
EKL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 08/2012 
 
Tallinn, 27.03.2012 
Juhatas: Helle Kärdi  
Protokollis: Piret Rosumovski  
 
Osalesid: Piret Rosumovski, Helen Tonkson-Koit, Helle Kärdi, Maire Tõnurist (Skype vahendusel) ja 
Merike Moldau. 
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1. EKL-KKK taotlus 
2. Valentina Pikkovi avaldus 
3. EKL näituste online registreerimissüsteem  
4. EKL asjaajamiskord 
5. EKL nimel sõlmitavad lepingud   
6. EKL büroole koristusfirma valimine ja lepingu sõlmimine  
7. Büroo puhkusegraafiku kinnitamine   
8. EKL büroos oleva köögi ümberkorraldamine, märkused bürooruumide puuduste kohta, bürooga 
seonduv 
9. EKL bürooga seonduv 
10. EKL juhatuse koosolekutega seotud kulud   
11. Siili 21 laoruumid 
12. Tallinna Võitja 2012 näitusest  
13. DATA-projektori ostmine  
 
 
1. EKL-KKK taotlus 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK eestseisuse taotlus:  

a) muuta Kagu-Eesti Kennelklubi KK võistluse kuupäev (seni:09.06.2012; uus kuupäev: 
10.06.2012.a.) 

b) kinnitada FCI SK MMi võistkonna kapteniks Leelet Kivioka 
c) kinnitada FCI SK MMi meeskond koosseisus: Anne Tammiksalu (Tending Eagle-Eyed), Helena 

Trus (Amazing Grace of Shamrock Field) ja Svetlana Zolotnikova (Born to Win From Amber 
Lat). 

d) rahuldada Leelet Kivioja taotlus meeskonna lähetamiseks FCI SK MMile.  
Hääletus: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: rahuldada EKL-KKK eestseisuse taotlus:  

a) muuta Kagu-Eesti Kennelklubi KK võistluse kuupäev (seni:09.06.2012; uus kuupäev: 
10.06.2012.a.) 

b) kinnitada FCI SK MMi võistkonna kapteniks Leelet Kivioka 
c) kinnitada FCI SK MMi meeskond koosseisus: Anne Tammiksalu (Tending Eagle-Eyed), Helena 

Trus (Amazing Grace of Shamrock Field) ja Svetlana Zolotnikova (Born to Win From Amber 
Lat). 

d) rahuldada Leelet Kivioja taotlus meeskonna lähetamiseks FCI SK MMile.  
 
2. Valentina Pikkovi avaldus 
Ettepanek: rahuldada Valentina Pikkovi avaldus.  
Hääletus: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
2.1. rahuldada Valentina Pikkovi avaldus. 
 
 



3. EKL näituste online registreerimissüsteem  
Toimus arutelu EKL näitusele online registreerimissüsteemi kasutuselevõtust.  
Ettepanek: Helle Kärdi selgitab välja millises järgus on EKL näituste online registreerimissüsteem ja 
millal saame selle kasutusele võtta. Tähtaeg 20. aprill 2012.a.  
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
3.1. Helle Kärdi selgitab välja millises järgus on EKL näituste online registreerimissüsteem ja millal 
saame selle kasutusele võtta. Tähtaeg 20. aprill 2012.a. 
 
4. EKL asjaajamiskord  
Arutelu EKL asjaajamiskorra ja dokumentatsiooni üle. Kas EKL põhikirja komisjon tegeleb EKL 
asjaajamiskorra, selle uuendamise ja vajalike lisade loomisega?  
Ettepanek: saata EKL volikogule järelpärimine, kas EKL põhikirjakomisjon tegeleb EKL asjaajamiskorra, 
selle uuendamise ja vajalike lisade loomisega? Vastust ootame hiljemalt 9. aprill 2012.a.  
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
4.1. saata EKL volikogule järelpärimine, kas EKL põhikirjakomisjon tegeleb EKL asjaajamiskorra, selle 
uuendamise ja vajalike lisade loomisega? Vastust ootame hiljemalt 9. aprill 2012.a. 
 
5. EKL nimel sõlmitavad lepingud   
Ettepanek: MTÜ Eesti Kennelliit nimel sõlmitakse lepingud vaid juhatuse otsuse aluse, milles 
määratakse lepingutingimused ja antakse allkirjastajale volitused. 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
5.1. MTÜ Eesti Kennelliit nimel sõlmitakse lepingud vaid juhatuse otsuse aluse, milles määratakse 
lepingutingimused ja antakse allkirjastajale volitused. 
 
6. EKL büroole koristusfirma valimine ja lepingu sõlmimine. 
Ettepanek:  
6.1. sõlmida koristusteenuste leping firmaga Grandhaus OÜ, lepingu allkirjastajaks määrata Piret 
Rosumovski ja leping sõlmida hiljemalt 30. märts 2012.a.  
6.2. Piret Rosumovski võtab Grandhaus OÜ pakkumise pisiremontööde teostamiseks.  
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
6.1. sõlmida koristusteenuste leping firmaga Grandhaus OÜ, lepingu allkirjastajaks määrata Piret 
Rosumovski ja leping sõlmida hiljemalt 30. märts 2012.a. 
6.2. Piret Rosumovski võtab Grandhaus OÜ pakkumise pisiremontööde teostamiseks.  
 
7. Büroo puhkusegraafiku kinnitamine  
Ettepanek: jätta kinnitamata EKL bürootöötajate puhkusegraafik. Paluda büroo juhatajal või tema 
kohusetäitjal graafik muuta selliseks, et klientide teenindamine ja dokumentide vastuvõtt oleks büroos 
tagatud ka suvekuudel. Uus puhkustegraafik koos büroo juhataja (või tema puudumisel kohusetäitja) 
käskkirjaga esitada EKL juhatusele hiljemalt 09.04.2012. 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 



Erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
7.1. jätta kinnitamata EKL bürootöötajate puhkusegraafik. Paluda büroo juhatajal või tema 
kohusetäitjal graafik muuta selliseks, et klientide teenindamine ja dokumentide vastuvõtt oleks büroos 
tagatud ka suvekuudel. Uus puhkustegraafik koos büroo juhataja (või tema puudumisel kohusetäitja) 
käskkirjaga esitada EKL juhatusele hiljemalt 09.04.2012. 
 
8. EKL büroos oleva köögi ümberkorraldamine, märkused bürooruumide puuduste kohta, 
bürooga seonduv. 
Ettepanek:  
8.1. teatada kindlustusseltsile veekahjustustest EKL büroo köögi laes, korraldada lae 
taastamis/parandustööd.  
8.2. võtta veeautomaadi hoolduse ja veega varustamise hinnapakkumised, sest aparaati ei ole 
ostmisest saadik hooldatud, puudub hooldusleping. 
8.3. võtta kohviautomaatide hinnapakkumised, et oleks tagatud juhatuse ja volinike koosolekutel 
kohvipauside korraldamine 
8.4. Köögiruumi valgustuse vastavusse viimine töö tegemiseks ja väiksemate koosolekute 
korraldamiseks.  
8.5. klaasvitriinidega puhvetkapi likvideerimine. Asemele 2 kohaline istumisdiivan ja madal laud 
istumisnurga moodustamiseks. Osaliselt köögimööbli ja köögitehnika ümberpaigutamine. 
8.6. automaatne ventilatsioon ei toimi ka maksimumile reguleerituna vajalikul määral (6 inimese 
viibimine köögis pikemaajaliselt töötades, tekitab õhupuuduse, sama ka suures nõupidamisteruumis). 
Välja selgitada büroo ventilatsiooni tööde teostaja, etteantud tingimused, olemasoleva süsteemi eest 
vastutaja (kes kinnitas tingimused ja kes võttis vastu valmis töö?), millal tehti pöördumised olukorra 
parandamiseks ja kellele? Vastust ja aruannet tehtud töödest, planeeritavast muutustest oodatakse 
büroo juhatajalt hiljemalt 30.04.2012. 
8.7. EKL büroos puuduvad töökohad juhatuse ja volinike koosoleku töötajale, juhtorganitel  ja 
revisionikomisjoni töötajatel ei ole võimalik kasutada töökohta (kirjutuslaud koos valgustuse, arvuti, 
printeriga, tool, dokumentide kapp, kantseleitarbed jne) – seda ei ole büroo planeeringus arvestatud. 
Büroo juhatajal korraldada töökohtade olemasolu (2 töökohta, ühes kohas), hiljemalt 30.04.2012. 
8.8. Büroo planeeringus ei ole ruumi, kus hoida koristus- ja puhastustarbeid, hügieeniliste 
pabertarvikute tagavara jne. Muretseda lukuga vajadustele vastav kapp, mis anda koristusettevõtte 
kasutusse. 
8.9. Korrastada büroo ladu, luua süsteem, et oleks tagatud lao kasutamine ja eesmärkidest lähtuv 
asjade jms paigutus, süsteemne paigutus esitada kirjalikult teemade kaupa plaanil. Vastutaja 
büroojuhataja, lao korrastamise lõpp 30.04.12 
 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. teatada kindlustusseltsile veekahjustustest EKL büroo köögi laes, korraldada lae 
taastamis/parandustööd.  
8.2. võtta veeautomaadi hoolduse ja veega varustamise hinnapakkumised, sest aparaati ei ole 
ostmisest saadik hooldatud, puudub hooldusleping. 
8.3. võtta kohviautomaatide hinnapakkumised, et oleks tagatud juhatuse ja volinike koosolekutel 
kohvipauside korraldamine 
8.4. nn. köögiruumi valgustuse vastavusse viimine töö tegemiseks ja väiksemate koosolekute 
korraldamiseks.  
8.5. klaasvitriinidega puhvetkapi likvideerimine. Asemele 2 kohaline istumisdiivan ja madal laud 
istumisnurga moodustamiseks. Osaliselt köögimööbli ja köögitehnika ümberpaigutamine. 
8.6. automaatne ventilatsioon ei toimi ka maksimumile reguleerituna vajalikul määral (6 inimese 
viibimine köögis pikemaajaliselt töötades, tekitab õhupuuduse, sama ka suures nõupidamisteruumis). 
Välja selgitada büroo ventilatsiooni tööde teostaja, etteantud tingimused, olemasoleva süsteemi eest 
vastutaja (kes kinnitas tingimused ja kes võttis vastu valmis töö?), millal tehti pöördumised olukorra 



parandamiseks ja kellele? Vastust ja aruannet tehtud töödest, planeeritavast muutustest oodatakse 
büroo juhatajalt hiljemalt 30.04.2012. 
8.7. EKL büroos puuduvad töökohad juhatuse ja volinike koosoleku töötajale, juhtorganitel  ja 
revisjonikomisjoni töötajatel ei ole võimalik kasutada töökohta (kirjutuslaud koos valgustuse, arvuti, 
printeriga, tool, dokumentide kapp, kantseleitarbed jne) – seda ei ole büroo planeeringus arvestatud. 
Büroojuhatajal korraldada töökohtade olemasolu (2 töökohta, ühes kohas), hiljemalt 30.04.2012. 
8.8. Büroo planeeringus ei ole ruumi, kus hoida koristus- ja puhastustarbeid, hügieeniliste 
pabertarvikute tagavara jne. Muretseda lukuga vajadustele vastav kapp, mis anda koristusettevõtte 
kasutusse. 
8.9. Korrastada büroo kontoriruumides asuv ladu, luua süsteem, et oleks tagatud lao optimaalne 
kasutamine ja eesmärkidest lähtuv asjade jms paigutus. Süstematiseeritud ja optimaalne teemade 
alusel toimiv asjade paigutus esitada kirjalikult laoplaanil. Vastutaja büroojuhataja, lao korrastamise 
lõpp 30.04.12 
 
9. EKL bürooga seonduv 
Ettepanek:  
9.1. kontrollida koerte kiibilugejate olemasolu ja korrasolek, tähtaeg 05.04.2012, vastutab 
büroojuhataja. 
9.2. luua uksekoodid koristusfirmale, personaalsed uksekoodid bürootöötajatele, juhatusele (üks ühine 
kood) ja luua uksekood seminariruumi kasutamiseks laupäeval-pühapäeval. Vastutab Piret 
Rosumovski, tähtaeg 04.04.2012.a.   
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsutati: 
9.1. kontrollida koerte kiibilugejate olemasolu ja korrasolek, tähtaeg 05.04.2012, vastutab 
büroojuhataja. 
9.2. luua uksekoodid koristusfirmale, personaalsed uksekoodid bürootöötajatele, juhatusele (1 kood) 
ja luua uksekood seminariruumi kasutamiseks. Vastutab Piret Rosumovski, tähtaeg 04.04.2012.a.   
 
10. EKL juhatuse koosolekutega seotud kulud.   
Ettepanek: välja maksta Maire Tõnuristile EKL juhatuse koosolekutel osalemise sõidukulud esitatud 
aruande alusel, hüvitise määr 0,3 eurot kilomeeter, kogusummas 300,00 eurot. Välja maksta Merike 
Moldaule märtsis kuul isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitis 60,00 eurot. 
Hääletamine: 
Poolt – 4 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei osalenud – 1  
Otsustati:  
10.1. välja maksta Maire Tõnuristile EKL juhatuse koosolekutel osalemise sõidukulud esitatud aruande 
alusel, hüvitise määr 0,3 eurot kilomeeter, kogusummas 300,00 eurot. Välja maksta Merike Moldaule 
märtsis kuul isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitis 60,00 eurot. 
 
11. Siili 21 laoruumid 
Ettepanek: korrastada, , Siili 21 olevad laoruumid (2 tk), teha inventuur vajalikkuse seisukohast 
lähtudes ning utiliseerida mittevajalik ja kasutuskõlbmatu inventar, koondada näitusetarvikute ladu ja 
arhiiv ühte ruumi. Loobuda laoruumi rentimisest, milles on toimunud uputused (hetkel kasutusel 
näitusetarvikute laona). Tähtaeg 30.04.2012. Võtta seletuskiri büroojuhatajalt tema isiklike asjade 
hoidmise kohta EKL laos, lao tasuta kasutusest eravajaduste rahuldamiseks, aadressil Siili 21. tähtaeg 
30.04.2012. Büroojuhatajal selgitada välja Tuisu 2 a asuvad EKl´ile kuuluvad keldripinnad – ostu-
müügilepingujärgi on EKL omandis 15 % kinnistust, seega ka ühiskasutatavatest ruumidest. 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  



11.1. Büroo juhatajal korrastada, Siili 21 olevad laoruumid (2 tk), teha inventuur säilitatavate asjade 
vajalikkuse seisukohast lähtudes ning utiliseerida mittevajalik ja kasutuskõlbmatu inventar, koondada 
näitusetarvikute ladu ja arhiiv ühte ruumi. Loobuda laoruumi rentimisest, milles on toimunud uputused 
(hetkel kasutusel näitusetarvikute laona). Tähtaeg 30.04.2012. Esitada uus laoruumide rendileping 
EKL juhatusele arutamiseks 03.05.12 koosolekule. 
Võtta seletuskiri büroojuhatajalt tema isiklike asjade hoidmise kohta EKL laos ja lao tasuta kasutusse 
andmisest eraisikutele, aadressil Siili 21, tähtaeg 30.04.2012. 
Büroojuhatajal selgitada välja Tuisu 2 a asuvad EKl´ile kuuluvad keldripinnad ning esitada asendiplaan 
03.05.12 juhatuse koosolekule, koos ettepanekutega selle keldripinna kasutuselevõtuks EKL 
vajadustest lähtuvalt. 
 
12. Tallinna Võitja 2012 näitusest  
Ettepanek: anda näitusetoimkonna esimehe kohusetäitjale, Helle Kärdi, volitused Tallinna Võitja 2012 
toimumiseks vajalike lepingute (sh. personali ajutised lepingud) sõlmimiseks. Büroo töötajatele võib 
näitusetoimkonna esimehe kohusetäitja anda korralduse maksta, eduka ja aktiivse osalemise eest 
näituse korraldamisel ja näitusel töötamisel, lisatasu. Lisatasu suuruse määratakse igale 
bürootöötajale personaalselt ja kuulub väljamaksmisele koos mai kuu töötasuga. 
 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
12.1 anda näitusetoimkonna esimehe kohusetäitjale, Helle Kärdi, volitused Tallinna Võitja 2012 
toimumiseks vajalike lepingute (sh. personali ajutised lepingud) sõlmimiseks. Büroo töötajatele võib 
näitusetoimkonna esimehe kohusetäitja anda korralduse maksta, eduka ja aktiivse osalemise eest 
näituse korraldamisel ja näitusel töötamisel, lisatasu. Lisatasu suuruse määratakse igale 
bürootöötajale personaalselt ja kuulub väljamaksmisele koos mai kuu töötasuga. 
 
13. DATA-projektori ostmine  
Ettepanek:  anda Helle Kärdile volitused osta EKL büroo suurde koosolekuruumi uus DATA-projektor, 
sest vana ei ole olnud töökorras alates sügis 2011. 
 
Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
13.1. anda Helle Kärdile volitused osta EKL büroo suurde koosolekuruumi uus DATA-projektor, sest 
vana ei ole olnud töökorras alates sügis 2011. 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas:       Protokollis: 
Helle Kärdi       Piret Rosumovski 
 
 
 
 
 


