
 

 

 

 

 

 

METOODIKAKOMISJON  

KOOSOLEKU PROTOKOLL  
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Toimumisaeg:  19. jaanuar 2023 

Toimumiskoht: Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tartu mnt 16, Tallinn 

Algus:   15:00 

Lõpp:   16:25 

Juhatas: Toomas Saarma 

Protokollis: Jaan Lõõnik 

Osalesid:  

Koja metoodikakomisjoni liikmed Toomas Saarma, Ester Saag ja Evelyn Eichhorst ning 

asendusliige Heete Simm 

Kutsutud: Koja kantselei töötaja Jaan Lõõnik 

 

Päevakord: 
 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Usaldusisikute esmase koolituse mudelkava kinnitamine 

3. Usaldusisikute esmaste koolituste korraldamisest  

4. Muud küsimused 

 

Päevakorra juurde esitatud materjalid: 

1. Usaldusisikute esmase koolituse mudelkavade eelnõu 

 

1. Päevakorra kinnitamine 
 

Koosoleku juhataja Toomas Saarma ütles avasõnad, tutvustas koosoleku päevakorda ning tegi 

ettepaneku kinnitada päevakord. 

 

Otsustati: 

1.1 Kinnitada koosoleku päevakord. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

2. Usaldusisikute esmase koolituse mudelkavade kinnitamine 

 

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

Selgitati, et komisjoni liikmed ja asendusliikmed on koosolekute vahelisel perioodil ette 

valmistanud usaldusisikute esmase koolituse mudelkavade eelnõud. Toimus arutelu. Tehti 

ettepanek koostada eraldi mudelkavad pankrotihalduritele, võlanõustajatele ja muudele 

usaldusisikuks kvalifitseeruvatele isikutele võttes aluseks võlanõustajatest komisjoni liikmete 

esitatud eelnõu, millele on lisatud õiguse plokk. Auditoorsele õppetööle peaks lisanduma ka 



 2 

iseseisev õpe, näiteks näidisdokumentide koostamine, mida usaldusisik oma töös peab 

koostama.  

 

Otsustati: 

2.1. Jätkata tööd usaldusisikute esmase koolituse mudelkavade ettevalmistamisega. 

2.2. Komisjoni liikmetel esitada vastukaja Koja kantseleile 31. jaanuariks 2023. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

3. Usaldusisikute esmaste koolituste korraldamisest 

 

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

ettepanek valmistada ette usaldusisikute esmasel koolitusel osalemise avalduse vorm, mille 

alusel oleks võimalik saada üldteave isiku tausta kohta. Toimus arutelu. Lepiti kokku, et 

komisjonile tuleb usaldusisiku esmasel koolitusel osalemise avaldused esitada 3. märtsiks 2023 

ning komisjon korraldab isikutega vestlused 14. ja 15. märtsil 2023 algusega kell 12.  Selleks 

ajaks valmistavad komisjoni liikmed ette ka esmaste koolituste korraldamise. 

 

Otsus: 

3.1. Usaldusisiku esmasel koolitusel osalemise avaldused esitada metoodikakomisjonile 3. 

märtsiks 2023 ning komisjon korraldab isikutega vestlused 14. ja 15. märtsil 2023 algusega 

kell 12. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

4. Muud küsimused 

 

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

ettepanek kavandada järgmine koosolek 14. ja 15. märtsil 2023 algusega kell 12. 

 

Otsustati: 

4.1. Kavandada järgmine koosolek 14. ja 15. märtsile 2023 algusega kell 12. 

Kõik osalenud komisjoni liikmed on poolt. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Toomas Saarma    Jaan Lõõnik 

Koosoleku juhataja    Protokollija 

 


