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1. EKL büroo tööst 
Toimus arutelu büroos tehtava töö kohta, koristajaga töölepingu lõpetamise üle ja Piret annab 
ülevaate oma tähelepanekutest bürootöös hästi korraldatud asjadest ja kitsaskohtadest, mis vajaksid 
kiiremas korras likvideerimist.   
 

• Büroojuht ei koordineeri ega juhi töötajate töö tegemist. 
• Töötajad otsivad omale ise tööülesandeid.  
• Büroos puudub dokumentide registreerimis- ja haldussüsteem, sissetulevaid või välja antavaid 

dokumente ei registreerita (nt pesakonna reg.avaldused, CH tunnistused, exportpedigreed 
jne). 

• Töölepingud ei ole kooskõlas kehtiva töölepingu seadusega ehk ei ole sellega vastavusse 
viidud.  

• Töönädal kestab 35 tundi (sh lõuna)  
• Lepingutes olevad ja juhatuse poolt kinnitatud ametinimetused ei kattu.  

 
 
2. Tööleping standardite tõlkekoordinaatoriga 
Toimus arutelu Kristini poolt sõlmitud töölepingust standardite tõlkekoordinaatoriga. 
Ettepanek: Kristin saadab 1. detsembril 2011 sõlmitud töölepingu juhatusele e-kirjana tutvumiseks 7. 
nädala jooksul ehk hiljemalt 19. veebruar 2012. 
Hääletamine: 
Poolt – 4 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
2.1. Kristin saadab kõigile juhatuse liikmetele tutvumiseks standardite tõlkekoordinaatoriga sõlmitud 
lepingu hiljemalt 19. veebruariks 2012.  
 
3. EKL hinnakiri 
Toimus arutelu EKL hinnakirja muutmise üle. Millised on teenused, mis kuuluvad EKL liikmemaksu 
sisse ja mis on need teenused, mille eest peaksid liikmed juurde maksma. Näiteks düsplaasiauuringute 
kanded on tasulised, silmauuringute kanded tasuta, samas kui kõik diagnoosilehed (terviseuuringute 
vastused) saadetakse koeraomanikule koju tähitud postiga ja EKl kannab kulud.  
 
Arutati exportpedigreedel oleva (osaliselt puuduliku) info problemaatikat ja seda, kas exportpedigreel 
olevat infot võib EKL büroo muuta, kui teeb kandeid EKL registrisse. Sellised muudatused võiksid olla 
lubatud vaid dokumendi välja andnud organisatsiooni kirjalikul nõusolekul.  
 
Pesakonnaregistreerimine – kasvataja maksab dokumente sisse tuues teenustasu. Soovides juba 
väljaprinditud kuid veel büroos olevatele dokumentidele muudatusi, siis selle eest ta eraldi tasuma ei 
pea. Kuna see on registri pidajale lisatöö ja lisapaberikulu – kas sellised toimingud võiksid olla lisatasu 
eest?  



 
FCI ´st saabuvate CACIB kinnituste edastamine koeraomanikele – hetkel tulevad kõik Eestis 
korraldatud CACIB näitustel saadud kinnitused EKL büroosse ja Regina saadab need kõigile omanikele 
koju, olenemata korraldaja staatusest või mitte. Tegemist on aeganõudva ja kuluka tegevusega, sest 
teiste klubide poolt korraldatavate näituste kataloogides aadresse ei ole.  
 
Otsustati: info teadmiseks võtta. 
 
 
4. Tallinna Võitja 2012 
Toimus arutelu Tallinna Võitja 2012 näituse ja toimkonna tööst. Toimkonna esimees ei edasta EKL 
juhatusele operatiivselt infot tehtud ja pooleli olevate asjade kohta, ebaselge on millised lepingud 
aastaks 2012 on sõlmitud ja kellega, kellega vajavad veel sõlmimist. Samuti ei saa infot toimkonna 
suuruse, liikmete ja eelarveliste kulude kohta. 
 
Vastavalt EKL büroo põhimäärusele on näituse korraldamine EKL büroo töötajate kohustus. Näitustel 
töötatud päevade eest pakume büroo töötajatele kas riiklikult ettenähtud ületunnitöö tasu või vaba 
päeva (päevad) enam töötatud aja eest. Periood, millal ületunde arvestatakse on kolmapäev enne 
koertenäitust kuni teisipäev peale koertenäitust, töötajatelt nõutakse tööde loetelu, mida nad teevad 
seoses EKl näitustega; büroojuhataja kui otsene ülemus, peab andma info töötajate töökohustuste 
kohta – mida ja millal tehakse. 
 
Ettepanek: Tallinna Võitja 2012 raames ületunnitöö arvestus kolmapäevast enne näitust kuni 
teisipäevani peale näitus ja pakkuda bürootöötajatele võimalust kas saada nädalavahetusel töötatud 
päevade eest vabad päevad või ületunnitöötasu. 
Hääletamine: 
Poolt – 4 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
4.1. Tallinna Võitja 2012 raames ületunnitöö arvestus kolmapäevast enne näitust kuni teisipäevani 
peale näitus ja pakkuda bürootöötajatele võimalust kas saada nädalavahetusel töötatud päevade eest 
vabad päevad või ületunnitöötasu. 
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