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Oktoobri keskpaigas sai Erasmus+/SA Archimedesele esitatud projektitaotlus „Eesti õigustudengite teadlikkuse suurendamine 
Eesti õigusest ja ühiskonnast ning teadlikkuse suurendamine ja noorte arvamuse kujundamine Eestile olulistes küsimustes”, 
mille läbivaks eesmärgiks on noorjuristide ühistegevuse toetamine ja konkurentsivõime tõstmine. 
 
Kui kõnealune projekt toetuse saab, baseerub EJL noorjuristide 2016. aasta tegevus 90% ulatuses sellel. 
 
Projekt toimub koostöös MTÜ Avatud Vabariigiga (keda kaasatakse peaasjalikult ekskursioonidesse, suvepäevadesse ning võimalike 
inimõigustega seotud ürituste tegevustesse, koolitused on vaid õigustudengitele). Kui projekt saab rahastust, siis toimuvate suvepäevade 
raames kirjutame ühe projekti veel KÜSKi reisitoetuste konkursile, et võimaldada mõne nimeka väliseksperdi kaasamist (väga huvitav 
oleks nt teema „inimõigused ja Venemaa” – seega keegi opositsioonimeelne Venemaa ekspert). Suvepäevad kestavad kaks päeva. 
 
Allpool copy-paste projekti tegevuskavast: 
 
 

Aeg 

 

 

Tegevuse  

number 

(A1, A2, A3.... 

correspondi

ng to the 

application 

form) 

 

Tegevuse nimetus 

(what and how are you 

planning to do) 

 

Participation of the youth 

(how does the activity 

support the involvement of 

young people in the decision 

making process and dialogue 

with experts) 

 

The necessity 

(why is this activity 

important for the 

achievement of the 

project objectives) 

 

Who does it? 

(who carries out the 

activity and who is 

responsible for it) 
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Jaanuar 

2016 

 

A1/1 Koolitus: jaanuarikuu 

koolitus keskendub 

korruptsioonitemaatik

ale, analüüsime 

seonduvaid õigusakte, 

lahendame kaasusi. 

Toimub elav diskussioon ja 

arutelu, samuti rühmatööd 

koolitaja-ekspertide ning 

noorte vahel  

Korruptsioonikuriteg

ude äratundmine, 

ennetamine ning 

nende vastu 

võitlemine, arusaam, 

et see pole õigusriigile 

lubatav 

Ekspert 

Kaitsepolitseist, 

projektijuht 

 

Veebruar 

2016 

 

 

 

 

A1/2 Koolitus-seminar-

paneeldiskussioon: 

õigusloome ja Riigi 

Teataja 

Esimene ürituse pool 

keskendub koolitusele, 

rühmatöö osas mängitakse 

läbi seadusloome protsess 

Õigustudengite 

teadlikkuse 

suurendamine 

õigusloomest, Riigi 

Teataja toimimisest, 

koostamisest ja 

ülesehituse 

põhimõtetest, 

otsingusüsteemi 

hõlpsam kasutamine 

Justiitsministeeriu

mi esindaja, 

projektijuht ja 

koordinaatorid 

 

 

A1/3 Ekskursioon-koolitus 

Tartusse, Riigikohtusse 

Noorte tutvumine 

Riigikohtu tööga, 

kohtumine ja 

vestlusring/paneeldiskussi

Teadmise 

suurendamine 

õigusemõistmise 

protsessi kohta, 

Riigikohtu esindaja, 

projektijuht 
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Märts 

2016 

 

 

oon Riigikohtu 

kolleegiumiga 

Riigikohtu praktika ja 

tähtsamate 

lahenditega 

tutvumine, Riigikohtu 

töökorraldusega 

tutvumine. Olulised on 

seesugused 

ekskursioonid 

peamiselt põhjusel, et 

Eesti ülikoolid ei pea 

sääraseid õppekäike 

oluliseks. EJL arvates 

on aga piinlik, kui 

õigusteaduskonna 

lõpetanud noor ei ole 

kordagi käinud üheski 

õigusasutuses 

õppekäigul ega tea 

üksipulgi selle 

toimimismehhanisme. 

Aprill 

2016 

A1/4 Konverents Tallinnas 

koos Tartu 

üliõpilastega, 1. päev 

Eesti kui läbipaistev 

demokraatlik riik, 

õigusriik. Eesti arenemine 

õigusriigiks, Eesti püsimine 

õigusriigina. Koolitus- 

Teadlikkuse 

suurendamine Eesti 

kui õigusriigi kohta, 

selle tähtsuse 

teadvustamine ning 

Eesti Juristide Liidu 

eksperdid, 

poliitiliste jõudude 

esindajad, 

õigusteadlased, 
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ekspertide ülevaade Eestist 

kui demokraatlikust riigist, 

teadmiste ja kogemuste 

jagamine, 

postkommunistlik maa ja 

demokraatia, põlvkondade 

ja väärtushinnangute 

vahekord. Noorte 

koolitamine antud 

teemadel. 

mõistmine, et 

õigusriik pole 

iseenesestmõistetav 

nähtus, vaid pika ja 

sihikindla töö habras 

tulemus. 

projektijuht ja 

koordinaatorid, 

Avatud Vabariigi 

kaasamine 

Aprill 

2016 

A1/4 Konverents Tallinnas 

koos Tartu 

üliõpilastega, 2. päev 

 

 

 

 

 

 

arutelu-teemaseminar, 

noorte arvamuse 

kujundamine eelmise päeva 

infotulva põhjal, arvamuse 

formuleerimine 

arvamusavalduseks. 

Diskussiooni elavdamine 

Konverents on vajalik, 

et arendada edasi 

Eestit kui õigusriiki 

(tegu pole ühekordse 

aktsiooniga, vaid pika 

katkematu 

protsessiga) ning 

panustada 

ühiskondlikusse 

dialoogi noorjuristide 

arvamusega. 

Eesti Juristide Liidu 

eksperdid, 

poliitiliste jõudude 

esindajad, 

õigusteadlased, 

projektijuht ja 

koordinaatorid 

(Tartu Ülikool, 

Justiitsministeeriu

m, Riigikohus), 

Avatud Vabariigi 

esindaja 

Mai 2016 A1/5 Väljasõit Ida-Virumaale Tutvumine Ida-Virumaal Eestile suureks ohuks Ida-Virumaa 
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tegutsevate õigusasutuste 

tööga ja sealsete 

töötajatega (kohtud, 

prokuratuur, Vanglate 

Osakond), 

karjäärivõimaluste 

tutvustamine, noortele 

suunatud tegevused; 

vestlusring Ida-Viru 

otsustajate ja noorte vahel. 

on ääremaastumine, 

mistõttu on oluline 

tutvustada noortele 

karjäärivõimalusi 

väljaspool pealinna. 

õigusteadlased, 

projektijuht ja 

koordinaator, AV 

esindaja 

Mai 2016 A1/6  Koolitus Tallinnas Koolitajad tutvustavad 

noortele Eesti 

karistusõiguse arengulugu, 

muutusi ja tähtsust 

tänapäeva kiirelt muutuvas 

ühiskonnas 

Karistusõigusesse 

lisandub tehnoloogia 

arenedes väga kiirelt 

palju uusi aspekte, 

millega tuleb kursis 

olla (eriti nt 

küberkuriteod), 

millega paraku ei jõua 

ülikoolid sammu 

pidada. Antud koolitus 

annab noortele tohutu 

eelise nii koolipingis, 

praktikal kui tööturul. 

Karistusõiguse 

eksperdid, 

projektijuht 
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August 

2016 

A1/7 Noorjuristide õppe- ja 

suvepäevad Saaremaal, 

aktsent meedial, 

õigusel ja eetikal, 

1.päev 

Osalejateks on EJL noored,  

peamiselt 

projektitegevustest osa 

võtnud noored ning Avatud 

Vabariigi noored 

Omavahelise suhtluse 

elavdamine, 

motivatsiooni 

suurendamine, 

meedia, õiguse ja 

eetika vaheliste seoste 

õppimine 

Projektijuht ja 

koordinaatorid, 

eksperdid, 

ajakirjanik, 

õigusteadlased, AV 

esindaja 

August 

2016 

A1/7 Noorjuristide õppe- ja 

suvepäevad Saaremaal, 

aktsent meedial , 

õigusel ja eetikal, 2. 

päev 

Osalejateks on EJL noored,  

peamiselt 

projektitegevustest osa 

võtnud noored ning Avatud 

Vabariigi noored. Läbi 

harivate 

paneeldiskussioonide ja 

vestlusringide õpitakse 

tajuma meedia ja 

õigusruumi seotust ning 

eetikakoodeksi seotust 

õigusega. Noorjuristid on 

pädevamad eristama õiget 

meediakäitumist valest 

ning andma õiguslikke 

hinnanguid. 

See on oluline, et 

avastada kiiresti 

meedias leviv info 

ühekülgne edastamine 

ning nõuda seega alati 

igas konfliktis kõikide 

osapoolte arvamust, et 

vältida meedia 

manipuleerimist 

ühiskonna 

arvamusega. Oskus 

eristada propagadat 

objektiivsest 

informatsioonist, 

tajuda demokraatia ja 

arvamuste paljususe 

vahekorda ning seost 

Projektijuht ja 

koordinaatorid, 

eksperdid, 

ajakirjanduse 

esindajad, 

õigusteadlased 

(TÜ), AV esindaja 
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õigusega. 

Septembe

r 2016 

A1/8 Väljasõit Pärnusse Osalevad EJL noored ja 

teised väljasõidust 

huvitatud sihtrühma 

liikmed 

Karjäärivõimaluste 

tutvustamine 

Pärnumaal, tutvumine 

Pärnumaa 

õigusasutustega ning 

dialoogi arendamine 

sealsete otsustajate 

ning noorte vahel 

Pärnumaa 

õigusteadlased, 

projektijuht, AV 

esindaja 

Oktoober 

2016 

A1/9 Koolitus Tallinnas: 

küberkuriteod ja nende 

piiramine 

Noorte aktiivne kaasamine 

rühmatööde läbi, 

diskussiooni elavdamine 

kõnealusel teemal. 

Küberkuriteod, 

Interneti teel levivad 

identiteedipettused 

arenevad samaaegselt 

tehnoloogiaga. On 

oluline, et noored 

teadvustaksid sellega 

seonduvaid ohte ning 

oskaksid selle vastu 

võidelda nii sõnas kui 

teos. 

Riigi 

Infosüsteemide 

Ameti spetsialist-

ekspert, 

projektijuht 

Novembe

r 2016 

A1/10 Väljasõit Lääne-

Virumaale 

Osalevad EJL noored ja 

teised väljasõidust 

huvitatud sihtrühma 

Karjäärivõimaluste 

tutvustamine Lääne-

Virumaal, tutvumine 

Lääne-Virumaa 

õigusteadlased, 

projektijuht 
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liikmed Lääne-Viru 

õigusasutustega ning 

dialoogi arendamine 

sealsete otsustajate ja 

noorte vahel 

Detsemb

er 2016 

A1/11 Koolitus: lõimumine, 

pagulased ja 

immigratsioon, 

inimõigused 

Osalevad EJL noored, noori 

kaasatakse aktiivselt 

tegevustesse läbi 

diskussiooni elavdamise 

ning rühmatööde. 

Eesti võtab 

lähiaastatel vastu ligi 

500 pagulast, kellega 

paratamatult 

kaasnevad õiguslikud 

aspektid. Tulevikus 

suureneb 

immigratsiooni 

osatähtsus ühiskonnas 

veelgi. Aitame välja 

koolitada teotahtelisi 

ning pädevaid noori. 

Sotsiaalministeeriu

mi ekspert, 

projektijuht 

Septembe

r 2016 

A1/12 Koolitus: õigusloome 

mahu vähendamise 

kava 

Noored kaasatakse 

aktiivselt 

Justiitsministeeriumi 

algatatud Õigusloome Mahu 

Vähendamise Kava arutellu. 

Noored on need, kes 

peavad 

muudatustesse 

kaasatud seadustega 

tegelema hakkama, 

seetõttu on vajalik 

nende õigeaegne 

Justiitsministeeriu

mi esindaja, 

projektijuht 



    Lisa 1  

   EJL volikogu 16.12.2015.a.  

   Otsusele nr 6/1 

koolitamine – mis 

muutub, miks ja 

kuidas? 

 
 
 
 
 
 
Tuleb aga arvesse võtta ka seda, et antud projekt ei pruugi rahastust saada (otsus langetatakse detsembri alguses), mistõttu esitan 
alternatiivse tegevusplaani: 
 
Jätkuvad õigusega seotud asutuste külastused noorjuristidega (need jätkuvad ka juhul, kui projekt saab rahastuse). 
 
Kindlasti tegelen selle nimel, et saada toetust pikemaajalisele projektile (kirjutaksin sarnase kontseptsiooniga projekti, nagu 
Erasmus+ile) Vabaühenduste toetusprogrammist (KÜSK). Hetkel on KÜSKiga seotud teemad jäänud toppama järgmises punktis: 
 
Kindlasti ei saa toetusi taotleda 

- ameti-, kutse- ja erialaliidud, mis koondavad ühe ameti, kutse või eriala inimesi ja edendavad nende ameti-, kutse- või 
erialaoskusi ja/või kaitsevad nende huve; 

 

Seetõttu tuleb EJL noorte tegevus suunata väljapoole ning kaasata ka muid inimesi või leida alternatiivne rahastusvõimalus. 

Üheks jätkuvaks eesmärgiks on Eesti Juristide Liidu noorjuristide liikmeskonna edasine kasvatamine. Jätkan seni kasutuselolevate 

meetmete tarvitamist:  
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1) Otsekontakt esmakursuslastega SAISi andmete põhjal 
2) Teatud ürituste võimaldamine vaid EJL liikmetele/liikmeksastujatele 

 

 

Enda arenemisvõimalusi näen järgmistes valdkondades: teavitustegevus – TTÜ õigusteaduskonna ametlike listideni jõudmine on 

suhteliselt raske, kuna miskipärast TTÜ EJL teateid ei kuigi aktiivselt ei vahenda (kuivõrd TTÜ üliõpilaste osalemine Liidu tegevuses on 

väike). Püüan edaspidi aktiivsemalt kasutada TTÜs õppivate tuttavate kontakte ja ligipääse Facebooki kursustesisestesse 

kommuunidesse.  

Tegevus Tartus: 2015. aastal pöörasin põhirõhu Tallinna üliõpilaste kaasamisele, nüüd kus tundub, et tegevus on hoo tasapisi sisse 

saanud, hakkan põhjalikumalt tegelema Tartu Ülikooli üliõpilaste kaasamisega Tartus, korraldama Tartus üritusi (sh osad 

projektitegevused on kavandatud Tartusse). Tartut pean suuremaks väljakutseks kui Tallinnat, kuivõrd erinevalt Tallinnast toimib 

Tartus väga palju erinevaid noorteühendusi / muid kontseptsioone, mis juuratudengeid köidavad: Rahvusvaheliste Suhete Ring, Eesti 

Õigusteadlaste Üliõpilaste Liit, ELSA, Ajalooring, Üliõpilasnõukogu, TÜÜE jpm. 

Koostöö ülikoolidega – on tekkinud mõned mõtted, kuidas saaks EJL SA Archimedese kaudu toetada oma liikmete uurimustööde 

kirjutamist / korraldada teadusartiklite konkurseid. Idee on algusjärgus ning hetkel olen alles ideestiku väljakujundamisfaasis.  

Koostöö teiste noorteorganisatsioonidega – olen rääkinud EÕÜLiga (Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit) ning saanud sealt positiivse 

vastuse. Eelkõige panustan EÕÜLiga koostööle seoses Erasmus+ projektiga.  

2016. aasta sügisel jätkub ka töövarjuprogramm. 

Mõeldav on ka mõne konverentsi korraldamine projektiväliselt – see leiab aset juhul, kui Erasmus+ raha ei eralda. Sellisel juhul tuleks 

arvestada lihtsalt suurema osalustasuga ning proovida leida esinejaid, kes tasu ei oota. Sellisel juhul kataks osalustasu ruumi rendi ning 

muud konverentsi korraldamisega seotud kulutused. Noorjuristide suvepäevade korraldamise kogemus näitas, et see on võimalik. 
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