat: filmiõhtu  
Toimumisaeg: 26.11.2014              
Sisu: Kontseptsioonilt koosnes üritus kahest osast. Esimeses pooles vaadati tõsielusündmustel põhinevat filmi “Malala: 
A Girl From Paradise”, mis rääkis islamimaades naistele hariduse andmise võimalustest. Ürituse teises pooles toimus 
arutelu koos tunnustatud ekspertidega. Ürituse eesmärgiks oli edendada ELSA Day mainekust Eestis ning näidata ära 
sotsiaalse vastutuse ulatus konkreetse valdkonna näitel. 
 
20) „ELSA Tartu praktikatund: ristküsitlemise simulatsioon – praktiliselt kõigest“ advokaadibürooga TRINITI 
 
Formaat: praktikatund         
Toimumisaeg: 03.12.2014                
Sisu: Ürituse eesmärk oli edendada tudengite seas ühinguõigusega seonduvate põhialuste teadmist. Ürituse käigus viidi 
läbi äriühingu üldkoosoleku simulatsioon, mis näitas tudengitele ära ühinguõiguse kitsaskohad ning aitas rakendada 
teoreetilisi teadmisi praktilise väljundina. Koolituse läbinutele jagati sertifikaate. 
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21) ELSA Tartu mälumängu eelvoor advokaadibürooga LEXTAL 
 
Formaat: Lawyers off Work            
Toimumisaeg: 18.02.2015              
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 peasponsori AB LEXTALiga lähemalt. 
 
22) ELSA Tartu ristküsitluse simulatsioon Tartu Maakohtuga 
 
Formaat: praktikatund         
Toimumisaeg: 18.03.2015              
Sisu: Ürituse peamine eesmärk oli panna proovile kriminaalmenetlusalased teadmised ja oskused kannatanu,
süüdistatava ja tunnistaja ülekuulamises ristküsitlusena kriminaalmenetluses. Täpsustavalt oli eesmärgiks ka harida
noori juuratudengeid kriminaalmenetlusalastest protseduuridest kohtumenetluses ning täiendada osalejate teadmisi
kannatanu, süüdistatava ja tunnistaja põhiõiguste alal, ühtlasi ka selgitada osalejatele ristküsitlemise kaudu saadud
tõendite tähtsust ja vajalikkust süüteo lahendamise küsimustes. 

1.4. Praktikavahetusprogramm aastal 2014/2015

STEP-i (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 Eestisse esimese praktikandi toomisele STEP-programmi raames, selleks praktikakohtade leidmisele ja
juuratudengite seas antud programmi reklaamimisele. Terve hooaja jooksul kandideeris STEP-programmis Eestis 27
juuratudengit. Samuti saime praktikakoha TTÜ õiguse instituuti assistendile ning TÜ IT-õiguse programmi kahele
assistendile. Esimene STEP-praktikant alustas Eestis tööd 1. aprillil 2015.

1.5. ELSA4Schools programm aastal 2014/2015

ELSA4Schools’i eesmärk on panustada keskkooli õpilaste 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 on ettevalmistatud 3 teemat: sõnavabadus, tööleping, üürileping.
Nendest on  keskkoolidel võimalik valida endale meelepäraseim teema, millest nad soovivad, et loengupidajad nende
õpilastele räägiksid.
Tänaseks on külastatud: Hugo Treffneri Gümnaasium (24. märts, sõnavabadus), Tallinna Reaalkool (25. märts,
tööleping), Keila Kool (27. märts, tööleping) ja Türi Ühisgümnaasium (10. aprill, tööleping).
Kindlad kokkulepped on saavutatud järgmiste koolide külastamiseks: Viimsi Keskkool (17. aprill, sõnavabadus), Viljandi
Gümnaasium (5. mai, üürileping), Tallinna Mustamäe Gümnaasium (6. või 7. mai, tööleping) ja Tartu Tamme
Gümnaasium (8. mai, tööleping).
Läbirääkimised on käimas järgmiste koolidega: Pärnu Ülejõe Gümnaasium, Kohila Gümnaasium, Maardu Gümnaasium,
Väike-Maarja Gümnaasium, Tõrva Gümnaasium ja Tallinna Inglise Kolledž.
Loengute läbiviijad on peamiselt ELSA-st. Koolidega otsiti kontakti esmalt läbi nende. Peamiselt soovitigi minna oma
endisesse kooli. Lisaks sellele kasutasime aktiivselt „Tagasi kooli“ portaali, kus on meie projekt samuti üleval.
Sel aastal lisati programmi üks uus teema: üürileping. ELSA4Schools sai nähtavaks ka ELSA kodulehel. Loodi ja töötati
välja keskkond õpetajatele, kus projekti kohta lähemalt infot ja materjale jagada. Lisaks koostati tagasisidesüsteem, et
praeguseid tegemisi kajastada, neist õppida ja ka reklaamida.

1.6. Koostööpartnerid aastal 2014/2015

ELSA Estonia jätkas tihedat koostööd Tartu Ülikooliga ning sõlmis koostöölepingud Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia ja
Tallinna Tehnikaülikooliga. ELSA Estonia teeb koostööd mitme advokaadibürooga (LEXTAL, SORAINEN, VARUL,
Raidla Lejins & Norcous, Borenius jt) kes pakuvad suurt tuge ürituste, seminaride ja kokteiliõhtute korraldamisel,
toetades ELSA Estonia ja selle osakondade üritusi kas rahaliselt või esinejate ja ruumide näol. Lisaks olime osa Tartu
Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutuse OLE ROHKEM programmist. Rahvusvahelise M&A seminari korraldamist toetasid
muuhulgas Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tallinna Ettevõtlusamet.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2013

Varad    

Käibevara    

Raha 10 199 3 064 7 975

Kokku käibevara 10 199 3 064 7 975

Kokku varad 10 199 3 064 7 975

Kohustused ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 064 7 975 6 255

Aruandeaasta tulem 7 135 -4 911 1 720

Kokku netovara 10 199 3 064 7 975

Kokku kohustused ja netovara 10 199 3 064 7 975
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 2 660 2 290

Annetused ja toetused 8 243 400

Muud tulud 6 148 1 699

Kokku tulud 17 051 4 389

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -6 474 -6 086

Mitmesugused tegevuskulud -3 442 -3 196

Muud kulud 0 -18

Kokku kulud -9 916 -9 300

Põhitegevuse tulem 7 135 -4 911

Aruandeaasta tulem 7 135 -4 911
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2014 -

31.03.2015

01.04.2013 -

31.03.2014

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 660 2 290

Laekunud annetused ja toetused 8 243 400

Muud põhitegevuse tulude laekumised 6 148 1 699

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -9 916 -9 300

Kokku rahavood põhitegevusest 7 135 -4 911

Kokku rahavood 7 135 -4 911

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 064 7 975

Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 135 -4 911

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 199 3 064
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2013 7 975 7 975

Aruandeaasta tulem -4 911 -4 911

31.03.2014 3 064 3 064

Aruandeaasta tulem 7 135 7 135

31.03.2015 10 199 10 199
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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.
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Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2015 31.03.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 247 301



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2015

Mittetulundusühing ELSA Estonia (registrikood: 80141826) 01.04.2014 - 31.03.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

SILVIA URGAS Juhatuse liige 09.05.2015

HENRI RATNIK Juhatuse liige 11.05.2015

KAROLIINE-AMELIA PRIINITS Juhatuse liige 11.05.2015

MAIT VALBERG Juhatuse liige 11.05.2015

TEA KOOKMAA Juhatuse liige 12.05.2015

MARCUS NIIN Juhatuse liige 12.05.2015

BIRGITTA OTS Juhatuse liige 14.05.2015



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


