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Osalesid:  

Koja esimees Terje Eipre, metoodikakomisjoni liikmed Toomas Saarma, Mari Schihalejev, 

Ester Saag ja Evelyn Eichhorst ning asendusliikmed Tiia Kalaus, Tiina Larven ja Heete Simm 

Kutsutud: Koja kantselei töötaja Jaan Lõõnik 

 

Päevakord: 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Koja esimehe sissejuhatav sõnavõtt 

3. Komisjoni esimehe valimine 

4. Usaldusisikute eksami ja esmaste koolituste kavandamisest 

5. Usaldusisikute täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimise ja hindamise alustest ja 

korrast 

6. Muud küsimused 

 

Päevakorra juurde esitatud materjalid: 

1. Justiitsministri 29.06.2022 määrus nr 17 „Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

metoodikakomisjoni töö korraldus, võlgniku usaldusisiku eksami, esmase koolituse ja 

täiendusõppe nõuded ning kojale makstava tasu suurus“ 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

 

Koosoleku juhataja Terje Eipre ütles avasõnad, tutvustas koosoleku päevakorda ning tegi 

ettepaneku kinnitada päevakord. 

 

Otsustati: 

1.1 Kinnitada koosoleku päevakord. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

2. Koja esimehe sissejuhatav sõnavõtt 
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Koja esimees Terje Eipre andis ülevate Koja struktuurist. Ta nentis, et ühtegi usaldusisikut ei 

ole veel nimekirja kantud, kuna nimekirja kandmiseks on vältimatult vajalik vähemalt 20 tunni 

ulatuses esmase koolituse läbimine ja alates 1. juulist 2026 ka eksami sooritamine. 

Usaldusisikuna tohib tegutseda vaid nimekirja kantud isik alates 1. juulist 2024. 

 

Terje Eipre informeeris, et metoodikakomisjon on Koja ainus organ, mille töökord on 

reguleeritud ministri määrusega ning mille koosseisus ei hakka edaspidi olema ühtegi Koja 

liiget (esimesel kahel aastal on liikmeks ja asendusliikmeks ka üks pankrotihaldur). Ministri 

määrus on ette näinud komisjoni liikmete kulude hüvitamise usaldusisikutelt kogutud 

usaldusisikute nimekirjas olemise tasu või eksami ja esmase koolituskava eest makstava tasu 

arvelt, kuid et esmasele koolitusele tuleb kutsekogu eelarvest juurde maksta, siis komisjoni 

liikmete kulude hüvitamiseks raha ei ole. 

 

Terje Eipre märkis, et metoodikakomisjonist puudub hetkel kohtunikust liige ja asendusliige. 

Riigikohtu esimees on teinud Justiitsministeeriumile ettepaneku kaaluda metoodikakomisjoni 

töö käivitamisel üleminekuperioodi rakendamist, mille vältel kaasatakse kohtunik komisjoni 

töösse nõuandvas rollis. 

 

Otsustati: 

2.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

3. Komisjoni esimehe valimine 

 

Koja esimees Terje Eipre selgitas, et metoodikakomisjonil peab olema esimees, kes kutsub 

kokku komisjoni koosoleku ja määrab komisjoni töökorra. Palus esitada kandidaadid esimehe 

kohale. Komisjoni esimehe kandidaadiks esitati Toomas Saarma. Viidi läbi hääletamine. 

 

Otsustati: 

3.1. Valida metoodikakomisjoni esimeheks Toomas Saarma. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

4. Usaldusisikute eksami ja esmaste koolituste kavandamisest 

 

Kuulati koosoleku juhatajat, sõna võtsid komisjoni liikmed ja Koja nõunik. Selgitati, et 

komisjonil on vaja kokku leppida tegevuskava, kuidas valmistada ette usaldusisikute eksamid 

ja esmased koolitused. Kiirem vajadus on valmistada ette esmaste koolituste mudelkavad, kuna 

eksami läbimise kohustus hakkab usaldusisikutele kehtima alates 1. juulist 2026. 

Justiitsministri määruse § 11 lg 1 sätestab, et tuleb koostada esmase koolituse mudelkavad 

lähtudes erinevast varasemast töökogemusest ja olemasolevast haridusest. Toimus arutelu. 

 

Peeti asjakohaseks, et mudelkava koostamist alustatakse nende usaldusisikute nimekirja 

lisamist soovivate isikute tarbeks, kes on omandanud riiklikult tunnustatud magistrikraadi. 

Sellise mudelkava mahuks on 20 tundi ning läbitavateks teemadeks on võlanõustamine, 

võlgade ümberkujundamine, sotsiaaltoetused ja isiku toimetulekuvõime tagamine. Järgnevalt 

arendatakse selle laiendusena mudelkavad bakalaureusekraadiga isikute tarbeks ning 

lisatavateks teemadeks on rahandus, õigus, juhtimine ja raamatupidamine mahuga 60 tundi. 

Käsitleda tuleks ka rahvusvahelist konteksti seonduvalt isiku varade ja kohustustega 

välisriikides. 
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Ühiselt leiti, et esmasele koolitusele suunamisele eelnevalt peab metoodikakomisjon 

usaldusisikute nimekirja kandmist sooviva isikuga vestluse selgitamaks välja isiku teadmised 

ja kogemused ning koostab selle teadmise alusel isikule individuaalse esmase koolituse kava. 

Kava alusel läbitavad koolitused võivad olla nii Koja kui ka muude isikute korraldatavad. Peeti 

vajalikuks, et esmases koolituses oleks nii auditoorseid loenguid kui ka kaasustepõhiseid 

praktikume näiteks väiksemates rühmades. Leiti, et koolituse läbimiseks ei ole juhendajaid vaja 

määrata, kuid vajalik võib olla mentori nimetamine esimestel kuudel töötamiseks usaldusisikute 

nimekirja kandmise järel. 

 

Lepiti kokku, et esmase koolituse mudelkava peab valmima komisjoni liikmete ja 

asendusliikmete ühise töö tulemusel 2022. aasta lõpuks. Selle töö hõlbustamiseks on vajalik 

luua elektrooniline keskkond, kus on võimalik grupitööna dokumenti koostada. 

  

Otsustati: 

4.1. Luua grupitöö elektrooniline platvorm ja kavandada esmase koolituse mudelkava 

valmimine 2022. aasta lõpuks. 

4.2. Usaldusisiku eksami ettevalmistamisega alustada 2023. aastal. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

5. Usaldusisikute täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimise ja hindamise alustest 

ja korrast 

 

Kuulati koosoleku juhatajat, sõna võtsid komisjoni liikmed ja Koja nõunik. Tehti ettepanek 

kavandada usaldusisikute täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimise ja hindamise alused ja 

kord võttes eeskujuks Kojas varasemalt kehtestatud kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja 

saneerimisnõustajate täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimise ja hindamise alused ja 

kord. Toimus arutelu. Nõustuti ettepanekuga ja kavandati eelnõu ettevalmistamine aasta lõpuks. 

 

Otsus: 

5.1. Valmistada usaldusisikute täiendusõppe kohustuse täitmise kontrollimise ja hindamise 

aluste ja korra eelnõu 2022. aasta lõpuks. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

6. Muud küsimused 

 

Kuulati koosoleku juhatajat, sõna võtsid komisjoni liikmed ja Koja nõunik. Tehti ettepanek 

kavandada järgmine koosolek 19. jaanuarile 2023 algusega kell 12:00. 

 

Otsustati: 

6.1. Kavandada järgmine koosolek 19. jaanuarile 2023 algusega kell 12:00 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Terje Eipre   Toomas Saarma   Jaan Lõõnik 

Koosoleku juhataja  Koosoleku juhataja   Protokollija 

 


