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EKL praegu revisjonikomisjon koosseisus Kristin Kerem, Maili Madrus ja Sirje Veimann on olnud 

viimased 3 aastat ning selle aja jooksul on toimetatud EKL asjadel silma peal hoidmisega nii iga-

aastase majandusaasta aruandega kui ka revideerimas jooksvalt kõikides muudes küsimustes. 

Võrreldes eelmiste perioodidega tahaksin öelda, et sellest viimase 2 jooksul on ära tehtud 

märkimisväärne töö erinevatel teemade käsitlemistel. Võrreldes eelnevate aastatega on 

oluliselt suurenenud ka EKL lihtliikmete pöördumised revisojonikomisjoni poole abipalvetega 
uurida teatud tehingute tausta. On pöördutud nii meie kõikide poole korraga emaili teel või siis 

ka eraviisiliselt mõne rev.komisjoni liikme poole paludes samas ka anonüümsust oma isiku kui 

vihje andja kohta. EKL liikmete anonüümsuse oleme taganud kuid vihjatud teemadega oleme 

tegelenud jooksvalt. Revisjonikomisjoni kõik liikmed on suhtunud kõikidesse saabunud ja 
käsitlenud teemadesse suure tõsidusega, kõik teemad on omavahel jagatud kes millega 

aktiivsemalt tegeleb. Jooksvalt oleme kõikidest teemadest ka ülevaate andnud nõukogu 

koosolekutel kuid paljud teemad on jäänud ka vaid vestluste tasemele EKL büroo juhatajaga 

ja/või raamatupidajaga. Kirjutaks siinkohal lahti mõned teemad mis ei ole võibolla leidnud 
suuremat kirjalikku kajastamist nõukogu koosolekutel ega emailis kuid mis sellegipoolest on 

olulised Eesti Kennelliidu igapäevase tööga seonduvalt.  

 

Aivo Oblika hyvitis IPO võistlustel osalemisel, aug.2016 

 

Antud teema, et Aivo Oblika-le ei ole välja makstud IPO-võistlustel osalemise eest tasusid 

mitme kuu jooksul, tõstatus üldse ühes koerandusega seotud FB grupis ning sai sealt ka üles 

korjatud minu poolt. Helistasin EKL büroosse ning Elo Lindi selgitas mulle suusõnaliselt milles 
taotluse sisu vaidlus oli. Meie vestluse tulemusna ilmselt sai selgeks ka büroo teistele liikmetele, 

et vaatamata osade kuluridade mitte sobivusele ei saa seetõttu hüvitamiskõlbulike summade 

välja maksmist. Paar päeva hiljem teatas Aivo Oblikas ka revisjonikomisjoni liikmetele, et raha 

EKL-lt laekus põhiosas.  
Kokkuvõtteks. Revisjonikomsijon mainis oma hilisemas aruandes, et EKL büroo ei saa venitada 

hüvitamiskõlbulike summade välja maksmisega. Iga summa on meie liikmele oluline. 

Teadaolevalt ei ole analoogseid juhtumeid enam olnud ja loodame, et ka ei tule tulevikus.  

 

EKL Noortekogu , okt.2016 

 

Oktoobris 2016 esitas EKL Noortekogu uue koosseisu liige minule isiklikult päringu, et miks on 

EKL büroo hüvitanud ja maksnud välja Noortekogu eelarvest kulutusi, mis tolle isiku arvates ei 
olnud üldse seotud kuidagi suvel 2016 toimunud üritustega. Lisaks selgus nende EKL büroost 

saadud kuludokumentide koopiatest, et antud kuludokumendid on viseerinud Helle Kärdi, kes 

aga ei ole üldse Noortekogus keegi, kellel oleks õigus kuludokumente allkirjastada. Lisaks on 
tema poolt viseeritud dokumentide hulgas ka FIE Maret Kärdi poolt esitatud arve summas 



190,30eur esinemise ja transpordi osas. Antud teemal tegi revisjonikomisjon ka EKL büroole 

ametliku järelpärimise ning selle lõpptulemusena võttis endale vastutuse EKL büroo juhataja, 

kes väitis, et temal isiklikult on õigus kuludokumente viseerida. Juriidiliselt on tal õigus kuid 

sisuliselt ei saanudki me vastust miks küsiti kuludokumentidele viseering üldse mitte selleks 
volitusi omavalt isikult ning reaalselt me selgust ei saanudki, mis ja kui suurtes summades 

ületati tegelikke kulutusi. Noortekogu eelarvet sellega ei ületatud. Lisaks aga selgus 

revisojonikomisjonile kõikide Noortekogu dokumentide uurimisega, et nende eelmiste 

perioodide dokumentatsiooni ei ole EKL andmebaasidesse saadetud, viimane üldkoosolek on 

korrektselt vormistamatta ning tänaseks ilmselt ka üldse ei kehti sellisena. Ehk siis antud 

olukord sai üldse tekkida sellest, et allüksuses toimetavate inimestel olid andmed korrektselt 

vormistamatta mis omakorda kindlasti mängis kaasa ka olukorra võimalikkusele.  

Kokkuvõtteks. Paluks kõikidel allüksustel ja nendega toimetavatel isikutel hoolitseda jätkuvalt, 
et Teie dokumentatsioon EKL-s oleks korrektne.  Loodetavasti ei tule selliseid olukordi enam 

ette.  

 

Pärnu KL ja EKL vaheline vaidlus, 2016-2017 

 

Revisjonikomisjon jälgis jooksvalt 2016 lõpus ja 2017 aasta alguses Pärnu KK ja EKL vahelist 

vaidlust võla summade ja ajas toimuvate sündmuste üle. Koostasime ka kronoloogilise 

sündmuste ja faktide rea (PP document) ning hoidsime end koostöös EKL büroo juhatajaga 
kursis saabunud ja saadetud kirjavahetuseg. Kuigi EKL Nõukogu ei andnud meile volitust EKL 

bürood nõustada jooksvalt, siis olime kõik 3 seisukohal, et antud olukorras on parem vältida 

hilisemaid vigu. Õnneks peab tõdema, et nii EKL juhatuse, büroo kui ka revisjonikomisjoni 

kõikide liikmete seisukohad kattusid antud case raames täielikult ning mingeid erimeelsusi ei 
tekkinud.  

 

Pärnu RV näituse korraldustoimkond ja bürootöötajate puhkused, juuli 2017 

 
Pärnu 2xCACIB juuli 2017 näituse korraldas EKL büroo töötajad viibides oma põhitöökohast, EKL 

büroost, samal ajal graafikujärgsel puhkusel. Revisjonikomisjoni päringule, et kuidas see nüüd 

siis võimalik on, saime selgituse EKL büroo juhatajalt, et kõik Pärnu näitusetoimkonna liikmed 

töötavad eraldi lepingute alusel. Tegime päringu ka Eesti Töövaidluskomisjoni, et kuidas antud 
olukorda suhtuda ning saime vastuse, et kui töötajad on ise sellise lahendusega nõus siis nemad 

probleemi ei näe. Ehk sisuliselt töötasid EKL büroo töötajad on põhitöökoha puhkuse ajal 

omaenda tööandja juures teise lepinguga. Vaatamata EKL büroo ja/või EKL juhatuse ja/või 

Pärnu näitusetoimkonna geniaalsele lahendusele on revisjonikomisjoni liikmed, olles ise ka 

juhatajad omaenda ettevõtetes, veendunud, et töötajatele tuleb siiski võimaldada puhkus ja 

seda ka ikka täiesti puhkamiseks.  

Kokkuvõttes. Kuna Pärnu RV näituse korraldus on võibolla jätkuvalt teemaks ka 2018 aastal, siis 

soovitame leida EKL büroo juhatajal mingi muu ja toimivam lahendus puhkuste korraldamiseks.  
Inimene ei ole töövõimeline kui ta ei saa korralikult puhatud ning EKL ei saa endale lubada vigu 

ja apsakaid sellest tulenevalt. EKL büroo juhataja on siiani näidanud üles imelisi võimeid oma 

tiimi tööle rakendamisel ja nende eest võitlemisel, nii tehtud vigade kaitsmisel kui ka neile 
lisarahade võimaluste leidmisel, siis nüüd oleks aeg leida ka optimaalne võimalus töötajate 



puhkamise korraldamisel. Soovitame soojale, et 2017 aasta teises pooles kasutaksid kõik 

töötajad ära oma saamata jäänud puhkused ning uus 2018 aasta algaks ilma järele lohisevate 

sabadetta.  

 
EKL ja Maksuamet  

 

2016 aasta tõi kaasa EKL-le selle muudatuse, et täna makstakse absoluutselt kõikide kohtunike 

tasudele Eesti Vabariigile kõik tööjõumaksud. Ka väliskohtunike tasudelt. Ma jätkuvalt olen 

seisukohal, et EKL võiks natuke siiski tegeleda selle sisulise poolega ja otsida võimalusi siiski 

mitte alluda sellisele suurele maksukoormuse nõudele.  

 

EKL juhend allorganisatsioonide raamatupidajatele 

 

Mina ootaks jätkuvalt, et EKL koostaks allorganisatsiooni raamatupidajatele juhendi kuidas 

mingeid kulutis kajastada MTÜ raamatupidamises. Vast tulevikus leidub ka selline dokument 

kunagi.  
 

Mitmed avaldused EKL liikmetelt, et büroo ei vasta.  

 

Mina isiklikult olen saanud mitmeid avaldusi EKL liikmetelt, et büroo ei ole nende päringutele 
vastanud või viga parandanud EKL kodulehel. Nii mõndagi sai aidatud nii 2016 kui 2017 aastal 

saates vastavaid märkusi ka EKL büroole. Neile küll reageeriti kuid eelmise teema tulemusena 

satuvad sisse neisse parandustesse ka hooletusvead. Antud näite puhul siis parandati Narva 

jaanuarikuise näituse aeg EKL Kalenderplaanis 1-päevasest(L) 2-päevaseks kuid kuupäevad olid 
aasta varasemad ja näitusete plaanis toimus näitus kui R-L.  

Kokuvõttes. Palun EKL bürool jätkuvalt olla hoolsam ka oma liikmete avalduste suhtes.  

 

Tehnilised vead EKL Online andmebaasides.  

 

Ühe viimase teemana käsitlesime me Agne Mägi avaldust EKL Online andmebaasi anomaalia 

kohta. Oleme väga tänulikud talle, et antud teema tõstatus, sest selgus et tegemist on tehnilise 

veaga Online süsteemis mis näitas selle kasutajatele valet pilti. Tänaseks on andmebaas 
parandatud.  

 

Suures plaanis olen mina väga tänulik, et EKL liikmed on viimase 2 aasta jooksul olnud väga 

aktiivsed ka EKL revisjonikomisjoni poole pöörduma erinevate küsimuste ja teemadega. 

Võrreldes varasemate aastatega on see oluline muutus, mis on võimaldanud lisaks tavapärase 

raamatupidamise kontrollimisele ka muudel teemadel korrektuure sisse viia.  

 

Parimat, 
Maili Madrus  

30.08.2017 

 


