
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel mikro- ja 

väikeettevõttes 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Juhtimine ja haldus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Kõik ettevõtete esindajad (tegevjuhid, juhatajad, ühingute juhtorganite liikmed, juhatuse 

liikmed, raamatupidajad, müügijuhid, personalijuhid), kes tegelevad arvete esitamise, 

võlgade sissenõudmisega või, kes on huvitatud neile võlgu jäämise ennetamisest ning 

klientide maksedistsipliini parandamisest. 

 

Grupi suurus: 12 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Puuduvad 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Teab võlgade menetlemise protsessi 

 Teadvustab võlgade sissenõudmise võimalusi  

 Koostab maksekäsu kiirmenetluse avalduse 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Raamatupidaja tase 5 

B.3.1 Finantsarvestus 

B.3.2 Maksuarvestus 

Väikeettevõtja tase 5 

B.3.3 Äriprotsesside korraldamine 

B.3.5 Majandusarvestus 

Ärikorralduse spetsialist tase 5 

B.3.5 Majandusarvestus 
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  12 



                                                                                                      
 

  

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 12 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
4 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

1. auditoorse töö teemad (8 t) 

Dokumendid võla tõendamiseks 

Makseviivitusele reageerimine 

Suhtlemine võlgnikuga sh kordusarvete ja meeldetuletuskirjade saatmine 

Hoiatuskirja saatmine (sh täiendava tähtaja andmise vajadus ja olulisus; võlgniku poolt 

kättesaamise tõendamise vajadus jms) 

Kas ja kuidas pikendada maksetähtaega? 

Võlgade sissenõudmise protsess. 

(Notariaalne) kokkulepe võla tunnistamise ja täitmise kohta. 

Maksekäsk kiirmenetluses  

Hagi koostamise printsiibid 

Millal on aeg pöörduda kohtusse? 

Millal on aeg esitada pankrotiavaldus? 

2. praktilise töö teemad (4 t) 

Maksekäsu kiirmenetluse koostamine 

Vastus maksekäsule 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium ja arvutiklass, kus on olemas koolisisene 

arvutivõrk ja kiire internetiühendus. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, on sooritanud 

praktilise töö. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, 

kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktiline töö Maksekäsu koostamine e-toimiku keskkonnas 

 

5. Koolitaja andmed 



                                                                                                      
 

  

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Diana Tandru 

MA International University Audentes (õigusteadus, teadusmagistri kraad, 2008). 

Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi koolitaja alates 2019.a. Lääne-Viru 

Rakenduskõrgkooli koolitaja alates 2008.a. 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse koolitaja alates 2018.a. 
 
 


