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Eesti Loomakaitse Seltsi Arengukava 2014 - 2019 

!
Sissejuhatus 

Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) arengukava aastateks 2014 - 2019 on koostatud liikmete ja 
huvigruppide huvide ja vajaduste ühisosa kirjeldamiseks, organisatsiooni tulevikunägemuse 
loomiseks ja edasise tegevuse kavandamiseks. 

Eesti Loomakaitse Seltsi arengukava valmis 2013. aasta jooksul liikmete, juhatuse, 
vabatahtlike ja seltsi töötajate koostöös. Arengukava koostamisel on kasutatud järgmiseid 
materjale: ELSi põhikiri; ELS strateegiline juhtimine 21. mai; ELS Kevadseminar 26. juuni; 
ELS Mõju ja tegevuse uuring (2013);  ELS Strateegia 2011-2015; EMSL enesehindamise 
küsimustik (2013); EMSL Arenguprogramm (2013); ELS Enesehindamise kokkuvõte (2013); 
ELS Pädevusuuring (2014).  

!
Eesti Loomakaitse Seltsi tutvustus 

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on asutatud 1999. aastal. Põhikirja järgi on ELSi eesmärk 
loomakaitse, halastuse ja heaolu põhimõtete tutvustamine, teavitamine, arendamine ja 
levitamine elanikkonna hulgas ning osalemine loomakaitsealases õigusloomes. 

!
Seltsil on eesmärkide elluviimiseks järgmised ülesanded: 

* loomadesse kui tunnetavatesse olenditesse austava ja väärtustava suhtumise kujundamine 
ning loomade väärkohtlemise taunimine ja ennetamine loomakaitsealase teabe levitamise, 
loomakaitsealaste ürituste organiseerimise, kampaaniate korraldamise ja loomakaitse alaste 
projektide elluviimise kaudu; 

* loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate õigusaktide eesmärgipärase ja 
tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja 
täiendamiseks; 

*  Loomade otsene abistamine ja abinõude rakendamine hulkuvate, kodutute ja väärkoheldud 
loomade arvu vähendamiseks.  

* Loomasõbraliku tarbimise põhimõtete tutvustamine kampaaniate ja ürituste kaudu  

* Igapäevane loomakaitsealane nõustamine ja juhtumite lahendamine üle Eesti läbi 
infotelefoni ja e-posti  

* Loomakaitsealaste koolituste läbiviimine  
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* Igapäevane koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike 
juriidiliste isikutega.  

* loomakaitsealaste projektide koostamine ning organisatsiooni majandustegevuse 
arendamine   

Tegevuse sisu on loomadesse suhtumise kujundamine, loomakaitse-alane eestkostetöö ning 
konkreetsed tegevused loomade heaolu tagamiseks. ELSi visiitkaart on igapäevane 
nõustamine, hädajuhtumite ja järelevalve tegevus. Eesti Loomakaitse Selts on mitmete 
rahvusvaheliste organisatsioonide (RSPA, WSPA, ENDCAP, ENFAP), lobiorganisatsiooni 
Eurogroup for Animals ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. ELSil on 
ligi 300 liiget, aktiivseid, vabatahtlikena tegutsevaid liikmed on 40.  

Eesti Loomakaitse Selts kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
nimekirja. 

!
Eesti Loomakaitse Seltsi arenguvajadused ja probleemid 

Tugevused: (tulenevad organisatsioonist) ELS on Eesti tuntuim ja suurim 
loomakaitseorganisatsioon,  mis tegutseb igapäevaselt. ELSil on avalikkuses pigem positiivne 
kuvand ning väliskommunikatsioon toimib järjepidevalt ja hästi. Eesmärkide paremaks 
saavutamiseks kogutakse andmeid valdkonna kohta, viiakse läbi erinevaid uuringuid. ELSis 
on püsivad töökohad, püsiannetajad ja pikaajalised kogemused. ELSi korraldatud üritused on 
tuntud. ELS on viimase kahe aasta jooksul märgatavalt suurendanud ennetustegevuse, 
teavitustöö ja kõikide loomagruppidega seotud probleemide käsitlemise osakaalu. ELSil on 
tugev koostöövõrgustik erinevate organisatsioonidega ning riigi tasandil mitmed 
koostööpartnerid. 

Võimalused:  (tulenevad väljastpoolt). Inimeste ja ametkondade ootused ja vajadused seoses 
loomakaitsevaldkonnaga on suurenenud ning teadlikkus märgatavalt tõusnud. Koostöö nii 
kohalike kui rahvusvaheliste loomakaitseorganisatsioonidega on suurenenud. ELSi on järjest 
rohkem kaasatud seadusloomesse. 

Nõrkused:  (tulenevad organisatsioonist).  Organisatsioonis on ebaühtlane teadmiste tase, 
teatud eksperdivaldkonnad on katmata, vabatahtlike võrgustik puudulik, suur osa liikmetest 
passiivsed.  Suurt potentsiaali ei kasutata.  Tööülesanded on ebaproportsionaalselt  jaotatud. 
Sisekommunikatsioon on puudulik, puudub kõigile mõistetav strateegia.  

Ohud: (tulenevad väljastpoolt). Eestis ei ole veel kõrgelt arenenud loomapidamiskultuuri, 
loomakai tse on endise l t uus ja ebamugav valdkond. Loomakai ts ja te ja 
loomakaitseorganisatsioonide kuvand ei vasta tegelikkusele. 

  

Põhiväärtused 

Eesti Loomakaitse Seltsi peamiseks põhiväärtuseks on loomade eetiline kohtlemine. 

ELS lähtub oma tegevuses iga üksiku looma heaolu tagamisest. Loomade all mõeldakse kõiki 
olendeid, kes on võimelised tunnetama valu või piina, nagu imetajad, linnud, roomajad, 
kahepaiksed, kalad ja selgrootud. Looma heaolu on looma selline seisund, kus looma 
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füüsilised, käitumuslikud ja psühholoogilised vajadused on rahuldatud. ELS leiab, et iga 
looma elu tuleb austada ja kaitsta. Tegevuse filosoofiliseks lähtepunktiks on tõdemus, et 
looma heaolu peab tagama sõltumata sellest, kas loom või tema heaolu on inimesele mingil 
viisil kasulik. Looma heaolu on looma selline seisund, kus looma füüsilised, käitumuslikud ja 
psühholoogilised vajadused on rahuldatud. !
Organisatsioonikultuuris on Eesti Loomakaitse Seltsi põhiväärtuseks eemärgipärase, ausa, 
läbipaistva ja usaldusväärse organisatsiooni tegevuse ülalhoidmine. 

Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni põhimõtted: aus, viisakas, avatud, 
vastutustundlik, regulaarne, läbimõeldud. Suhtlus meedia ja muu avalikkusega eelkõige 
lugupidav ja sõbralik. 

!
Eesti Loomakaitse Seltsi töötajate põhikompetentsid:  

- Usaldusväärsus (ELSi töötaja ja juhatuse liige kannab seltsi eetilisi põhiväärtusi. Ta tegutseb 
ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt. Ta austab avalikkust, kaastöötajaid ja seltsi liikmeid ning 
on neile positiivseks eeskujuks. ELSi töötaja tagab usalduse oma ausa ja väärika käitumise 
ning pühendunud ja kohusetundliku tööga,  

- Pühendumus (Töötajad teadvustavad, et töötades Eesti Loomakaitse Seltsis, lähtuvad nad 
eelkõige seltsi põhikirjalistest eesmärkidest ja ülesannetest (http://www.loomakaitse.ee/?
q=espa_statue) ning töötavad ühtse meeskonnana seltsi eesmärkide saavutamise nimel. Seltsi 
iga töötaja teadvustab oma rolli ning otsuseid langetatakse seltsi prioriteetidest lähtuvalt. 

- Koostöö (ELSi töötaja peab olema valmis panustama meeskonna töösse, aktsepteerima 
otsuseid ja täitma oma rolli. Samuti on oluline koostöövõime seltsi koostööpartneritega 
(ametkonnad, teised organisatsioonid, kodanikud, poliitikud, välispartnerid). 

- Kommunikatsioon (Kuna ELSis on suur liikmete arv ja ELS tegutseb avalikes huvides, on 
infovahetus oluline erinevatel tasanditel – juhi suhtlusest oma alluvate ja kolleegidega 
suhtluseni huvigruppide, kodanike ja avalikkusega. Professionaalne suhtlemine eeldab võimet 
end korrektselt väljendada, head keeleoskust (eelkõige eesti keel ning heal tasemel vähemalt 
ühe võõrkeele oskus), head esinemisoskust ning valmisolekut teabe jagamisel. Oluline on ka 
konteksti tajumine ja mõistmine, oma rolli ja vastutuse arvestamine ning piiride tunnetamine.) 

!
Eesti Loomakaitse Seltsi visioon aastaks 2019 

Eesti Loomakaitse Selts on laialdase mõjuga loomade ja loomakaitsjate 
eestkosteorganisatsioon, mille tegevus on aidanud kaasa loomasõbralikuma ühiskonna 
arengule Eestis. 

!
Eesti Loomakaitse Seltsi missioon 
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Eesti Loomakaitse Seltsi missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja 
parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade 
otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise 
ja loomakaitsealase järelevalve teel. 

Eesti Loomakaitse Seltsi strateegilised eesmärgid 

1. Kasvanud on austav ja väärtustav suhtumine loomadesse kui tunnetavatesse olenditesse, 
ühiskonnas taunitakse loomade väärkohtlemist. 

2. Loomakaitsevaldkonna seadusandlus ja järelevalve toimib ning areneb lähtuvalt eetilisest 
suhtumisest loomadesse ja nende elukeskkonda.  

3. Vähenenud on soovimatute loomade sünd ja sellega seoses hulkuvate, kodutute ja 
väärkoheldud loomade arv. 

4. Eesti Loomakaitse Selts on tunnustatud keskne loomakaitseorganisatsioon. 

!
Tegevused eesmärkide täitmiseks ja hindamiseks (2014-2019) 

1. Suhtumine:  

· Üle-eestilised kampaaniad koostöös teiste loomade aabistamise ja kaitsega tegelevate 
MTÜdega. (Igal aastal korraldatakse vähemalt kaks suuremat kampaaniat.) 

· Igapäevane nõustamine (infotelefon ja e-mail, sh. juriidiline nõustamine).  

· Meediatöö - (pressiteated, artiklid, valmisolek intervjuudeks, artiklid, koduleht, 
sotsiaalmeedia).  

· Väliskommunikatsioon - (Meediatöö ja suhtlemine sihtgruppidega).  

· Loomasõbraliku elulaadi tutvustamine - (Üritused, ajastatud kampaaniad).  

· Rahvusvaheline koostöö - (organisatisoonid, info jagamine, osalemine kampaaniates).  

· Uuringute (s.h kordusuuringute) ja küsitluste läbiviimine, andmete kasutamine.  

· Koostöö ülikoolide ja teiste haridusasutustega.  

· Koostöö teiste loomakaitse- ja keskkonnakaitse organisatsioonidega.  

· Ekspertide võrgustiku loomine (veterinaarid, ametnikud, zooloogid, teised 
organisatsioonid).  

· Tuntud kõneisikute kaasamine.  

· Kasutatav ja arenev koduleht.  

· Koolitustegevus - (e-koolitus, koostöö haridusasutustega).  

!
Seadusandlus:  

· Sekkumine juhtumitesse - Infotelefon ja e-mail, juriidiline nõustamine, ametkondade 
teavitamine ja tagasiside. Loomakaitseaduse täitmise jälgimine. 
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· Ettepanekute tegemine seadusandlusesse - Koostöö EV Põllumajandus- ja 
Keskkonnaministeeriumidega, Riigikogu komisjonidega. 

· Meediatöö - Teavitamine seaduserikkumistest, seaduste olemusest. 

· Koostöö sihtgruppidega - Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jt. 

· Venekeelse elanikkonna teavitamine läbi kampaaniate, infomaterjalide ja meedia. 

· Koolitustegevus - e-õppes seadusandluse moodul. (alates aastast 2015.) 

· Ettepanek luua nn loomaombudsmani ametikoht riiklikul tasandil. 

!
!
Loomade arv:  

· Üle-eestilised kampaaniad koostöös teiste organisatsioonidega - steriliseerimine, 
omaniku vastutus.  

· Meediatöö - Artiklid ajakirjanduses, sotsiaalmeedias. 

· Ennetustegevus - Steriliseerimine, koostöö veterinaaridega, omavalitsustega.  

· Hättasattunud loomade veterinaarsete protseduuride kulude katmine 

· Nõustamine infotelefonis ja juhtumite puhul, soovitus steriliseerida. 

· Koolitustegevus - koolituste sisus rõhutatakse ennetustegevust. 

· Ühtse lemmikloomaregistri loomine ja üle-eestiline kiibistamise kohustus. 

· Kordusuuringute läbiviimine hulkuvate, hüljatud loomade arvu vähenemise kohta. 

!
Organisatisoon:  

· Fundraisingu intensiivistamine, suurettevõtetest toetajate leidmine. 

· Organisatsiooni  vahendite kogumise plaan ja ajakava. 

· Eelarve kooskõlastamine arengukava tegevustega ja eesmärkidega.   

· Sisekommunikatsioon juhatuse, töötajate, liikmete ja püsitoetajate vahel. 

· Motivatsioonisüsteem vabatahtlikele, liikmetele, töötajatele. Liikmete, vabatahtlike 
kaasamisprogrammi väljatöötamine.  

· Koalitsiooni loomine teiste organisatsioonidega loomakaitse tõhustamiseks.   

· Iseseisvate töögruppide (turundus, kommunikatsioon, hädaabi, IT jne) loomine. 
Tööjaotus (töökaart). Sisekorra eeskiri.  

· Juhatuse suurendamine. Juhatuse liikmete tööülesannete jaotus ja juhatuse liikmete 
lepingud. 

· Nõukogu ellukutsumine.  

· Meediatöö - lojaalsete ajakirjanike motiveerimine.  

· Tegevuskavast kinnipidamine. Tegevuse hindamine küsitluste ja tagasiside teel.  
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· Kordusuuringute läbiviimine. 

!
Tegevuskava 2014. aastaks 

1. Eraisikute igapäevane nõustamine (iga päev 08:00-20:00 avatud infotelefoni e-posti, 
kodulehe, Facebooki kaudu, k.a. juriidiline nõustamine) ja juhtumite lahendamine (vajadusel 
loomade pidamistingimuste kontrollimine) ja avalikkuse teavitamine seltsile saabunud 
juhtumitest ning loomakaitselistest teemadest. 

2. Koerte ja kasside steriliseerimise ja kastreerimise vajalikkust tutvustav üle-eestiline 
kampaania. 

3. Koerte ja kasside kiipimise ning andmete elektroonilisse registrisse kandmise olulisust 
tutvustav üle-eestiline kampaania 

4. Loomakaitseteemalise e-koolituse loomine ning selle ELSi veebilehe kaudu koolidele 
kättesaadavaks tegemine. 

5. Omanikuta loomade steriliseerimine ja kastreerimine. Teated kodututest päästetud 
loomadest, keda me aitame steriliseerida-kastreerida saabuvad läbi infotelefoni ja e-maili ning 
läbi loomi abistavate organisatsioonide. 

6. Koostöölepingute sõlmimine erinevate loomi abistavate MTÜdega toetuse eraldamiseks ja 
hättasattunud loomade efektiivsema abistamise koordineerimiseks. 

7. Fundraisingu intensiivne arendamine. 

8. Loomasõbraliku tarbimise kampaaniad: Loomasõbraliku tarbimise propageerimine ja 
teematõstatused vastavalt olukorrale (Näiteks: Aprillis lihavõtete ajal munade märgistamisest, 
jõulude ajal farmiloomadele tähelepanu pööramine, karusnaha- ja loomkatsete temaatika 
valgustamine). 

 9. Lobitöö koostöös teiste loomakaitseorganisatsioonidega (karusloomatööstuse 
keelustamine; loomade kasutamine tsirkustes keelustamine). 

10. Infomaterjalide väljatöötamine, avaldamine, levitamine. 

Sealhulgas: 

· ELSi tutvustav voldik - Uus voldik. (eesti, inglise ja vene keeles) 

· Hea koerapidamistava juhend - uus voldik, osa tekstist olemas. (eesti ja vene keeles) 

· Hea kassipidamistava juhend - uus voldik, tekst puudub. (eesti ja vene keeles) 

· Kuidas aidata hättasattunud looma? - uus voldik, tekst olemas. (eesti ja vene keeles) 

· Et mitte saada koera käest hammusta - tekst olemas, vajab toimetamist ja uuendamist. 
(eesti ja vene keeles) 

· Et koer ei hauguks korteris - uus voldik, tekst olemas, vajab toimetamist. (eesti ja vene 
keeles) 
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· Miks steriliseerida ja kastreerida oma kass/koer - tekst olemas, vajab uuendamist ja 
toimetamist. (eesti ja vene keeles) 

· Et sinu koeral ei oleks kodus igav -uus voldik, tekst puudub. (eesti ja vene keeles) 

· Kui lähed lemmikloomaga reisile -uus voldik, tekst puudub. (eesti ja vene keeles) 

· Loomasõbralik tarbimine - uus voldik, kompaktne tekst puudub. (eesti ja vene keeles) 

· Voldik veelindude toitmise kahjulikkusest - uus voldik, tekst puudub (eesti ja vene 
keeles) 

!
!
Arengukavas kirjeldatud jooksev tegevuskava vaadatakse üle vähemalt iga poole aasta 
tagant. 

Arengukava strateegilised eesmärgid vaadatakse üle vähemalt kord aastas Eesti 
Loomakaitse Seltsi Üldkoosolekutel. 

!
!
Arengukava lisad: 

LISA 1. ELS Mõju ja tegevuse uuring (2013) 

LISA 2. ELS Pädevusuuring (2014). 

LISA 3. ELSi Põhikiri 
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