
EKL revisjonikomisjon 

 

Allüksuste audit 2016 

 

Allüksusi koos vaadeldes on näha, et EKL allüksused  kokku on kulutanud 8081 

EUR vähem, kui algselt planeeritud, tegevusi aga on toimunud oluliselt rohkem.  

 

EKL Välimikukohtunike Kogu 

 

Eelarves vahendeid ette nähtud 10000 EUR, kulutatud 9322 ning teenitud 

planeeimata tulu 267 EUR koolituste korraldamisest. EKL Välimikukohtunike 

kulud on püsinud läbi aastate ühesugusena. Seekordseid kulutusi iseloomustab 

suur personalikulude osa, mis on seotud eksamite korraldamiste ja 

vastuvõtmiste ning uute välimikukohtunike põhikursusega. Suur kulutusterida 

on ka bürooruumide rent - kuivõrd EKLil on olemas bürooruumides ka 

koolituseks sobiv koosolekute ruum, tuleks rahalise kokkuhoiu saavutamiseks 

võimalikult paljud seminarid ja koolitused planeerida EKL ruumidesse. 

 

EKL VKK töös  juhime tähelepanu faktile, et koosolekute protokollid peavad 

olema avaldatud kuu peale koosolekute toimumist,  kohtunikuõiguste tabelit 

tuleb hoida pidevalt ajakohasena ning kui FCI show judges andmebaasis on 

otsustatud kajastada ka rahvuslikult tunnustatud tõuge, tuleb rühmakohtunikel 

avaldada ka seal kõik EKLi poolt tunnustatud tõud vastavates rühmades. 

 

Revisjoni tehes avastasime, et EKL VKK jaoks on tellitud kohtunike 

andmebaasilahendus. Selle tellimist ei ole kajastatud üheski EKL VKK eestseisuse 

otsuses, seda ei ole arutatud välimikukohtunikega, selline tellimus ei ole olnud 

arutlusel EKL juhatuses. Tekib küsimus, kes vastava otsuse tegi ja kes sellest 

lahendusest  teab? EKL VKK esimees on kinnitanud telefonivestluses, et vastav 

lahendus on olemas augustist 2016, ent selle kasutusele võtmine on viibinud. 

Sellest tulenevalt leiame, et EKL peab looma selge strateegia IT arenduste jaoks 

ning kindla ajakava ja protseduurid, kuidas selliseid lahendusi luuakse ja 

kasutusele võetakse ning kes ja millal lahenduste vajaduste ja rahaliste 

vahendite eest otsustavad. Sest nagu näha, vastavaid kulutusi ei ole kajastatud 

EKL VKK vahendites, seega võib aimata, et need on kantud põhivaraks kui 

programmi lisalahendus. 

 

EKL Ringikorraldajate Kogu   

 

Kui VKK osas lõpetasime IT lahendustega, siis siinkohal alustame. 2016. aasta 

jooksul atesteeritud ringikorraldajaid ja stazöörideks saanud 

ringikorraldaldajaid ei näe tavaline EKL liige hetkel mitte kusagil, v.a. EKL 

juhatuse protokollid. EKL RKK eestseisuse liige PIret Mölter on kinnitanud, et 

vastav IT lahendus on tehtud aga ei ole veel avalik - küsimus, miks on siis 

avalikult vananenud andmed? Kuni ei kasutata uut lahendust ja selle olemasolu 

ei ole teatavaks tehtud kõigile osapooltele, tuleb hoida EKL leheküljel avaldatud 

nimekirjad korrektsetena ning muudatused koheselt sisse viia. Kuivõrd on teada 

ringikorraldajate kriis, mille tõttu läbi aastate on aeg-ajalt tulnud ette hetki, kui 

on soovitud keelata suuremate rahvusvaheliste näitustega koos erinäituste 



korraldamine just ringikorraldajate puuduse pärast, on äärmiselt taunitav selline 

käitumine RKK poolt, kus atesteeritud isikutele ei anta võimalust tööd alustada 

ja samas tekitatakse selliselt kunstlik kriis ringikorraldajate osas. Tänaseks on 

küll viga parandatud ja loodame, et edaspidi on nimekirjad ajakohased. 

 

Samuti juhime tähelepanu, et EKL RKK protokollides kinnitatud atesteeritud 

isikute nimekiri ei lange kokku EKL juhatuse poolt atesteerituteks kinnitatud 

nimekirjaga. EKL juhatus on kinnitanud 2016. aasta jooksul atesteeritud 

isikuteks 13 isikut samas kui EKL RKK oma aruandes nimetab 8t ning nende 

protokollides on toodud vaid 7 isiku nimed. Kust tekkisid ülejäänud? 

 

Ka RKK liikmete nimekiri ei ole ajakohane, vaid kajastab 2016 jaanuarikuiseid 

andmeid, kuigi RKK eestseisuse protokollidest on lugeda,et liikmeid on 

lisandunud. 

 

EKL RKK on kasutanud EKL rahalistest vahendtest 1416,mis on 2/3 eraldatud 

vahenditest. Sellest 312 EUR on kulunud ruumide rendi jaoks - taas summa, mida 

oleks võimalik EKL ruumide optimaalse kasutuse korral kokku hoida.  

 

EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksukohtunike Kogu 

 

EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksukohtunike Kogu on  kasutanud eelarve 

määratud 4200 Eurost vaid 1066,54 EUR ning on teinud seda ilma, et oleks 

avaldatud ühtegi üldkoosoleku või eestseisuse koosoleku protokolli. Kuludesse 

on arvestatud 374.17 EUR bürooruumide rent, mis taas oleks võimalik kokku 

hoida EKL koosolekuruumi optimaalse kasutusega.  

 

Kulud on peamiselt seotud hurtade maastikujooksu Euroopa Meistrivõistlustel 

osalemisega. Jääb arusaamatuks, kuidas on kohtunike kogu töö osaleda Euroopa 

meistrivõistlustel ja küsida raha seal osalevate koerte reisi ja majutuskulude 

maksmiseks ilma, et oleks olemas vastav statuut. Silma jääb ka see, ainsa 

allüksusena on kulutused makstud neile välja ENNE nende reaalset tegemist ning 

aruanne on esitatud juunis tehtud kulutuste kohta oktoobris-novembris 2017 

ning seegi ei ole ühelgi EKLis kehtestatud aruandevormil. Kulutused on välja 

makstud eraisikule ning üleliigset ettemakstud summat ei ole siiani tagastatud.  

Võrreldes EKL-KKKs tekkinud olukorrale kus isikud ootasid kulude väljamakset 

ligi pool aastat peale aruande esitamist, on selline olukord ennekuulmatu ja 

lubamatu. EKL peab kõiki oma allüksusi ja kõiki liikmeid kohtlema võrdselt, 

samadel alustel ning nõudes sarnaseid alusdokumente. 

 

Samuti juhime tähelepanu, et vastavalt allüksuse põhimäärusele peab olema iga 

aasta allüksusel üldkoosolek, regulaarsed eestseisuse koosolekud ning iga 3 

aasta järel tuleb valida uus eestseisus ja kinnitada eestseisuse esimees EKL 

juhatuses. 

 

 

EKL Noortekogu 

 



EKL Noortekogu on eelarvelistest vahenditest kasutanud 4112,62 EUR 

planeeritud 5200 EUR, tulud 575,05 EUR (oktoobris kajastatud summa 563 

EUR). Summa on kummaline ja vajab täpsemat selgitamist, sest oktoobris 

esitatud eelarve titmise tabelis on kuludeks 4013 EUR ja omatulu ei kajastata. 

 

Sellegipoolest on summa kulutamine tekitanud parasjagu segadust, sest 

kulutuste kinnitajatekst on olnud erinevad isikud alates EKL volinike koosoleku 

juhatajast lõpetades liikmete kaasamise toimkonna liikmetega. Ent alustagem 

algusest. 

 

EKL Noortekogu asutati volinike koosoleku otsusega 1.11.2015. Valiti 7 

liikmeline eestseisus ja kinnitati eelarve ning anti eestseisusele rida ülesandeid. 

Selle eestsesisuse koosseisust ei ole tänaseni olemas EKLi kodulehel vaid üks 

protokoll 11.01.2016 seisuga,. 

 

10.08.2016 toimub uus koosolek nende kodulehel oleva info järgi. Reaalsuses 

toimus koosolek aga 9.10.2016 ehk kaks kud hiljem. Valitakse uus 5 liikmeline 

eestseisus, muudetakse põhimäärust. 

 

Vastavalt allüksuste reglemendi punktidele 1.1 ja 3.2.2, tuleb allüksuse 

põhimäärused kinnitada EKL volinike koosoleku poolt. Seda ei ole siiani tehtud, 

seega uus põhimäärus, mille järgi on valitud ka uus eestseisus, ei ole täna kehtiv. 

Allüksuste reglement nõuab, et allüksuse eestseisuse esimees kinnitatakse EKL 

juhatuse poolt. Kummagi valitud eestseisuse esimeest EKL juhatus tänase päeva 

seisuga kinnitanud ei ole. 

 

Seega on EKL noortekogu ummikseisus - neil puudub legitiimne eestseisus, kes 

oleks pädev otsuseid vastu võtma. Seega näeme ainsa lahendusena uue 

üldkooosleku kokku kutsumist, mis samas on ka probleemne, sest kuna ei ole 

legitiimset eestseisust, puudub ka võimalus vastu võtta kogusse uusi liikmeid - 

ehk siis pole võimalik, et liikmeteks oleks keegi teine peale algsete 

asutajaliikmete. 

 

Leiame, et EKL reeglite järgimise jälgimine on EKL põhikirja punkti 4.3.2.1 alusel 

juhatuse ülesanne, vastavalt punktile 4.3.2.9 on ka finantstegevuse 

koordineerimine nende ülesanne. Seega on EKL juhatus tehtud kulutusi 

aksepteerinud esitades need majandusaasta aruande osana ning arutelu selle 

üle, kas õigustatud isik allkirjastas konkreetsed kuludokumendid või mitte, ei ole 

enam tähtsust omav. Küll juhime tähelepanu, et korrektse asjaajamise osa on ka 

korrektne asjaajamine kõigis dokumentide ja isikute pädevusi kinnitamistes ning 

ka kuludokumentide akspteerimises asjakohaste isikute poolt. 

 

EKL Põhjamaiste Kelgukoerte Kogu 

 

EKL Põhjamaiste Kelgukoerte Kogule oli ette nähtud 816 EUR, millest kasutati 

ära 256 EUR, mis kulus seoses osalemisega FCI töökomisjonis. Seega on vale 

väide nende tegevusaruandes, et ei kasutatud EKL eelarvelisi vahendeid.  



2016. aasta kohta ei ole avaldatud EKL leheküljel ühtegi protokolli, ei 

üldkoosolekute ega ka eestseisuse koosolekute kohta, kuigi varasematel aastatel 

on need olnud korrektselt esitatud.  

 

EKL Karjakoerte Kogu 

 

EKL Karjakoerte Kogule 2016. aastaks ei olnud eelarvelisi vahendeid ette nähtud. 

Siiski on korraldatud koolitus tulemiga -12 EUR, mis peaks olema ka kajastatud 

kuluna EKL reservfondist ja EKL juhatuse otsusega kinnitatud, mida paraku 

tehtud ei ole. On tore, et allüksus on aktiivselt tööd alustanud, ent kokkulepitud 

protseduuridest tuleks samuti kinni pidada ning ka majandusaasta aruandes on 

korrektne öelda,et on kasutatud EKL vahendeid, isegi,kui eelarves neid ette ei 

olnud nähtud. 

 

Ka selle allüksuse osas tuletame meelde, et on oluline avaldada üldkoosolekute ja 

eestseisuse koosolekute protokollid.  

 

 

EKL Koerte Koolitust Koordineerv Kogu 

 

EKL Koerte Koolitust Koordineerivale Kogule oli eelarves vahendeid ette nähtud  

12492 EUR, mida kasutati 3% ülekuluga.  

 

Tegevuste osas on EKL KKK kahtlemata mahukaim allüksus,kuivõrd  

koordineerida on kogu koerasport. Allüksuse tulude real on kajastatud 

stardimaks, mida laekus planeeritust veidi vähem.  Samas olid lähetuskulud 

planeeritust veidi suurmad ning koolituskulud ja transpordikulud jagunesid 

muude kulutuste alla laiali (personal, muud kulud) ning vastasid üldjoontes ette 

nähtule. 

 

EKL KKKl oli pikalt üleval vaidlus Aivo Oblikasega kevadise IPO FH MMil 

osalejate kulude kompenseerimises  ning vaidlus jõudis otsapidi ka EKL 

revisjonikomisjonini kui ebamõistlikult pikka aega välja maksmata ja 

otsustamata taotlus. Väljamakse on tänaseks tehtud, ent otsust selle kohta pole 

endiselt. Väljamakse tehti täpselt eeskirja järgides, mis on kiiduväärt, ent 

sellegipoolest leiame, et igale taotluse teinud isikule tuleb vastata ning kui 

otsustatakse tema poolt taodeldud summadest väiksem hüvitamine, tuleb talle 

saata vastav otsus, mille alusel hüvitussumma saadi. 

 

Palju segadust on olnud ka  EKL-KKK poolt kasutusele võetud 

epostiaadressitega, kus revisjonikomisjonile on kaevatud, et kirja saadad 

ametlikul aadressil ent vastus tuleb hoopis eraisiku epostkastist.  Lihtsuse 

huvides on mõistlik vastus saata samast postkastist, kuhu kiri laekus - mõistame, 

et EKL tehnilised lahendused hetkel seda ei soosi, ent see aitaks kaasa arusaama 

tekkimisele, miks tuleb kirjad saata ühele kindlale aadressile. 

 

Peame avaldama kiitust EKL-KKKle kui ainsale allüksusele, kelle valmis 

protokollid ilmuvad EKL kodulehele operatiivselt ning praeguse aruande 

esitamise ajal on need esitatud täiskomplektina. 



 

Juhime ka tähelepanu ühele fenomenile, mida ei saa pidada kuidagi mõistlikuks 

ja mida tuleks arusaadavuse huvides edapsidi vältida. EKL KKK põhimäärus 

annab võimaluse eestseisuse elektroonilisteks koosolekuteks. 

Mittetulundusühingute Seadus nõuab, et elektroonilisel koosolekul peavad alati 

osalema kõik eestseisuse liikmed ning nad peavad kõik olema otsustatava 

teemaga nõus. Paraku ei ole seda alati järgitud. Samuti on sellised koosolekud 

kestnud ka 2017. aasta jaanuaris mitmeid päevi. Seda aga ei saa pidada 

mõistlikuks, et koooslek lõpeb peale seda,kui vastav otsus on juba ellugi viidud. 

Soovitame tulevikus kõik sellised otsused teha eraldi koosolekutena nii, et 

asjasse puuduvatele on võimalik saata protokolli väljavõte koheselt peale otsuse 

langetamist mitte siis, kui on juba võimatu selle järgi tegutseda. 

 

EKL-KKK sügisesel üldkoosolekul jäi kõlama mulje, et EKL KKK peaks justkui 

oma eelarves olema iseseisev. Mõeldav, ent raskesti teostatav niikaua, kuni 

osade alade populaarsus ei ole suur. Juhime tähelepanu, et allüksused on EKL 

osad ning nende poolt teenitav tulu on EKL tulu ja nende poolt kasutatav raha on 

EKL poolt kasutatav raha. Raha kasutuse eest vastutab vastavalt põhikirjale EKL 

juhatus ning allüksuste eestseisused peavad selles osas tegema koostööd EKL 

juhatusega.    

 

 

Kokkuvõte: 

 

EKL allüksuste kulusid ja tulusid on majandusaruandes kajastatud kohati 

korrektselt, selgitavas osas aga on jäetud osad mainimata. Samuti on segadus 

juuniorhändlerite kulude kajastamisel - osad neist on kajastatud Noortekogu 

eelarves, suurem osa aga täiesti eraldi allüksuste väliselt. Tuleks otsustada, kes 

antud valdkonna eest vastutab ning millise allüksuse kulu see on või - kui 

leitakse, et juuniorhändlerite valdkond ei kuulu noortekogu alla, tuleb ka 

vastavad kulud kõik kajastada eradi üritustena. 

 

Leiame, et EKL juhatus peab olema senisest aktiivsem allüksuste tegevuste 

jälgimisel ning vajadusel toetama neid büroo töötajate abil selleks, et asjaajamine 

oleks korrektne. EKL revisjonikomisjonil puudub ligipääs DHS lahendusele ehk 

dokumendihaldusele, seega ei saa me öelda, kas sealsed võimalused oleksid 

allüksustele sobivad ja aitaksid kaasa nende dokumentide paremale haldusele 

või mitte. 

 

 

EKL revisjonikomisjon koosseisus 

 

 

 

Kristin Kerem Sirje Veinman  Maili Madrus 


