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Päevakord: 

1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
a) majandusaasta aruande tutvustus – EKL juhatus 

b) revisjonikomisjoni arvamus 
2. Teadusnõukogu ja Aretusnõukogu ühendamine Teadus- ja aretusnõukoguks  
3. EKL näituste eeskirja p.13.7 muutmine 

4. LKD presidendi pöördumise käsitlemisel välja selgitatud asjaolud – Maret Kärdi 
5. EKL ümarlaudadel tõstatatud probleemid – Helle Kärdi 

6. EKL volinike koosoleku loodud töörühmade kirjeldus, kontaktisikute ja kontaktide 
avaldamine EKL kodulehel – Helle Kärdi 

7. Vaidlusasjade komisjoni loomine – Helle Kärdi 
 

1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 
a) majandusaasta aruande tutvustus – EKL juhatus 

Astrid Lundava: juhatuse töökoosolek aastaaruande osas kestis 3,5 tundi ja leidsime, et paljud 

read aruandes ei vasta tegelikkusele, mistõttu pöördus juhatus koheselt EKL volinike koosoleku 

juhataja poole ja palus majandusaasta aruande arutamist sel koosolekul mitte käsitleda. 

Aruandes on vead sees põhivaras, arveldustes töövõtjatega ja tulevaste perioodide kuludes.. 

Juhatus otsustas, et aruandes esitatud andmeid tuleb uuesti kontrollida ning koostada 

tegelikkusele vastav majandusaasta aruanne. 

Helle Kärdi-Paabo: Millal juhatus hakkas aruannet koostama? 

Astrid Lundava: juhatus koostab ainult tegevusaruande, raamatupidamisliku poole koostab 

raamatupidaja, kes hakkas koostama aruannet 25.03.2015  

Merike Moldau: Kas juhatus on võtnud näiteks kvartaalselt raamatupidamisest kuluaruandeid? 



Astrid Lundava: jälgisime eelarve täitmist, kuluaruandeid eelmisel aastal ei võtnud. Ei ole võtnud 

ka sel aastal. 

Helen Tonkson-Koit: Volinike koosolekule on esitatud kaks majandusaasta aruannet, väga väikese 

ajavahega. Nüüd selgub, et tulemas on ka veel kolmas. Kuidas juhatus saatis volinike koosoleku 

liikmetele laiali need kaks erinevat aruannet ja kas juhatus enne aruannete saatmist neid ei 

arutanud ega vaadanud? Miks ei ole vastatud volinike koosoleku liikmete poolt esitatud 

küsimustele? Kui kaua aega võtab uue aruande koostamine? 

Astrid Lundava: arutasime revisjonikomisjoniga esimeses aruandes ilmnenud vigu, milliste põhjal 

koostati teine aruanne. Jäin uskuma, et teine aruanne on korrastatud vastavalt revisjonikomisjoni 

poolt tehtud ettepanekutele ja leitud vigadele. Aruanne sai laiali saadetud juhatuse liikmetele, 

kelledelt ei tulnud mingeid täpsustusi ega parandusi. Uus aruanne peaks valmima raamatupidaja 

lubaduse kohaselt nädalaga. Osadele küsimustele annab raamatupidaja vastused oma 

selgitustes, osadele saadame vastused ja selgitused koos uue aruandega. 

Helle Kärdi: juhatuse liikme leping sätestab juhatuse kontrolli ja vastutuse majandusaasta 

aruande õigsuse eest. 

Katleen Lukin: revisjonikomisjon ei ole majanduspolitsei, revisjonikomisjoni ettepanekute põhjal 

viiakse sisse parandused ja täiendused. Ei ole maailma lõpp, et aruanne tuleb veelkord ümber 

teha. Ja kui paljud üldse loevad seda aruannet ja sellest aru saavad. 

Astrid Lundava: juhatus ja büroo on teinud oma järeldused, edaspidi koostame aastaaruannet 

teistmoodi – teeme vastavad tööplaanid, jälgime kuluaruannet. Kahjuks oli praegu raske 

revisjonikomisjonilt materjale kätte saada ja ootasime revisjonikomisjoni taga 3 kuud. 

Maili Madrus: Olin ka eelmise revisjonikomisjoni liige ja tunnistan, et ka eelmisel aastal jäi palju 

asju nn. õhku rippuma. Hea meel on sellest, et praegu on meil väga tugev revisjonikomisjon, 

kõikidel liikmetel on raamatupidamislik taust.  Lootsime vastavalt eelmisel aastal tehtud 

märkustele ja antud õpetussõnadele, et suudame sel korral aruande kuu ajaga läbi töötada, aga 

kahjuks see ei õnnestunud, kuna selgusid nüansid, mis on revisjonikomisjoni aruandes kirjas. 

Alustades näiteks palgaarvestusest, mida peetakse exceli tabelites ja ma ei ole siiani suutnud 

neid tabeleid läbi töötada. Täna me ei tea, mis kajastub kolmandas aruande versioonis ja seda 

peab ilmselt hakkama läbi töötama põhjalikult, eriti kulude osas. Kassaraamatu all ei ole mõeldud 

paberkandjal kassaraamatut, vaid raamatupidamisprogrammist väljastatavat. Näiteks tuli otsida 

mööda erinevaid kaustu sularaha väljavõtteid pangast, mis peavad olema laekunud kassasse. 

Kristin Kerem: kui küsisime kassaraamatut, esitati meile üksikud tšekid. 

Liisa Vesik: Kas paljusid probleeme lahendaks tarkvara ost? 

Maili Madrus: palgaarvestuse osas kindlasti, sellisel juhul on  TSD samuti tehtav ühe klikiga. 

Praegu on küsitud TSD-de sisestamise eest lisatasu. Näiteks 2014 Eesti Võitja näitus, mis langes 

kuu vahetusele – 31.05-01.06 – tekitas TSD sisestamisele topeltmahu, kuna TSD põhineb 

väljamakse teostamise  kuule. Tuleks sätestada, et sellisel juhul tehakse väljamaksed ikka ühes 

kuus – on lihtsam ja mitte nii töömahukas. 



Merike Moldau: Millist raamatupidamisprogrammi EKL kasutab? 

Maili Madrus: programm on HansaRaama, kuid sinna on sisestatud  ainult koondkanded vastavalt 

excelis tehtud  tabelitele. 

Merike Moldau: revisjonikomisjoni aruandest lähtub, et te töötate edasi? 

Maili Madrus: jah. Me ei tea, milline saab olema kolmas aastaaruande versioon. 

Revisjonikomisjon ei saa siiani aru, millest tuleb selline negatiivne tulem ja järelikult tuleb tõsist 

tähelepanu pöörata kulude kirjendamisele.  Tahame uurida immateriaalse põhivara real olevaid 

programmi täiendamise/parandamise kulusid – me ei ole leidnud lepingut, kus oleks kirjas 

teostatavate tööde maht, hind ja tööde teostamise tähtaeg.   

Merike Moldau: tööjõukuludeks oli 2014.a. eelarves ette nähtud 135 tuhat eurot, volinike 

koosolekule esitatud 9 kuu eelarve täimises oli see 90 tuhat eurot ja esitatud aruannetes on see 

summa 159 tuhat eurot. Seega on tööjõukulude eelarverida ületatud 25 tuhande euro võrra? 

Helen Tonkson-Koit: volinike koosolek tahab teada, millest on tingitud negatiivne tulem. 

Maili Madrus: me ei ole füüsiliselt jõudnud süveneda nendesse exceli tabelitesse. Mida rohke m 

antakse aega korrektse aruande koostamiseks, seda põhjalikum see tuleb. Juhul, kui keegi 

volinike koosoleku liikmetest on leidnud veel mingid kulu- või bilansiridasid, mida tuleks 

kontrollida, palun sellest revisjonikomisjonile teada anda. 

Reet Parm: põhivarade arvelevõtus on segadus seetõttu, et uued raamatupidamise sise-eeskirjad 

kinnitati alles septembris. Enne seda oli põhivara alampiir 320 eurot, uute eeskirjade alusel 640 

eurot. Ettemaksetes on kajastatud Leedu, Läti ja Poola CH tiitlite kinnitamiseks tasutud summad. 

Aruande lisas 11 on toodud välja tegevuskulud, lisa 8  real „Mitmesugused muud laekumised“  on 

2013.a. lisaks TRM rikkumistele kajastatud ka kohtu poolt EKL kasuks välja mõistetud ja tasutud 

summad, samuti erinevate erinäituste inventari renditulud ja näituste müügikohtade tulud. 

2014.a. rendilaekumised olid juba koos käibemaksuga, mistõttu näib laekumine väiksem ja see 

on lahti kirjutatud lisas 10.  

Helle Kärdi-Paabo: Mis on kajastatud lähetuskuludes? 

Reet Parm: jään vastuse võlgu. 

Maret Kärdi: Kas müügikohtade rendipindade suurust kontrollitakse? 

Reet Parm: jah, teisel näitusepäeval mõõdame pinnad üle. 

Maret Kärdi: Millisel real on lepinguliste töötajate tasud? 

Reet Parm: sihtotstarbeliste projektide otseste kulude juures. 

Katri Koitver: Kui suur on Eesti Posti kulu ja kas see hõlmab ainult „Koer“ laialisaatmist? 

Reet Parm: Lisaks „Koer“ saatmiskuludele on seal kajastatud ka rosettide, tõutunnistuste, Leedu, 

Läti ja Poola CH kinnituste saatmiskulud. 

Kristin Kerem: „Koer“ moodustab ca 2/3 nendest kuludest. 



Merike Moldau: volinike koosolekule esitatud 2014.a. 9 kuu eelarve täitmise tabelis on  piletite 

müügist laekunud summa suurem kui aastaaruandes? Kuidas see võimalik on? 

Reet Parm: eelarve täitmises on ilmselt number valesti sisestatud. 

Tõstatati küsimus büroo töötajatele preemia/jõulutoestuse maksmise kohta. 

Astrid Lundava: büroo oli saanud hakkama ilma juhatajata, eelarves oli vaba raha ja juhatus 

otsustas preemiaks määrata 1.5-kordse kuupalga kõikidele büroo töötajatele. 

Maret Kärdi: kes asendas büroo juhatajat? 

Astrid Lundava: asendasid nii juhatuse esimees kui ka büroo töötajad. Eraldi tasu asendamise 

eest ei makstud. 

Marko Lepasaar: kas EKL büroo on võimaldanud sulle kõik vahendid raamatupidamise 

korrektseks pidamiseks? 

Reet Parm: palgaarvestus on tõesti exceli tabelitena, oleks hea palgaarvestuse programm töö 

kergendamiseks. Muus osas on büroo ja juhatuse toetus ja abi olemas. Igaühel on oma 

tööpõhimõtted. Kahjuks ei saa ma veel täiesti aru teatud allüksuste toimimisest ja nende 

kuluartiklitest. 

Ene Kaups: Olen töötanud EKL büroo juhatajana alles mõned kuud, mis on olnud väga kiired. 

Selge on see, et tööpõld on suur ja mina alles viin ennast kurssi kogu EKL toimimismehhanismiga. 

Praeguseks tundub, et EKLis on võimalik teha korrektselt tööd ja saada kõik asjad (s.h. 

paberimajandus) toimima. Kõik me õpime vigadest.  

Maret Kärdi: Küsimus juhatuse protokollide kohta. Kui on vastu võetud otsus avaldada ainult 

juhatuse otsused, siis kust ja millisel moel saab teada vastuvõetud otsuste tausta? 

Merike Moldau: 2014.a. aasta aruanne on 20 tuhandega negatiivne. Kas planeeritud tulu on 

vähem laekunud või on kulutatud rohkem? Juhatus on määratud finantse juhtima, kas juhatus on 

analüüsinud, millest selline tulem tuleb? 

Astrid Lundava: negatiivne tulem on tekkinud planeeritust vähem laekumistest näitustetuludena. 

Ja põhivara amortisatsioon viis tulemi negatiivseks. 

Helle Kärdi-Paabo: Küsimus seoses tegevusaruandega. Milles seisneb uue kodulehe 

kasutajasõbralikkus? Ja milles väljendus EKL liikmetele toeks olemine Helsingi MV näitusel? 

Astrid Lundava: jah, kodulehega ei ole kõik korras. Algus oli hea, aga kahjuks hetkel on meil 

selline koduleht nagu ta on. Helsingis oli meil koht, kus inimesed said istuda, küsida ja ka koeri 

registreerida näitustele. 

Maret Kärdi: teen ettepanku lükata tagasi EKL 2014.a aasta aruanne ja anda EKL juhatusele 

tähtaeg korrektse aruande esitamiseks. 

Toimus arutelu järgmise erakorralise volinike kokkukutsumise aja üle.  



Helen Tonkson-Koit: raamatupidaja koostab tema enda poolt lubatud tähtajal  - 7 päeva jooksul – 

uue ja korrektse majandusaasta aruande ning edastab selle koos volinike koosoleku liikmetele 

antud vastustega  volinike koosoleku assistendile, kes saadab saadud materjalid volinike 

koosoleku liikmetele laiali.  Samuti edastatakse korrektne aruanne revisjonikomisjonile, kellele 

jääb aega aruannet kontrollida kuni 31.07, mil revisjonikomisjon peab saatma volinike koosoleku 

liikmetele revisjonikomisjoni akti antud aruande kohta. Mitte kutsuda kokku erakorralist volinike 

koosolekut, vaid lülitada majandusaasta aruande kinnitamine 08.09 toimuva korralise volinike 

koosoleku päevakorda. 

Hääletamine: poolt 23. 

Otsustati: mitte kinnitada EKL 2014.a. majandusaasta aruannet esitatud kujul. EKL büroo ja 

juhatus koostavad 7 päeva jooksul korrektse majandusaasta aruande koos vastustega volinike 

poolt kirjalikult esitatud küsimustele. Majandusaasta aruanne esitatakse revisjonikomisjonile 

kontrollimiseks. Korrektne majandusaasta aruanne koos revisjonikomisjoni aktiga esitatakse 

volinike koosoleku liikmetele hiljemalt 31.07 ja majandusaasta aruande kinnitamine lülitatakse 

08.09 toimuva korralise volinike koosoleku päevakorda. 

 

2. Teadusnõukogu ja Aretusnõukogu ühendamine Teadus- ja aretusnõukoguks  
Teadusnõukogu ja Aretusnõukogu ülesanded on väga kattuvad, mistõttu tuleks need kaks 

nõukogu ühendada. Mõlema nõukogu liikmed on ühendamise poolt. 

Hääletamine: poolt 23 

Otsustati: ühendada Teadus – ja aretusnõukogu ja edaspidiseks nimetuseks on EKL Teadus-. Ja 

aretusnõukogu. 

3. EKL näituste eeskirja p.13.7 muutmine 

Ettepanek: sõnastada EKL näituste Eeskirja punkt alljärgnevalt: Kohtunike o päevarahad 

tasutakse lähtudes FCI poolt kehtestatud määradele. 

Hääletati: poolt 22, ei hääleta – 1 

Otsustati: sõnastada EKL Näituste eekirja punkt 13.7 alljärgnevalt: Kohtunike päevarahad 

tasutakse lähtudes FCI poolt kehtestatud määradele. 

4. LKD presidendi pöördumise käsitlemisel välja selgitatud asjaolud – Maret Kärdi 

Maret Kärdi: Volinike koosolek ei pea võtma seisukohta, minu poolt esitatud aruandes 
on ülevaade välja uuritud probleemidest. Olen saatnud asjaosalistele täpsustavaid 

küsimus, kuid ei ole saanud neile vastuseid. Küsimused olid kooskülastatud komisjoni 
liikmetega. Oleme veendunud, et tegu on rikkumisega, üksi edasi uurides võib asi 

tunduda erapoolik. Loodan, et luuakse vaidlusasjade komisjon, mis tegeleb asjaga 
edasi. Omal ajal ei uurinud ei juhatus ega VKK eestseisus neile esitatud teemat  

põhjalikult. 

Katleen Lukin: millist reglementi on rikutud? 



Maret Kärdi: kohtunik ei tohi registreerida koeri näitusele, kus ta ise hindab. Koerad 

ei olnud EKL registris sel ajal omanikku vahetanud. 

Kätlin Kull: millisele näitusele, kus  Astrid Lundava ise hindab, on ta ka ise koerad 
registreerinud? Kust on võetud koerte omanike andmed?  

Maret Kärdi: omanike andmed on võetud EKL andmebaasist. 

Kätlin Kull: EKL büroo keeldus omanike andmeid avaldamast, järelikult on andmed 
saadud kas läbi EKL näituseprogrammi või ikkagi EKL büroost kellegi käest. 

Astrid Lundava: järelikult tuleb võtta välja andmebaasi logi ja selle järgi tuvastada, 

kes on andmeid vaadanud. Kes on see välimikukohtunik, kelle nime ei avaldata? 

Maret Kärdi: ei avalda nime. 

Helen Tonkson-Koit: LKD presidendile on teada antud, et tema pöördumisega 

tegeletakse. Võtame Maret Kärdi poolt esitatud kokkuvõtte teadmiseks. 

 

5. EKL ümarlaudadel tõstatatud probleemid – Helle Kärdi 

Helle Kärdi-Paabo: kevadel toimus 4 ümarlauda EKL liikmetele neljas erinevas Eesti 
piirkonnas – Narva, Tallinn, Tartu ja Pärnu. Üles kerkisid sarnased probleemid: 

Kas EKL on aretusega tegelev või ainult näitusi korraldav organisatsioon – näituste 

arv suureneb, näitusekorraldajatel on üha raskem näitusi korraldada, ka 
majanduslikus mõttes. Milline on EKL roll koerapidamise kui elustiili propageerimisel? 

EKL normatiivid – neist ei saada aru, raskusi on ka eestlastel. Narvast tuli palve 
tõlkida kõik normatiivid  vene keelde ja lisada sinna juurde selgitused. Samuti võiksid 

olla tõlgitud blanketid ja lepingute näidised. 

Põhikiri – taastada liikmete täpsemad definitsioonid (tõuklubi, tõuühing, spordiklubi 
jne.). Määratleda erinevate liikmete õigused ja kohustused, samuti peaks olema 

erinevatel liikmetele erinevad liikmemaksud, sest praegu maksavad nii füüsilised 
isikud kui liikmesorganisatsioonid ühesugust liikmemaksu. Piirkondlikud klubid 

peaksid esindama EKL-i oma piirkondades – dokumentide edastamine, nõuküsimused 
– kõik ei pea käima ainult läbi EKL büroo. 

Näituste eeskiri – TPJ ja TPV võiks olla seotud EAH-ga, mitte SK-ga. Juunioride BIS 
võiks olla korraldajatele vabatahtlik nagu praegu on beebikutsikate BIS. Ühtlustada 

võiks Tallinna Võitja ja Eesti Võitja statuudid. 

Eesti hagijas peaks saama osaleda kõikidel EKL kalenderplaani kantud näitustel 
tasuta ja EKL ei peaks eesti hagijate eest küsima serdimaksu. 

Olemas peaks olema näituste korraldamise juhend, samuti võiks korraldada näituste 
korraldamist puudutavaid koolitusi. 

TRM – praegune on vananenud, on vaja uut. Tõstatati küsimus registrisse kantud õe 

ja venna paaritusest sündinud pesakondade kohta – kas see on lubatud ja miks. 
Pesakonna registreerimise tähtaja pikendamiseks on praegu vaja juhatuse otsust – 



kas seda peab otsustama juhatus, kui bürool on vastav hinnakiri väga selgelt ette 

kirjutatud? 

EKL koduleht – igalt ümarlaualt ainult negatiivne tagasiside. Koduleht peaks olema 
eelkõige suunatud liikmetele ja kõik vajalik peaks olema kergesti leitav. 

Otsingumootor ei tööta, dokumentide formaadid on erinevad, menüüd ebaloogilised. 

EKL-il võiks olla liikmetele laialisaadetav uudiskiri, kus on märgitud näitustele 

registreerumiste ajad, planeeritavad üritused jms. Jooksev informatsioon, mida 
praegu on kodulehelt suhteliselt keeruline leida. 

Kalvo Kriisk: kas oli ka positiivset? Kas Tartu noori hakatakse kaasama ka noortekogu 

töösse? 

Helle Kärdi-Paabo: noortekogu loomise mõte tekitas igal pool head meelt. Narva 

inimesed olid väga positiivselt meelestatud. Kaasame kõiki, kes on kaasa löömiseks 
soovi avaldanud. 

Volinike koosolek võttis saadud informatsiooni teadmiseks. 

6. EKL volinike koosoleku loodud töörühmade kirjeldus, kontaktisikute ja kontaktide 
avaldamine EKL kodulehel – Helle Kärdi 

 
Helle Kärdi-Paabo: EKL kodulehel peaks olema olemas töörühmade ja nende 
eesmärkide täpsem kirjeldus ja liitmisjuhised. 
 
Marko Lepasaar: kas peaksid olema näidatud lisaks kontaktisikutele ka töörühmade 
liikmed? Ja kas kontaktisikud peaksid avaldama oma isiklikud meiliaadressid? 
 
Heli Pärnpuu: Mida on silmas peetud normatiivaktide nimetuse all? 
 
Helen Tonkson-Koit: Normatiivaktide töörühm on võimalikult laiapõhjaline, et suudaks 
käsitleda kõiki EKL poolt kehtestatavaid normatiivakte. Töörühmal  ülesandeks on 
ettevalmistatud normatiivid üle vaadata enne nende kinnitamist. Kodulehel peaks 
olema ära märgitud töörühmade kontaktisikud. Kes soovivad, võivad avaldada oma 
isiklikud e-posti aadressid, kuid töörühmadega liitumine peaks käima läbi volinike 
koosoleku assistendi e-posti. 
 
Astrid Lundava: palun anda ette täpsed tekstid ja juhtnöörid, mis tuleks kodulehele 
lisada. Samuti saab sinna juurde lisada erinevaid menüüpunkte ja tekitada igale 
töörühmale oma alamlehe. 
 
Ettepanek: Helle Kärdi-Paabo koostab 31.juuliks ülevaate EKL volinike koosoleku 
töörühmadest ja edastab selle juhatusele ja büroole  EKL kodulehele lisamiseks. 
 
Hääletati: poolt – 23, vastu – 0. 
 
7. Vaidlusasjade komisjoni loomine – Helle Kärdi-Paabo 
 
Helle Kärdi-Paabo teeb ettepaneku luua EKL volinike koosoleku juurde alaliselt 
tegutsev vaidlusasjade komisjon, mis peaks käsitlema ka taolisi probleemi, mis täna 
varem teemaks olid.  Lisaks teemasid, kui EKL liige soovib esitada kaebust EKL 
juhatuse tegevuse kohta. 
 
Helen Tonkson-Koit:  Kas meil on nii palju selliseid küsimusi, et taolise komisjoni 
moodustamine peaks olema vajalik? Igaks konkreetseks avalduse läbivaatamiseks 



saab alati kokku panna töörühma või vastava komisjoni. Juhul, kui me täna 
otsustame moodustada vastava komisjoni ja määrame sinna liikmed, siis selle 
muutmine edaspidi vastavalt teemadele võib osutuda raskendatuks. 
 
Helle Kärdi-Paabo: Kes otsustab avalduse laekumisel komisjoni koosseisu – kas 
volinike koosoleku juhataja? 
 
Helen Tonkson-Koit: erakorralise volinike koosoleku kokkukutsumise aeg on 14 
päeva. Ma ei usu, et meil tuleks nii kiireloomulisi küsimusi, mis vajaksid kiiremat 
sekkumist. Kiiremaks asjade arutamiseks on EKL-is kõigepealt juhatus ja siis, kui 
juhatuse otsus ei rahulda, saab vastava avalduse esitada volinike koosolekule. Leian, 
et volinike koosoleku juurde kokkukutsutav komisjon peaks lahendama eelkõige EKL 
liikmete ja EKL allüksuste vahel tekkivaid probleeme, muudeks juhtudeks on meil 
juhatus. 
 
Ettepanek: mitte moodustada alalist vaidlusasjade komisjoni EKL volinike koosoleku 
juurde ja luua vastav komisjon ainult igakordsel vajadusel. 
 
Hääletati: poolt – 19, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 3. 
 
 
 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 
 
 
 
 
Helen Tonkson-Koit      Aire-Piret Pärn 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


