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Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne aastal 2011/2012 

 

2011/2012 tegevusaasta juhatus koosnes järgnevast koosseisust: 

 

Akadeemiliste ürituste asepresident – Tiia Annus 

Seminaride ja konverentside asepresident – Kristina Harkovskaja 

Praktikavahetusprogrammi asepresident – Kati Kruut 

Varahoidja – Erkki Sven Margna 

Marketingi asepresident – Magnus Lomp 

Peasekretär – Gerli Härmsalu 

President – Anette Aav 

 

Peale uue juhatuse valimist korraldasid uus ja vana juhatus juulis kaks ülemineku üritust, mille eesmärk oli anda uuele juhatusele detailne 

ülevaade nende ülesannetest, organisatsiooni hetkeseisust, väliskontaktidest ja muust vajalikust, et tagada organisatsiooni tegevuse edukas 

jätkumine. Vana juhatus andis uuele juhatusele edasi oma teadmised ning kogemused. Ürituse käigus pandi paika ka 2011/2012 aasta 

tegevuskava ning toodi välja värsked ideed, mida eesoleval tegevusaastal rakendada. 

 

Koosolekud toimusid üle kahe nädala, aasta jooksul oli ka kaks motivatsiooniüritust ning üks koolituspäev. 

 

 

Seminarid ja konverentsid aastal 2011/2012 

 

Õppeaastal 2011/2012 on ELSA Estonia S&C (Seminars & Conferences ehk seminarid ja konverentsid) võtmevaldkonnas korraldanud Tallinnas 

alljärgnevaid üritusi: 

- 26.09.2011.a: Kokteiliõhtu õiguspraktikuga: Ühinemised & ülevõtmised” ehk kas ühinemised ja ülevõtmised on üksnes majanduslik analüüs ja 

juriidiline formaalsus või midagi hoopis rohkemat? 

- 12.12.2011.a: Konkurentsiõiguse seminar „Kartellid – Kes keda takistab?“. Viidatud haridussündmus andis võimaluse ELSA liikmete avardada 

silmaringi konkurentsiõiguse valdkonnas, ja seda just kartellide teemal. Seminaril anti ülevaade nimetatud valdkonna teooriast kui ka 

tõlgenduspraktikast. Seminaril vaadeldi ning arutleti Euroopa Komisjoni, Eesti Konkurentsiameti ja Eesti kohtute huvitavamaid kaasusi. 

- 22.02.2012.a: „Kokteiliõhtu õiguspraktikuga – SINI-MUST-VALGE eri“ ehk sini-must-valges meeleolus koosviibimine, mis oli rajatud 

vabadusele, õiglusele ja õigusele. Küsimustele nagu „Kas põhiseadus on igihaljas ka tänapäeval ning kas põhiseadus vajaks remonti?“ vastasid 

erineva taustaga külalised. 

- 07.03-09.03.2012.a Baltic Sea Exchange koostöös ELSA Finland’iga (ELSA rahvusliku grupiga Soomes) ning ELSA Sweden’iga (ELSA 

rahvusliku grupiga Rootsis). Ürituse raames kohtusid omavahel Eesti, Soome ning Rootsi juuratudengid, kes veetsid koos ühised õpetlikud 

seminaripäevad, mille teemadeks oli keskkonnaõigus ning maksuõigus. 

- 25.04.2012.a: Jälitustegevuse seminar „Kes kontrollib kontrollijaid?“. Seminaril käsitleti jälitustegevuse õiguslikuku raamistikku puudutavaid 

kitsaskohti ning jälitustegevuse toimingutesse puutuvaid õigusakte ning praktikat, puudutades seejuures ennekõike ka Euroopa Inimõiguste 

Kohtu praktikat. 

 

 

Akadeemilised üritused aastal 2011/2012 

 

Akadeemiliste tegevuste aasta alguseks võib pidada augustikuud, mil ametisse astus uus juhatus ning praegune Akadeemiliste tegevuste 

asepresident asus üritusi korraldama.  Esimesteks üritusteks sügisel olid ELSA Estonia tutvustusüritused Tallinnas ja Tartus koostöös 

advokaadibürooga SORAINEN. 

Terve aasta vältel on toimunud palju erinevaid Lawyers@Work üritusi ehk külastati erinevaid institutsioone, nagu Eesti Pank, Riigiprokuratuur, 

Õiguskantsleri kantselei ning näiteks ka advokaadibürood Borenius. Märkimisväärne on maksuõiguse foorumilaud advokaadibüroos Raidla, 

Lejins & Norcous. 

Samuti korraldati kaks õppereisi – üks Tallinna õigusteaduse tudengitele Tartusse ning Tartu õigusteaduse tudengitele Jõhvi. Traditsioonilise 

Tartu õppereisi käigus külastati Riigikohut, Tartu Ülikooli peahoonet ning Tartu vanglat. Sellel aastal esmakordselt toimus koostöös 

Justiitsministeeriumiga õppereis Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajja ning Eesti uusimasse Viru vanglasse. 

30. aprillist kuni 4. maini toimus traditsiooniline töövarjunädal Tallinnas, kus tudengitel oli võimalus veeta üks päev oma ala spetsialistidega. 

Varjutatavateks olid sellel aastal näiteks Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör, Eesti Vabariigi Õiguskantsler, advokaadibüroo SORAINEN 

vandeadvokaadid, kohtutäitur ja paljud teised. 

Uudisürituseks käesoleval aastal on SORAINEN Academy, mis kujutab endast 6-st praktilisest seminaritunnist koosnevat kursust. 

Seminaritunde andsid ning valmistasid ette advokaadibüroo SORAINEN oma ala spetsialistid, keskendudes teemavaldkonna praktilisele 

poolele. Käsitlust leidsid jägnevad teemad: kindlustusvaidlused, ühinemised ja ülevõtmised, äriühingu hingeelu ja juhatuse hoolsuskohustus, 

finantsõigus ja kapitaliturud, intellektuaalne omand ning vaidluste lahendamine. SORAINEN Academy’sse valiti osalema 20 kõrgelt motiveeritud 

ning teotahtelist tudengit. 

Suur edasiminek on toimunud seoses EMC² (ELSA Moot Court Competition) ehk ELSA harjutuskohtuvõistluse edendamisega, mille raames on
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sõlmitud koostöökokkulepe Tallinna Tehnikaülikooliga 

 

Praktikavahetusprogramm aastal 2011/2012 

 

STEP-i (Student Trainee Exchange Programme ehk Praktikavahetusprogramm) töö koosneb kahest osast, millest esimeseks on Eestis

praktikakoha leidmine välistudengitele. Selle aasta jooksul kasutati juba 2010/2011 aastal väljakujunenud tööplaani ehk tööandjatega võeti

ühendust kahel korral aastas – sügisel (oktoobris) ja kevadel (märtsis). Sel korral võtsime ühendust 30 erineva valdkonna tööandjatega nii

avalikust- kui erasektorist. Sügisel koostati esimest korda STEP brozüür, millega tööandjate poole pöörduti.  Teiseks STEP-i valdkonnaks on

ELSA Estonia liikmete saatmine välismaale praktikale. Suvel osutus üks meie tudengitest valituks praktikale Euroopa Inimõiguste Kohtusse,

sügisel käis üks meie tudengitest praktikal Itaalias ning kolmas lõpetab sel suvel praktika USA-s Detroitis. Praktikate tutvustamiseks oleme

kujundanud mitmeid uusi plakateid. STEP-i valdkond Eestis on arenenud, kuid näeme võimalusi veel suuremateks edusammudeks järgnevatel

aastatel. 

 

ELSA Estonia tegevus Tartus aastal 2011/2012 

 

Õppeaastal 2011/2012 toimus Tartus 14 üritust, neist 2 sügis- ning 12 kevadsemestril.  Olulisematena võiks välja tuua:

- 05.10.2011. a: Suur ELSA Estonia tutvustusüritus koostöös advokaadibürooga SORAINEN, kus käsitlesime  erinevaid teemasid alates õigusest, õiglusest ja eetikast kuni põhiseaduslikkuse järelvalveni.

- 08.12.2011. a: Akadeemiline õhtu reklaamiõigusest Tartus, kus lisaks reklaamiõiguse üldisemale tutvustamisele pöörati erilist tähelepanu eksitava ja konkurente halvustava reklaami teemale. Programm sisaldas esinejate ettekandeid ning jätkus interaktiivsema kaasuste lahendamise ning diskussiooniga.

- 01.03.2012. a: Lawyers@work Tartus: Tiina Tombergi notaribüroo külastus, kus  tutvustati tööd notarina ja rääkis notariks saamisest. Arutati, mida on vaja silmas pidada notarina töötamisel ja milliste peamiste  kaasustega selle eriala esindajad kokku puutuvad.

- 06.03.2012. a: Seminar "Sõnavabadus - ajakirjanduslik ja õiguslik perspektiiv", kus esinesid Riigikohtu kohtunik ja poliitikateaduste doktor. Otsiti vastuseid küsimustele, mis puudutavad laimu, sõnavabaduse piiramise lubatust ning sõnavabaduse ja privaatsusõiguse vastandmõju.

- 27.03.2012. a: Seminar "Inimõigus: arstiabi kättesaadavus", kus esinesid Inimõiguste Instituudi esimees ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni liige ning PhD, Eesti Arsti peatoimetaja ja endine Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee esimees. Lisaks toimus lühike näidisväitlus teemal "Patendiõigus ravimiturul piirab arstiabi kättesaadavust", kus astusid üles parimad Eesti Väitlusseltsi Tartu väitlejad.

 - 03.04.2012.a: Seminar "Tööleping",  viidi läbi koolituse vormis ning selle raamed keskenduti tööõiguse praktilisematele küsimustele nagu: kuidas eristada töölepingut teistest lepingutest, kuidas toimub töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, mida peaks teadma palgast ja puhkusest, kuidas toimub vaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis jne.

 - 17.04.2012. a: Seminar  „Psühholoogia vs. õigusteadus: kurjategija mõttemaailm“, kus esinesid  kohtupsühholoogiaekspertiisi ekspert ja Sisekaitseakadeemia lektor, kes mõtisklesid, mis põhjustab retsidivismi, millised on kriteeriumid ekspertiisi tegemisel,kas inimene on süüvõimeline, profileerimine – mis see on ja kuidas seda praktikas rakendatakse? Puudutati ka muid interdistsiplinaarseid küsimusi, mis praktikas asuvad  psühholoogia ja õigusteaduse piirimail.

 

Rahvusvahelised üritused aastal 2011/2012

 

23. augustist  28. augustini oli ELSA Estonial au korraldada järjekorras neljakümne kolmandat International Presidents’ Meetingut, mis leidis aset

Tallinnas.  International Presidents’ Meetingu raames analüüsisid ELSA presidendid viimase viie aasta strateegilise plaani täituvust, mis lõppeb

2013. aastal. Samuti alustati tööd järgmise viie aasta plaani koostamisega ning pandi paika plaani koostamise ajakava. Ühtlasi arutleti ELSA

võimalike laienemiste üle nendesse Euroopa riikidesse, kus praegu ELSA rahvuslikku gruppi pole. Ühe suurema teemana käsitleti samuti

võimalike uute koostööpartnerite leidmist ning uue harjutuskohtuvõistluse korraldamist.

28. augustist kuni 1. septembrini 2011 toimus Tallinnas ja lähiümbruses ELSA Estonia ja ELSA Ljubljana ühine noortevahetus ja õppevisiit

“Healthier Europeans – Stronger Union!“, mille keskseks teemaks oli kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus Eestis, Sloveenias ja

Euroopa Liidus üldisemalt. Projekti eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust sotsiaalõiguse valdkonnas ning tekitada osalejate vahel diskussioon

tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmise küsimustes, mis aitaks kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele.

ELSA Estonia oli esindatud ka kõigil ELSA rahvusvahelisest põhikirjast tulenevatel koosolekutel – Internationa Presidents Meetingul

(rahvusvaheline presidentide koosolek) Eestis ja Maltal ning International Council Meetingul (rahvusvaheline üldkoosolek) Itaalias ja Portugalis.

Kõikidel nendel koosolekutel vahetati kogemusi ning ideid ja nõuandeid juuratudengitega üle Euroopa, loodi kontakte ning räägiti võimalike

koostöövõimaluste üle.

Koostööpartnerid aastal 2011/2012

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond on panustanud ELSA Estonia arengusse toetades nõu ja jõuga. Mitmel korral oleme saanud initsiatiivi ning

ettepanekute kaudu uusi mõtteid, kuidas ELSA tegevust efektiivsemaks muuta. Niisamuti on ELSA tegevusse kaasatud Tallinna Tehnikaülikool

ning Tallinna Ülikool.

ELSA Estonial on heameel koostöös Justiitsministeeriumiga pakkuda õigusteadust tudeerivatele noortele tudengitelelaiemat akadeemilist

silmaringi, seda  ning koostöös Juristide Liiduga oleme oma liikmetele pakkunud võimalust end õigusmaastikul praktika läbi arendada.

Partnerid ürituste korraldamisel Tartus on olnud Eesti Väitlusselts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti  Psühholoogitudengite Ühendus,

Tartu Ülikooli Majandusklubi ja Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus.

ELSA Estonia on teinud koostööd advokaadibüroodega, kes on väga palju pakkunud tuge L@W ürituste, seminaride ja kokteiliõhtute

korraldamisel.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.03.2012 31.03.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 6 255 367

Kokku käibevara 6 255 367

Kokku varad 6 255 367

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 367 2 794

Aruandeaasta tulem 5 888 -2 427

Kokku netovara 6 255 367

Kokku kohustused ja netovara 6 255 367
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 01.04.2011 -

31.03.2012

01.04.2010 -

31.03.2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 2 925 2 033

Annetused ja toetused 18 027 888

Muud tulud 13 095 5 404

Kokku tulud 34 047 8 325

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -13 469 -9 430

Mitmesugused tegevuskulud -13 893 0

Muud kulud -797 -1 322

Kokku kulud -28 159 -10 752

Põhitegevuse tulem 5 888 -2 427

Aruandeaasta tulem 5 888 -2 427
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 01.04.2011 -

31.03.2012

01.04.2010 -

31.03.2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 2 925 2 033

Laekunud annetused ja toetused 18 027 888

Muud põhitegevuse tulude laekumised 13 095 5 403

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -28 159 -10 752

Muud rahavood põhitegevusest 0 1

Kokku rahavood põhitegevusest 5 888 -2 427

 

Kokku rahavood 5 888 -2 427

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 367 2 794

Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 888 -2 427

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 255 367
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2010 2 794 2 794

Aruandeaasta tulem -2 427 -2 427

31.03.2011 367 367

Aruandeaasta tulem 5 888 5 888

31.03.2012 6 255 6 255
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing ELSA Estonia 2011/2012 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 põhjus.

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, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks va kui teistsugune nõue tuleneb seadusest. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Mittetulundusühingul pole kunagi põhivara olnud.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille seotusmaksumus 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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille seotusmaksumus ületab 639 eurot  ja mille kasulik eluiga on

üle ühe aasta.

Rendid

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

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

Annetused ja toetused

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

Maksustamine

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

ületamisest. Mittetulundusühing ei maksa töötasu ning juhatuse liikme tasusid.

Tulud

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

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

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2012 31.03.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 433 318

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 01.04.2011 -

31.03.2012

01.04.2010 -

31.03.2011

0 0 0



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing ELSA Estonia (registrikood: 80141826) 01.04.2011 - 31.03.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TIIA ANNUS Juhatuse liige 29.06.2012

ERKKI SVEN MARGNA Juhatuse liige 29.06.2012

KATI KRUUT Juhatuse liige 29.06.2012

GERLI HÄRMSALU Juhatuse liige 30.06.2012

ANETTE AAV Juhatuse liige 02.07.2012

Resolutsioon: Juhatuse liige

KRISTINA HARKOVSKAJA Juhatuse liige 24.07.2012

MAGNUS LOMP Juhatuse liige 24.07.2012



Sidevahendid
Liik Sisu

Faks +372 6271889

Faks +372 6090216

Mobiiltelefon +372 58416100

E-posti aadress elsa@elsa.ee

Veebilehe aadress www.elsa.ee


