
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TUTVUSTUS 

 

Katrin Sarap on Eesti Advokatuuri liige. Tal on rohkem kui 15aastane kogemus tööõiguse valdkonnas ning ta on nõustanud 

kodumaiseid ja rahvusvahelisi kliente kõikides antud valdkonda puudutavates küsimustes, sealhulgas esindanud neid 

töövaidlustes Riigikohtus. Katrin on üks enim avaldatuid autoreid ja üks pädevamaid koolitajaid tööõiguse küsimustes 

Eestis. Lisaks on Katrin üks Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni üheksast liikmest ja ka Euroopa tööõiguse advokaate 

ühendava organisatsiooni EELA liige. 

 
TUNNUSTUSED 

 

Katrin Sarap on tunnustatud Chambers & Partners Europe 2020 edetabelis tööõiguse valdkonnas. Kliendid kiidavad tema 

„suurepärast ülevaadet ja asjatundlikkust“, lisades: „Ta on oma lähenemisviisis väga proaktiivne", "Tal on laialdased 

teadmised tööõigusest," teatab üks intervjueeritav, teine aga: "Temaga on tõesti lihtne rääkida, nii et oskan probleemi 

kirjeldada ja ta saab sellest kohe aru." 

 

Legal 500 EMEA 2020 nimetab Katrin Sarapit üheks Eesti tööõiguse valdkonna juhtivaks isikuks. Katrinit nimetatakse ka 

tööõiguse eksperdiks. NJORDi tööõiguse meeskond, mida juhib Katrin Sarap, on tunnustatud tasemega 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEELED 
 
Eesti keel, inglise keel, vene keel ja soome keel 

TALLINN 

(+372) 66 76 451 

(+372) 5663 3302  

KS@NJORDLAW.EE 
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TÖÖKOGEMUS 

 

2015–  vandeadvokaat, partner NJORD  

2013–2014 vandeadvokaat, partner MAQS Law 

Firm  

2011–2012 advokaat, MAQS Law Firm  

2006–2011 jurist, Tööõigusbüroo Labour 

Consulting  

2001–2006 jurist, Advokaadibüroo Sorainen 

1998–2001 Estonian Business School 

1996–1998 Hansapank  

VANDEADVOKAAT, PARTNER 

KATRIN SARAP 
 

HARIDUS 

 

1995 Tartu Ülikool, õigusteadus  
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VALIK PUBLIKATSIOONE 

 

• „Kaugtöö ja paindlikud töösuhted – tulnud, et jääda!, RMP.ee, 14.05.2020 (intervjuu) 

• „Kuidas vähendada töötasu, kui viirus möllab“, Äripäev.ee, 02.03.2020 

• „Ma ei viitsi tööle minna!“, RUP.ee, 20.02.2019 

• ”Vajame paindlikumaid töösuhteid”, Äripäev 27.02.2019  

• “Büroosisene tõhus töökorraldus”, Raamatupidamisuudised, 5 (188) 2018, kaasautor 

• “Kes kaitseb minu andmeid?”, Raamatupidamisuudised, 1(184) 2018, kaasautor 

• “Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?“, RMP.ee, 11.06.2018 

• “Naabrimees ostis drooni!?“. RMP.ee, 12.03.2018, kaasautor 

• “Kuidas puudutavad uued andmekaitse reeglid ettevõtte töötajaid?“. Ärileht.ee, 10.03.2018 

• “Milliseid küsimusi peaks ettevõtte juht uute andmekaitsereeglitega valmisolekuks endalt küsima?“. Ärileht.ee, 

11.03.2018 

• “Kes kaitseb minu andmeid?”. Raamatupidamisuudised, 2018 (184), kaasautor 

• “Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!“. RMP.ee, 05.03.2018 

• “Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!“. Ärileht.ee, 08.01.2018 

• Ärilehe online-intervjuu: Kuidas töösuhetes hakkama saada? Kas enne tööle võtmist võib kandidaadi järel 

Facebookis nuhkida?“. 

• “Advokaat soovitab: millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida“. Ärileht.ee, 

11.09.2017 

• “Soome idufirmad vaidlevad sarnaste äriideede pärast“. it-uudised.ee, 27.08.2017 

• “Soovin palgata välismaalast!”. Raamatupidamisuudised 3/2017 

• “Arestimisaktid toovad tööandjale hulga lisakohustusi”. Raamatupidamisuudised 4/2016 

• “Hiiliv ja ootamatu kulu”. Personali Praktik 46/2015 

• “Riigikohus selgitab töölepingu ülesütlemisest etteteatamist ja hüvitise maksmist”. Personali Praktik 45/2015 

• “Keskmise töötasu arvutamine”. Raamatupidamise Praktik 96/2015 

• “Eeskirjad, millega tagatakse ärisaladuse konfidentsiaalsus”. Focus 3/2015 

• “Vabaühenduses töötamise või tegutsemisega seotud lepingud”. SPETSIALIST, oktoober 2015 

 

LÄBIVIIDUD KOOLITUSED 
 

• Koolitus andmekaitse üldmääruse kohaldamisest ettevõttes”Teie ettevõttest lekivad andmed!?”. RMP, 

01.03.2018 

• Koolitus Tööinspektsiooni teenistujatele “Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse 

rakenduspraktika”. Tallinna Tehnikaülikool, avatud ülikooli täiendusõppe keskus, 6.10 ja 7.10.2016 

 

LIIKMELISUS 

 

• Eesti Advokatuur 

• Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjon 

• Euroopa tööõiguse advokaate ühendav organisatsioon EELA 

 

 

https://www.aripaev.ee/arvamused/2019/02/26/vajame-paindlikumaid-toosuhteid
http://www.rmp.ee/toooigus/tls/kui-korge-on-sinu-tootajate-d-vitamiini-tase-2018-06-11
http://www.rmp.ee/rutiinist-valja/naabrimees-ostis-drooni-2018-03-12
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-selgitab-kuidas-uued-andmekaitse-reeglid-puudutavad-ka-ettevotte-tootajaid?id=81385725
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-soovitab-milliseid-kusimusi-peaks-ettevotte-juht-uute-andmekaitsereeglitega-valmisolekuks-endalt-kusima?id=81386025
http://www.rmp.ee/uudised/juhile/kaustas-olevad-reeglid-ja-juhendid-ei-kaitse-isikuandmeid-2018-03-05
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-selgitab-seadusemuudatust-toovaidluskomisjoni-esitatav-noue-voib-olla-ka-miljon-eurot?id=80725601
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/arilehe-online-intervjuu-kuidas-toosuhetes-hakkama-saada-kas-enne-toole-votmist-voib-kandidaadi-jarel-facebookis-nuhkida?id=79552526
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/arilehe-online-intervjuu-kuidas-toosuhetes-hakkama-saada-kas-enne-toole-votmist-voib-kandidaadi-jarel-facebookis-nuhkida?id=79552526
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/advokaat-soovitab-millised-reeglid-peaksid-toolepingus-kirjas-olema-et-kohtuvaidlusi-valtida?id=79466258
http://www.ituudised.ee/uudised/2017/08/27/soome-idufirmad-vaidlevad-sarnaste-ariideede-parast

