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Koosolekud ja üritused 

 
 
Juhatuse koosseis ja koosolekud 
 
Aasta algusest kuni 26.05 tegutsesid juhatuses Tania Selart ja Evelyn Valtin. Juhatuse koosseis muutus 2012. 
aasta 26. mai üldkoosolekuga, kui jätkasid Tania Selart ja Evelyn Valtin ning liitusid Annika Lepp ja Geit 
Karurahu. Aasta jooksul toimusid regulaarsed juhatuse koosolekud. 
 
Üldkoosolekud ja muud organisatsiooni üritused  
 
26. mail toimus üldkoosolek Paide kogukonna keskuses, mille 
raames valiti uus juhatus ja kinnitati 2011. majandusaasta aruanne 
ning arutati  2012. aasta plaane ja muid aktuaalseid teemasid. 
Koosolekuga ei muudetud 2011. aasta maikuus kinnitatud 
strateegilisi suundi ja eesmärke: 
 
Vahemikus 2011 - 2014 koonduvad seltsi ressursid kolmele 
põhilisele programmile:   Teavitustegevus väärkoheldud loomade tekke 

ennetamiseks ja arvu vähendamisele kaasaaitamiseks  Nõustamisalane tegevus hädajuhtumite lahendamiseks ja 
järelvalve toetamiseks   Koolitustegevus laste ja noorte ning ka täiskasvanute teadlikkuse tõstmiseks loomade ja loomakaitsega 
seotud teemadel  
 

Eelpool mainitud programmide kaudu täidetakse üheksat eesmärki. 
 
Eesmärk 1: Seltsil on laiapõhine liikmeskond ja toetajaskond, kes on regulaarselt informeeritud Seltsi tegevustest (uudiskiri, 
päevakohane koduleht, kommentaarid ja artiklid kodulehel, sotsiaalvõrgustikes ja meediakanalites) ja loomakaitse põhimõtetest 
ning on erinevatel viisidel kaasatud Seltsi tegemistesse.  

Eesmärk 2: Seltsil on igas maakonnas ja suuremates linnades efektiivselt koordineeritud aktiivsed vabatahtlikud, kes aitavad 
vajadusel ka kohalike tegevuste ja juhtumite juures. 

Eesmärk 3: Selts kasutab organisatsiooni ja tegevuse kajastamiseks sh abistajate kaasamiseks ka interaktiivseid meetodeid ja 
vahendeid (sh Skype, Youtube, Facebook, jt). 

Eesmärk 4: Seltsil on toimiv ja kompetentne juhatus ning kindla tööjaotusega tõhusalt toimiv organisatoorne struktuur, sh Seltsi 
igapäevast tegevust toetav haldusüksus.  

Eesmärk 5: Vabatahtlikule loomakaitse tegevusele jätkub riiklik finantseerimine ja laiemalt tõuseb jätkuvalt loomakaitse 
tegevusala riiklikult tunnustatus ja hinnatus. 

Eesmärk 6: Seltsi omafinantseeringu osakaal on ligikaudu 25% Seltsi aastaeelarvest (koolitused väljaspoole, Seltsi „tooted”, 
liikmemaksud, tegevustoetused) 

Eesmärk 7: Selts osaleb oma tegevusvaldkondade piires aktiivselt teiste rahvusvaheliste organisatsioonide töös, eelkõige 
Euroopa organisatsioonide töös.  

Eesmärk 8: Selts tegutseb edukalt olles oma juriidilistele liikmetele katuseorganisatsiooniks ning kaasab tegutsemisvõrgustikku 
teisi Eesti loomakaitseorganisatsioone. Samuti osaletakse aktiivselt Eesti MTÜde ühistegevuses kodanikuühiskonna 
edendamiseks läbi huvigruppide kaasamise.  

Eesmärk 9: ELS on oluline partner loomakaitse temaatikaga seotud riigiasutustele nõustates ja tehes ettepanekuid valdkonnaga 
seotud õigusliku regulatsiooni parandamiseks ja tugevdamiseks. 

 
 
 
 
 
Lisaks üldkoosolekule ja juhatuse koosolekutele toimusid 
töötajate ühised kohtumised. 
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4. veebruaril vahetult enne heategevuskontserti toimus esmakordselt ELSi suur tänuüritus, kus anti ülevaade 
seltsi tegevustest ja tänati liikmeid, vabatahtlikke, koostööpartnereid ning toetajaid tänukirja ja ELSi meenega. 
Õhtu viisid läbi vabatahtlikud Lilian Urba ja Tanel Jevstignejev. 
Loe lisa siit. 

 

 
 
 
Vabatahtlike tegevus ja liikmete arvestus 
 

 
 
Vabatahtlike ja liikmete koordinaatorina jätkas ELSis töötamist Geit Karurahu. 
 
Läbi aasta panustasid vabatahtlikud üle Eesti väga erinevate tegevuste juures – lahendasid hädajuhtumeid, 
pakkusid loomadele hoiukodu, transpordiabi, kujundasid 
teavitusmaterjale, esindasid ELSi erinevatel üritustel, koolitasid 
loengutel, korraldasid sündmusi ja olid abiks heategevusliku müügi 
juures. Aasta lõpu seisuga on aktiivsemaid vabatahtlike ca 60, 
ebaregulaarsemalt abistas veel paarkümmend vabatahtlikku ning 
vabatahtlikuks oli registreerunud ligi 300 huvilist. 
 
Aasta alguses jätkus 2011. aasta sügisel käivitatud ettevõtete ja 
avaliku sektori vabatahtliku tegevuse pilootprogramm. Programmi 
eesmärk oli pakkuda programmis osalevatele 
kodanikuühendustele võimalust äri- ja avalikust sektorist pärit 
erialaste teadmistega professionaalseid vabatahtlikke kaasates 
enda eesmärke mõjusamalt ellu viia. ELSi koostööpartneriks sai 
Keskkonnainspektsioon, mille kaudu panustasid koolitus- ja 
meediakava välja töötamisse kaks vabatahtlikku.  
 
 
Oktoobrikuus sai alguse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitatud 
ja 4882,47 ulatuses toetatud projekt „Vabatahtlike aktiivne kaasamine ja koolitamine“, mille eesmärgiks 

oli organisatsiooni tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine 
olemasolevate meetmete parendamise ja intensiivistamise ning uute 
meetmete rakendamise toel, suurendades seeläbi organisatsiooni 
tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust.  
 
 
Projekti esimese kolme kuu jooksul toimusid kohtumised vabatahtlikega, 
koolitusplaani välja töötamine ja huvide kaadristamise interjuu. Novembri 
alguses toimus vabatahtlike värbamine. Võeti ühendust noortekeskuste ja 
koolidega, edastati neile e-maili teel kampaania plakatid. Kampaania infot 
jagati Facebookis ja vabatahtlike tegevuste kuulutused lisati Vabatahtlike 
väravasse. 13.11.2012 – 04.12.2012 oli Bioneer.ee üleval vabatahtlike 
värbamise kampaania bänner. Bänner on üleval ka ELSi kodulehel.  

 

http://www.bioneer.ee/eluviis/ilu/aid-12795/Eesti-Loomakaitse-Selts-tegutseb-n%C3%B5rgema-poolel
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Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse poolt 2. detsembril korraldatud vabatahtlike tänuüritusel Tartu 
loomemajanduskeskuses tunnustas president Toomas Hendrik Ilves aasta vabatahtlikke ja oma töötajate 
vabatahtlikku tegevust toetanud Elion Ettevõtted AS-i ning vabatahtlike juhte, kelle seas pälvis tunnustuse ja sai 
sooja käepigistuse ka Geit Karurahu. 
 
Uued liikmed 
 
2012. aastal oli aasta lõpu seisuga liikmeid kokku 538, neist 534 eraisikut ja 4 juriidilist isikut.  
 

 
 
Administratiiv- (sh rahvusvahelise) koostöö projekt  
 
Rahastuse saamiseks kirjutati fondidele projekte ja kaasati vabatahlikke erinevatesse tegevustesse. Positiivsed 
vastused saadi Swedbanki annetuskeskkonna osas, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt ja ning Taimetoidumessi 
korraldamist toetasid VegFund ja VeganSociety. Teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevust toetas 
Põllumajandusministeerium. 
 
Tallinna Ettevõtlusameti Sotsiaalsete töökohtade loomise programm 

ELS taotles programmi kaudu 2011. aastal kolme töökoha - vabatahtlike ja liikmete koordinaator, büroojuht, 
projektikirjutaja – loomiseks toetust 69% palgakulude hüvitamiseks. Postitiivse vastuse järel loodi 2012. aasta 
novembris kolmest töökohast üks – projektikirjutaja, teised olid loodud 2011. aastal. Programmi toetusel töötas 
büroojuht kuni 2012. aasta maikuu lõpuni, vabatahtlike ja liikmete koordinaator kuni septembrikuu lõpuni ning 
projektide kirjutaja töötab kuni 2013. aasta veebruarikuu lõpuni. Programm oli oluline ELSi jätkusuutlikuks 
tegutsemiseks, võimaldades kasvanud nõudlusele loomade abistamise osas efektiivsemalt edasi tegutseda. 
Vabatahtlike ja liikmete koordinaatori toel kaasati seltsi edukalt uusi vabatahtlikke ja võetI vastu liikmeid. 
Projektikirjutaja toetas Seltsi finantsilist suutlikkust kirjutades vajalikke projekte selleks ettenähtud fondidele. 
Büroojuhi roll oli töötajate ja aktiivsete vabatahtlike igapäevategemiste juures abiks olla, et seeläbi vähendada 
nende koormust ja võimaldada enam keskenduda organisatsiooni edasiviimisse ja arendamisse.  
 
Projektide kirjutamine 
 
Märtsikuus asus läbi sotsiaalsete töökohtade loomise programmi ELSi projektide kirjutajaks tööle Anu Heinpalu. 
 
Märtsikuu lõpus kandideerisime Swedbanki annetuskeskkonda ning aprillis saabus positiivne vastus perioodiks 
01.06.2011 – 31.05.2012 projektile kodutute ning abivajavate kasside/koerte steriliseerimine/kastreerimine, mille 
läbi soovisime ennetada soovimatute järglaste saamist ning vähendada kodutute ja abivajavate loomade arvukust 
Eestis. ELSi soovitajateks olid Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse juhataja Tuulike Mänd ja 
lemmikloomatoidu tootja ja maaletooja Royal Canin Estonia OÜ turundusjuht Minni Luuk. 
 
Aprillis esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile taotluse projekti rahastamiseks, mille eesmärgiks on 
suurendada organisatsiooni tegevusvõimekust läbi annetuste kogumise süsteemi arendamise. Regionaalministri 
valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustasid toetada projekt "Annetuste kogumise praktilise 
rakenduskava loomine ja elluviimine" 3789 euroga. 
 
Augustis esitasime projekti KÜSKile vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru, mille tulemusena 
osutusime valituks. Projekti „Vabatahtlike aktiivne kaasamine ja koolitamine“ eesmärgiks on organisatsiooni 
tegevusse vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine olemasolevate meetmete parendamise 
ja intensiivistamise ning uute meetmete rakendamise toel, suurendades seeläbi organisatsiooni 
tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust. Projekti otsustati rahastada regionaalministri valitsemisala ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital poolt 4882,47 euroga. 
 
2012. aasta novmbris toimunud Taimetoidumessi edukaks korraldamiseks esitasime sügisel taotlused VegFundi 
ja VeganSociety’ile, kust saime kokku toetust 620 eurot. 
 
 
 
Annetuste kogumine  
 
Aasta jooksul oli võimalik annetada ELSile pangaülekandega, spetsiaalsel telefoninumbril helistades ja 
annetuskasti sularaha jättes. Üritustel ja Interneti vahendusel oli võimalik osta tooteid, mille müügitulust said osa 
ka hätta sattunud loomad. Järjepidevalt edastati infot annetuskampaaniate kohta läbi tava- ja 
sotsiaalmeediakanalite. Annetusi aitasid koguda ka ettevõtted ja asutused, kellega koostöös ja 
kaasfinantseerimisel saavad teoks mitmed suuremad ja väiksemad loomade heaolu toetavad ettevõtmised. 
Jätkus 2009. aastal Indrek Galetini poolt Fitness.ee fotostuudios pildistatud loomade fotodega kujundatud 
jõulukaartide müük. 
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Jaanuaris korraldasime annetustelefonide kampaaniamängu, mille eesmärk oli koguda raha hättasattunud 
loomade abistamiseks. Kampaaniamängu perioodil 17. jaanuar kuni 31. jaanuar helistati annetustelefonidele 184 
korda ning annetusi laekus kokku 638 eurot. Kõigi annetustelefonidele helistanute vahel loositi välja Tallink 
Hotels'i ja Pühajärve Spa & Puhkekeskuse luksuslikke puhke-, spa- ja teisi lõõgastavaid kinkepakette.  

Loe lisa siit.  

4. veebruaril korraldasime Tallinnas Nokia kontserdimajas esmakordselt 
suurejoonelise heategevuskontserdi "Hea lugu ja hea tegu". Üles astusid 
Eesti tuntud muusikud ning kontserti külastas 970 inimest. Kontserdi 
korraldamisel ja läbiviimisel osales 200-liikmeline vabatahtlike meeskond. 
Kontserdi piletitulu 7123 eurot läks loomisjärgus toetusfondi "Hea Tegu 
Loomadele", mille vahenditest aidatakse hättasattunud loomi.  

Loe lisa siit ja siit. 

Aasta algusest kuni maikuu lõpuni osalesime Swedbanki 
annetuskeskkonnas projektiga „Hädas olevate loomade kannatuste 
vähendamine”. Alates juunikuust osales ELS viiendat aastat Swedbanki 
poolt loodud annetuskeskkonnas, kuhu Seltsi esitatud projektitaotlus 
võeti vastu perioodiks 01.06.2011 – 31.05.2012 kodutute ning 
abivajavate kasside/koerte steriliseerimise/kastreerimise eesmärgiga. 
 
Koostöös ETV saatega "Ringvaade" koostasime aprillis ühise üleskutse 
toetamaks Võrumaal autoavariis raskelt viga saanud 10-kuuse koera 
Bella Mia operatsiooni ja järelravi kulude hüvitamist. Raskelt kannatanud 
koerale tulid appi sajad loomasõbrad ning ühtekokku annetati Bella Mia 
heaks ligi 7600 eurot. Nüüdseks on noor koer rasketest vigastustest täielikult taastunud ning naudib elu 
pererahva juures, kes ta õnnetuspaigalt leidis ja loomakliinikusse toimetas. Bella Mia ravi läks maksma 2000 
eurot. Annetustena kogutud summast üle jäänud raha kasutasime loomade aitamiseks üle Eesti.  
Loe lisa siit ja vaata ERR Ringvaate üleskutset. 
 
26. augustil korraldasime Royal Canin’i toetusel ja koostöös koeraspordiklubiga "Koerus" suure heategevusliku 
koertenäituse DOG FEST 2012. Ettevõtmise eesmärgiks oli väärtustada koeri üldiselt, aga ka juhtida tähelepanu 
koerte väärkohtlemisega seotud teemadele. Dog Festi raames osales näitusel 91 puhtatõulist ja segaverelist 
koera. Koerte abistamiseks kogusime annetusi kokku 807 eurot.  
Loe lisa siit. 
 

Detsembris viidi läbi jõulukampaania „Kodusoojust väärivad kõik“, mille eesmärk oli eelkõige suunata tähelepanu 
kodusoojusest ja vajalikust hoolitsusest ilma jäetud lemmikloomadele. 

Loe lisa siit.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1024
http://www.loomakaitse.ee/kontsert/
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1036
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1065
http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=3718#.UZ80RYdTC0c
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1103
http://loomakaitse.ee/?q=kodusoojus
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ELS jätkas koostööd rahvusvahelisel tasandil organisatsioonidega Eurogroup for Animals, ENDCAP (The 
European network to END the keeping of wild animals in CAPtivity), WSPA (World Society for the Protection of 
Animals) ja CIWF (Compassion in World of Farming). Koos viidi läbi mitmeid teavituskampaaniaid, planeeriti 
tegevust Euroopa mastaapides, ELSi esindajad osalesid nimetatud organisatsioonide aastakonverentsidel ja 
projektikohtumistel.  
 
Oktoobri esimesel nädalal nädalal toimus Brüsselis konverents „Eksootiliste loomade import ja hoidmine 
Euroopas“. Konverentsil osalesid Euroopa Liidu kõrged ametnikud ja poliitikud ning rahvusvahelised eksperdid. 
Eestit esindas konverentsil Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Evelyn Valtin. Arutati, kuidas tagada nii 
loomade heaolu, inimeste tervis kui ka üleüldine looduslik tasakaal. Ühest hiljutisest avaliku arvamuse uuringust 
selgub, et koguni 80% Euroopa Liidu kodanikest toetab rangemaid piiranguid eksootiliste loomade ja taimede 
müügi osas. 
 
Ühtlasi allkirjastati petitsioon, millega kutsutakse liituma kõiki, kes muudatusi toetavad. Petitsioon antakse hiljem 
üle Euroopa Komisjonile, et see kehtestaks rangemad regulutsioonid.  
 
Petitsiooniga nõutakse järgmist:  
 

1. Efektiivsed meetmed, et vähendada vigastusi ja suremust, mis tuleneb otseselt kaubavahetusest;  
2. Kindlad ja püsivad definitsioonid mõistetele „kodustatud“ ja „metsik“;  
3. Harmoniseeritud seadusandlus Euroopa Liidus, mis seda problemaatikat reguleeriks;  
4. Korralik register metsikute loomade kohta, keda kaubavahetuses kasutatakse; 
5. Avalikkuse parem teavitamine sellest, mis ohte taoline kaubandus endast kujutab;  
6. Tolliametnike, veterinaaride ja teiste antud küsimusega tegelevate töötajate parem koolitamine;  
7.Teatud liikide puhul peab kindlalt määrama, kellele nad ikkagi kuuluvad (eriti nende puhul, kes on 
väljasuremisohus);  
8. Mõnede liikide puhul liikumis- ja veopiirangud (eriti nende liikide puhul, kes võivad levitada nakkushaigusi);  
9. Jälgida, et metsikute loomade kodumaal ei toimuks nende ekspluateerimist;  
10. Kaaluda, et laiendada kaubanduspiiranguid (eesmärgiga vähendada loomade kannatusi) 
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Hädajuhtumite ja järelvalve projekt  
 
Avalikkusele avatud ELSi infotelefoni numbrile 52 67 117 vastas peamiselt Maaja Mäll ning asendasid Tania 
Selart ja Evelyn Valtin. Seoses Põllumajandusministeeriumi rahastusele oli võimalik säilitada hädajuhtumite 
projektijuhi (sh ka infotelefoni vastuvõtmine, e-mailidele saabuvate juhtumite lahendamine) ametikoht. Isikud sai  
igapäevaselt ajavahemikus 8.00 – 20.00 nõuandeid nende poolt avastatud kannatavate loomadega seotud 
juhtumite optimaalseks lahendamiseks. Statistikat peeti nii laekunud teadete, küsimuste ja juhtumite kui ka neile 
leitud vastuste ja lahenduste osas.  

2012. aastal nõustasime isikuid ja lahendasime telefoni, suhtlusvõrgustike 
ja e-maili teel saabunud juhtumeid 4406 korral, ehk keskmiselt 12 juhtumit 
päevas (365 päeva kohta). 

Avalikkuse ette jõudsid mitmed juhtumid, kus ELSi liikmed ja teised 
loomasõbrad aitasid lahendada probleemseid loomade pidamistingimusi, 
loomade väärkohtlemise juhtumeid ja toetada hätta sattunud loomi. Lisaks 
anti mitmele loomaomanikule lemmiklooma kliiniku kulude katmiseks 
intressivaba laenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. aastal 
laekus ELSi  kokku 4406 teadet ja abipalvet. Suurima osa neist, 1143, 
moodustasid informatsiooni küsimised erinevate teemade kohta 
(seadused, annetamise võimalused, teenusepakkumised, info loomade 
pidamise, tõuühingute jms). 792 korral paluti abi loomade erinevate 
veterinaarsete protseduuride toetamiseks. 530 teadet anti hulkuvate 
koerte ja kasside kohta, 443 väärkoheldud loomade kohta (nii 
lemmikloomad kui ka põllumajandusloomad jt, keda peetakse tingimustes, 
mis ei ole konkreetsele loomaliigile sobilikud, samuti loomade peksmised) 
ning 348 teadet laekus vigastatud lindude osas. Kogu statistika on 
kättesaadav ELSi kodulehel.  
 
Link aruandele 
 
Tabel 1: Pöördumised ELSi poole  
 

 
 
 
Otsest abi saanud loomad 
 
2012. aasta jooksul abistas Eesti Loomakaitse Selts läbi seltsile laekunud abipalvete nõustamise ja lahendamise 
1518 hüljatud, hulkuvat, väärkoheldud või muul viisil abivajavat looma. Kõik abivajajatega seotud otsesed 
ravikulud ja protseduuride tasud maksti tänu ELSile laekunud rahalistele annetustele. Veterinaarseid protseduure 
(steriliseerimine / kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine), ravi ja raskemaid operatsioone teostati 
ühtekokku 1108le loomale ja linnule. Steriliseeriti 225 kassi ja üheksa koera, kastreeriti 84 kassi ja kaks koera, 
kiibistati 159 kassi ja 12 koera, vaktsineeriti 258 kassi ja 18 koera, teostati erinevaid operatsioone 18le kassile, 
üheksale koerale ja ühele linnule. 600le loomale teostati ravi (sh ülevaatused, ussirohukuurid, parasiiditõrjed, 
seeneravi, erinevad testid, vereproovid ja analüüsid, eutanaasia). 230 kassi said toiduabi ja  50 alla puitpelletid. 
Üle 128 korral aidati loomade transportimisega hoiukodudesse ja loomakliinikutesse ning varustati vajaliku toidu 
ja hooldusvahenditega. Keskmiselt aitas ELS loomi 3430 EURiga kuus ehk kokku 41 000 EURiga aasta kuu 
jooksul. 
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Tabel 2: Abisaanud loomad ja linnud                                               Tabel 3: Osade toetatud protseduuride jaotus  
 
 
Suur osa abi saanud loomi on Tallinnast, kuid on ka Tartu, Valgamaa, Kukruse, Pärnu, Viimsi, Elva, Tapa, 
Tamsalu, Võru, Paldiski, Kiviõli, Melliste, Padise, Narva, Antsla, Laitse, Sillamäe, Kohtla-Järve, Maardu, Riisipere, 
Tõrva, Vigala, Raasiku, Keila, Saku, Jüri, Neeme, Anija, Räpina, Kasepää, Peningi, Jõhvi, Rae, Torma, Kambja, 
Peetri, Tammiste, Vorbse jt paikade abivajajaid. 

 
Abisaanud loomade täpsema statistikaga tutvu siin.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abi saanud loomad ja linnud kokku  1518 

Abisaanud loomad 1100 

Abisaanud linnud 8 

Toiduabi kassidele ja pelletid 280 

Toiduabi koetele 2 

Transpordibi kassidele ja koertele 128 

Protseduur Kassid Koerad 

Steriliseerimine 225 9 

Kastreerimine 84 2 

Kiipimine 159 12 

Vaktsineerimine 258 18 

http://loomakaitse.ee/?q=node/1167
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Õigusprojekt  
 
Õigusprojekti eesmärgiks on edendada 
kõikehõlmava õigusliku raamistiku loomist 
loomade kaitseks ning toetada teisi projekte, 
eelkõige järelevalve projekti 
loomakaitsealaste õigusaktide tõhusa 
rakendamise tagamisel. Samuti aitavad 
õigusprojektides osalevad seltsi 
vabatahtlikud huvilisi, kes pöörduvad abi 
saamiseks ELS-i poole ja tagavad neile 
õiguslikult korrektse nõustamise. Lisaks 
sellele nõustatakse vajadusel ELSi liikmeid ja 
vabatahtlikke loomakaitsealastes 
õigusaktides 
 
2012. aastal saadeti ELSi poolt 145 pöördumist ja avaldust erinevatele loomakaitse küsimustega tegelevatele 
ametkondadele. 95 korral pöörduti Veterinaar-ja Toiduameti poole seoses loomade pidamistingimuste 
kontrollimisega. Loomade julma kohtlemise ja teiste loomade suhtes toime pandud lubamatute tegude osas tehti 
politseile 22 avaldust. 16 pöördumist edastati kohalikule omavalitsusele seoses loomade pidamistingimuste ja 
hulkuvate loomadega. 8 muud loomade heaoluga otseselt või kaudselt seotud kohalikku ning ka rahvusvahelist 
pöördumist (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Maakohus, veebiportaalid jms). 4  avaldust esitati 
Keskkonnainspektsioonile. 
 

 

Tabel 4: ELSi pöördumised ametkondade poolt 

 

Selleks, et kiirendada loomade väärkohtlemisjuhtumite lahendamist, parandada loomade pidamistingimusi ja 
vähendada ametnike (eelkõige Veterinaar-ja Toiduameti ja kohalike omavalituste) koormust, kaasas ELS üle 
Eesti 105 korral vabatahtlikke ja liikmeid,  kes teostasid saabunud juhtumite alusel kontrollkäike. Kontollkäikude 
tulemusena saavutati 83 juhul omanikega kokkulepe, et puudulikud pidamistingimused likvideeritakse või puudus 
alus Veterinaar-ja Toiduametile avalduse tegemiseks ning 22 juhul tehti peale kontrolli või enne kontrolli 
pöördumine Veterinaar- ja Toiduametile. Vabatahtlikud ja liikmed käisid võimalusel abivajavate loomade olukorda 
kontrollimas ja loomaomanikega vestlemas (ELSi liikmetel ei ole alati võimalik ise kohal käia ressursside 
puuduse, piiratuse ja saabuvate juhtumite rohkuse tõttu). ELSile saabunud väärkohtlemisjuhtumite puhul 
teostatati esmakontroll (ELSil puuduvad juriidilised menetlusõigused pidamisnõuete vastu eksinud loomaomanike 
vastutusele võtmiseks)  ning kergemate rikkumiste korral selgitati omanikule lemmikloomade pidamise nõuete 
määrust ja tehti selgitustööd, mille vastu on omanik eksinud. Paljudel juhtudel saavutati kokkuleppe, mille 
tulemusena omanik likvideeris puudused ja tagas edaspidi oma loomale paremad pidamistingimused. Raskemate 
rikkumiste korral pöörduti otse Veterinaar-ja Toiduameti poole. 

Juulis ja augustis esitati Põllumajandusministeeriumile ettepanekud loomakaiteseaduse ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta. 

Jätkati osalemist Põllumajandusministeeriumi juures tegutsevas loomkatsete loakomisjonis.  
 

Avaldusi ametkondadele 
KOKKU 2012 

145 Avalduste sisu peamistel teemadel 

VTA-le 95 Pidamistingumuste mitte nõuetele vastamine, loomade avalik näitamine, 
lubamatu tegu looma suhtes, omanikuta loom, loomaarsti poolt 
hukkamisnõuete rikkumine 

Politseile 22 Looma suhtes lubamatu tegu, looma hülgamine, julm kohtlemine, looma 
suhtes vägivalla eksponeerimine 

Keskkonnainspektsioonile 4 Lubamatu tegu looduduses elava looma suhtes, ebaseaduslik looduses 
elava looma kodustamine, lindude häirimine pesitsuajal, 
pidamistingimustte mitte nõuetele vastamine loomapoodides 

Kohalikele omavalitsutsele 16 Puudulik kasside ja koerte eeskiri, hulkuvad loomad 

Muud 8 abitus seisundis metsloom, õigusaktide tõlegandamine, seaduse 
muudatuse ettepanekud. 
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Hulkuvate loomade teemaline uuring 

Ajavahemikus 23.11.2011 - 31.01.2012 edastas Eesti Loomakaitse Selts kõikidele Eesti kohalikele 
omavalitsustele e-posti teel hulkuvate loomade probleemistikku käsitlevad küsimustikud. Kokku laekus 117 
ankeeti, seega osalesid uuringus veidi üle poole Eesti kohalikest omavalitsustest. Uuringu eesmärgiks oli saada 
ülevaade hulkuvate loomadega seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate 
hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke stsenaariume tegevuste paremaks 
korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant Liis 
Lille vabatahtliku tööna. 

Uuringust selgus, et 2011. aastal kulus Eesti kohalikel omavalitsustel hulkuvate loomadega tegelemiseks 864 852 
eurot, mis teeb 0,64 eurot iga Eesti elaniku kohta. Vastavalt uuringule on hulkuvate loomade arv paljudes 
kohalikes omavalitsustes aga nii suur, et pole võimalik täita kõiki hulkuvate loomadega seotud kohustusi. Seni on 
kõige suuremaks takistuseks ressursside leidmine loomade varjupaikadesse toimetamiseks, kuid vaid väga 
vähestel jätkub vahendeid ennetustegevuseks (nt. mikrokiipide paigaldamine ja kampaaniad soovimatute 
loomapoegade ärahoidmiseks.) Arvestust lemmikloomade üle peavad vähem kui pooled 117st küsimustikule 
vastanud omavalitsustest. Peamiste põhjustena arvestuse mittepidamisel toodi välja ühtse lemmikloomaregistri 
puudumist ning ressursside vähesust registri koostamiseks ja selle haldamiseks. Uuringust selgus, et Eestis on 
hinnanguliselt vähemalt üks registreeritud koer või kass iga kümne elaniku kohta. 

Uuringu raportiga saab tutvuda siin. 

 

Koolitus- ja haridusprojekt 

Aasta esimeses pooles jagas ELS koolidele, 
lasteaedadele ja raamatukogudele tasuta ligi 
400 eksemplari eetilist suhtumist keskkonda 
arendavat värvilist üldhariduskooli I kooliastme 
õpilastele mõeldud jutu-õpiraamatut. 
Kontseptsioonile sai ELS ametliku toetuse 
Eesti Riiklikult Eksami ja 
Kvalifikatsioonikeskuselt (EREK) ning RSPCA-
lt. Inglise Kuninglik Loomakaitse Ühing 
(RSPCA) oli ka projekti peamine rahastaja. 
 
Loomasõbraliku tarbimise ja eluviisi, 
vastutustundlikku loomapidamise ning muud 
teavet loomakaitsetemaatika kohta jagati 
peamiselt läbi teabematerjalide levitamise 
erinevatesse huvitatud asutustesse nagu 
lemmikloomapoed, koolid, lasteaiad jt.   
 
Vahetu koolitustegevus 

Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimusid Põllumajandusministeeriumi tellimusel kuuetunnised koolitused teemal 
„Hädajuhtumite kontrollimine ja lahendamine“, milles osales kokku 24 vabatahtlikku ning kuus eelnevate suurte 
kogemustega kontrollijat töötasid materjalid iseseisvalt läbi. 
 
Koolituste eesmärgiks oli anda ELSi vabatahtlikele hädajuhtumite kontrollijatele vajalikud lisateadmised loomade 
kaitset, heaolu ja pidamistingimusi reguleerivatest seadustest ning oskused seaduste alusel kontrollida loomade 

pidamistingimusi. Koolituse käigus tutvustati vabatahtlikele, kuidas tegeleb ELS loomade otsese abistamise, 
seltsile saabuvate hädajuhtumite lahendamise ja kontrollimisega. Samuti anti põhjalik ülevaade 
loomakaitseseadusest, lemmikloomade pidamise nõuete määrusest ja selle alusel koostatud koerte ja kasside 
pidamise eeskirjast ning tutvustati  teisi loomade abistamisega tegelevaid MTÜsid ja loomade kaitsega  
tegelevaid ning pidamistingimusi kontrollivaid ametkondi, nende õigusi ja kohustusi juhtumite lahendamisel. 

Õpingute käigus jagati koolitatavatele järgmised materjalid: hädajuhtumite kontrollimise juhend, kontrollkäigu 
blanketi näidis, vabatahtlike meelespea, suunised loomadega toimunud õnnetuste ja loomade väärkohtlemise 
juhtumite lahendamiseks (ELS 2011), lemmikloomapidamise hea tava juhised (ELS 2011), Loomakaitseseadus ja 

Lemmiklooma pidamise nõuete määrus ning näidisena Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri.  

Koolitusi viisid läbi ELSi koolitajad Tania Selart (hädajuhtumite lahendamise ja kontrollimise spetsialist), Maaja 
Mäll (hädajuhtumite lahendamise ja kontrollimise spetsialist),  Marion Vahuri (hädajuhtumite kontrollimise 
spetsialist), Anneli Valgma (jurist), Geit Karurahu (vabatahtlike koordinaator), Evelyn Valtin (üldjuht) ning 
Harjumaa Veterinaar- ja Toiduameti veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar.  

http://loomakaitse.ee/sites/default/files/Uuring%20-%20Hulkuvate%20loomadega%20seotud%20probleemistik%20Eestis%20-%20Eesti%20Loomakaitse%20Selts.pdf
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Teavitamis- ja meediaprojekt 

Teavitamise- ja meediaprojekti roll on aastate jooksul ELSi tegevuses järjest olulisemat tähelepanu saanud ja 
2012. aasta oli selgelt üks edukamaid. Alates septembrist asus osakoormisega tööle varasemalt vabatahtlikuna 
panustanud Annika Lepp. 2012. aastal olime meedias ühtekokku 446 korral. Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse 
Seltsi kuus 37 artiklis. Kõige enam mainiti seltsi detsembrikuus (67 artiklit).   
 
Mõned näited: Juulis kutsusime inimesi üles oma lemmikuid suvekuumuse eest kaitsma ja septembris mitte 
toitma veelinde. Novembri keskpaigas suunasime inimeste tähelepanu teemadele „Kuidas koeraga turvaliselt 
jalutada?“ ning „Hooletud loomaomanikud jätavad oma lemmikud lihtsalt surma ootama“ ja detsembris kutsusime 
taas inimesi üles hoidma lemmiklooma ilutulestiku ajal kodus. 
 
Enim kajastati järgmistes meediaväljaannetes: Õhtuleht, Delfi, Postimees, Maaleht, ERR, Bioneer.ee, ETV, 
Tarbija24, Vikerraadio, portaal Hea Kodanik, TV3, ETV2, Kanal2, Pärnu Postimees, Stolitsa, Valgamaalane, Hiiu 
Leht, KUKU, jm. 
 
Oktoobris alustasime taas regulaarsete uudiskirjade edastamisega, mis kajastavad kokkuvõtvalt ELSi 
tegevusi. Tutvu uudiskirjadega siin.  

 

Täpsem ülevaade kuude lõikes asub siin. Detailsem meediaanalüüs PDF formaadis siin. 

 
Veebilehe täiendamine ja arendamine 
 
Google Analytics programmi järgi külastas Seltsi 
kodulehte vahemikus 1. juuli kuni 31 detsember 
31 061 inimest 42 812 korral. Seoses programmi 
muudatustega ei olnud võimalik saada 
informatsiooni aasta esimese poole kohta.  
Keskmiseks külastuste arvuks päevas kujunes 
232,65. Suurem osa külastajatest olid Eestist, kuid 
seoses Seltsi aktiivse osalusega loomakaitse 
tegevusega rahvusvahelisel tasandil olid esindatud 
ka Soome, Venemaa, Inglismaa, Ameerika 
Ühendriigid, Itaalia, Saksamaa, Rootsi, Belgia jt. 

Seltsi bännerid ja logo olid läbi aasta nähtaval 6 – 8  
veebiportaali lehel, sh www.soov.ee, 
www.telemedia.ee, www.nelli.ee, www.tallinn.ee, www.kakonsultatsioonid.ee, www.mobiiliringlus.ee, 
www.16366.ee, www.help.ee. 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1128
http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/184
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1179
http://www.loomakaitse.ee/sites/default/files/ELS_Meediaanalyys_2012.pdf
http://www.soov.ee/
http://www.telemedia.ee/
http://www.nelli.ee/
http://www.tallinn.ee/
http://www.kakonsultatsioonid.ee/
http://www.mobiiliringlus.ee/
http://www.16366.ee/
http://www.help.ee/
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Suvel teostas kodulehtede kasutajakogemuse analüütik ja kasutatavuse spetsialist ELSi kodulehe analüüsi ja 
esitas ettepanekud, mida uue kodulehe loomisel silmas pidada. 2013. aasta lõpuks plaanib ELS aasta jooksul 
väljatöötatava uue kodulehe kasutusse võtta.  

Kajastasime avalikkuse teavitamise ja loomade väärkohtlemise ennetamise ja vähendamise eesmärgil läbi 
erinevate meediakanalite, seltsi kodulehe ja Facebooki ELSi infotelefoni ja emaili teel saabuvaid erinevaid 
hädajuhtumeid vähemalt 79 korral. 

Loomakaitsealase teadlikkuse tõstmine 

Lemmikloomade hea tervise kuu  

Koostöös Royal Canin'i ja tunnustatud loomaarstidega korraldasime 31. 
märtsist 28. aprillini üle-eestilise kampaania (s.h välireklaam suurimates 
Eesti linnades) "Lemmikloomade hea tervise kuu". Ettevõtmise raames 
pidasid loomaarstid üle Eesti 14 tasuta loengut lemmikloomade 
terviseprobleemide ja nende ennetamise teemadel. Loengutel 
osales umbes 500 inimest.  

Loe lisa siit.  

Mobiiliringluse kampaania 

Jätkus ELSi kampaania koostöös Mobiiliringlus OÜ-ga. „Tee kasutatud mobiiliga keskkonna- ja loomasõbralik 
tegu. Kampaania eesmärkideks on juhtida ühiskonna tähelepanu keskkonnahoidmisele ehk kokku koguda 
kodudes ja kontorites kasutuna seisma jäänud mobiiltelefonid ning suunata need taaskasutusse. Teisest küljest 
suunata inimeste tähelepanu hättasattunud loomadega seonduvatele probleemidele, luues inimestele võimaluse 
annetada kasutatud mobiiltelefoni eest saadud raha heategevusse.  

Loe lisa siit.  

 

Teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ 

Juba kolmandat aastat korraldasime varasügisese ja pikaajalise (august-oktoober) 
kampaania "Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?". Kampaania 
eesmärgiks oli panna inimestele südamele, et lemmikloom tuleb endaga suvekodust 
lahkudes kaasa võtta ning üldisemalt juhtida tähelepanu hüljatud lemmikloomade 
probleemile. Kampaania oli läbi aegade edukaim: Facebookis jagati üleskutsega seotud 
pilte ja videot 2941-l korral, Youtube-i video kogus 556 vaatamist ning hinnanguliselt 
461 000 inimest nägid meie reklaame Eesti suurimates jaamades.  

Loe lisa siit.   

 

 
Rahvusvaheline kodutute loomade mälestamispäev 

18. augustil tähistasime rahvusvahelist kodutute loomade mälestamispäeva, mille raames kutsusime kõiki üles 
süütama küünla mälestamaks neid hüljatud loomi, kes on meie seast lahkunud või kannatavad inimeste 
ükskõiksuse ja hoolimatuse tõttu. Küünlaid on süüdatud juba ühtekokku 1138.  

Kallis sõber, kas sina tead, 
Kuidas mineja pehmed käpajäljed veavad siidiseid jooni taevalaotusesse, 
Kuidas nukralt sulguvad loomasilmad nutavad vikerkaaremaale, 
Kuidas lemmiku elamise palved argipäeva unustusse on vajunud. 
Kuidas lootus näha veel päikesetõusu maeti ühes hüljatutega, 
 
Oh, armas inimese hing, jää täna veel viivuks nõrgema poolele 
Ja meenuta mullaga üheks saanud ükskõiksuse ohvreid. 
Ja mäleta neid, kelle sammud juba varjudena igavikku suikunud, 
Ja mälesta neid, kelle truuduse reetnud on inimkond. 
 
(Tania Selart, Eesti Loomakaitse Selts) 

Loe lisa siit.  

http://loomakaitse.ee/?q=node/1049
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/923
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1105
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1104
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Kampaania "Sinu ostuvalik mõjutab loomade heaolu" 

Juuni alguses käivitasime pikaajalise kampaania "Sinu ostuvalik mõjutab loomade 
heaolu", mille eesmärgiks on kutsuda inimesi üles loomasõbralikult tarbima ning tegema 
teadlikke ostuvalikuid loomade kannatuste vähendamiseks.  

Spetsiaalne veebirakendus facebookis. 

Youtube video  

 

Taimetoidumess 

3. novembril korraldasime Tallinnas, Tornimäe 
ärikeskuses Taimetoidumessi 2012, kus esitleti 100% 
taimseid toite ja toiduaineid. Baltimaade ainsat 
vegan messi korraldasid Eesti Loomakaitse Seltsi 
vabatahtlikud koostöös Eesti Vegan Seltsi ja MTÜ 
Kuulikoduga. 2012. aasta Taimetoidumessist võttis osa 35 
organisatsiooni ja ettevõtet Eestist, Soomest ja Rootsist. 
Üritusele panid õla alla prestiižsed rahvusvahelised 
organisatsioonid The Vegan Society ja VegFund ning 
kodumaised Eesti Sojaliit, Miku Vegan Kohvik, Siwira 
Trading OÜ, Interaltus OÜ, Tornimäe Ärikeskus ja Swissôtel 
Tallinn. 

 

Hinnanguliselt külastas messi üle tuhande inimese. Messi raames Swissôteli seminariruumis linastunud 
dokumentaalfilmi “Kahvliga skalpelli vastu” käis vaatamas 80 inimest ning filmijärgsel vestlusringil kohvikus Mamo 
osales enam kui 50 inimest. Messi korraldasid umbes 60 vabatahtlikku.  

Loe lisa siit ja siit . 

Sigade pidamisnõuete süsteemsete rikkumiste paljastamine 

Mai alguses avalikustasime koostöös ETV saate "Pealtnägija" ja liikumisega Loomade Nimel anonüümseks jääda 
soovinud inimeste poolt filmitud videod, mis paljastavad sigade pidamisnõuete süsteemseid rikkumisi  

Materjalidest avaneb vaatepilt sigade trööstitust 
eluolust, vigastustest ja haigustest, mis korduvad 
farmist farmi. Näha on elusaid loomi näritud 
sabade, veriste kõrvade, kriimustuste ja 
traumadega. Lisaks leidus mitmetes filmitud 
farmides elusate sigade seas surnud loomade 
laipu. Muuhulgas tõendab materjal, et farmides ei 
ole tagatud seadusega ettenähtud väljaheidete 
kohest äravoolu ning sigadele tuhnimisvõimalust. 
Valtini kinnitusel on Eesti Loomakaitse 
Selts  teinud pöödumise Veterinaar- ja 
Toiduametile ning Põllumajadusministeeriumile 
seoses sigalate kontrollimisega. 

Loe lisa siit ja siit. 

Teavituskampaania „Milliseid mune ostad sina?“ 

Novembrikuus korraldas Selts kampaania „Milliseid mune ostad sina?“. Kampaania kaudu tutvustati tarbijatele 
munakanade erinevaid pidamisviise, tõsteti tarbija teadlikkust munade ostmisel ning juhiti tähelepanu nende 
ostuvaliku seotusele loomade heaoluga. Kampaania tutvustas ka munade pakenditel olevate munade tootmisviisi 
märgistust ning tõi välja loomasõbraliku tarbimise soovitused rõhutades vabalt peetavate kanade heaolu ning 
võimalust loomuomaselt käituda. Kampaaniaga teavitamise ja infovoldikute jagamisega liitusid Tallinna 
Kaubamaja, Stockmann, Solarise toidupood, Viimsi Comarket,  Selver Ökosahver, Tagurpidi Lavka, Biomarket, 
Bioteek, Roheline tuba. Kampaania jaoks loodi teavitava sisuga videoklipp: 
http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-
u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Loomakaitse-Selts/128642107241339?sk=app_102068836552678
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8ljp8yv6-RM
http://loomakaitse.ee/taimetoidumess/
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1143
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1072
http://seavabrikud.ee/media.php
http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k
http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k
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Varjupaiga ja asenduskodu projekt  
 
ELSi varjupaikade projekti eesmärgiks on parandada kodutute lemmikloomade olukorda varjupaikade olustike 
parandamise teel ning ennetada hulkuvate loomade teket kodutute kasside ja koere steriliseerimisete / 
kastreerimisete teel.  
 
2012. aastal jätkati koostööd nii Tallinnas, Tartus kui ka mujal tegutsevate kasse abistavate organisatsioonide ja 
eraisikutega, kelle hoole all olevate kasside steriliseerimise / kastreerimise ja ravimise ning eelneval kokkuleppel 
vajadusel ka ülalpidamise kulusid toetatati regulaarselt ja/või ka juhtumipõhiselt rahaliselt. ELSi liikmed ja 
vabatahtlikud pakkusid võimalusel ajutist hoiukodu nii kassidele, koertele kui ka varestele, kajakatele, tuvidele, 
siilidele ja teistele abivajajatele.  
 
Vajadusel toetati peamiselt Hiiumaa, Toolse, Haapsalu ja Kohtla-Järve kodutute loomade varjupaiku rahaliselt, 
toiduga või juriidilise nõustamisega erinevate hädajuhtumite korral. Lisaks said toetust ka Koerakodu koerad ja 
metsloomade abistamisega tegelev Imeloomade Selts. Regulaarse toetuse lepingud olid sõlmitud Tartu 
Kassikaitse ja Toolse kodutute loomade varjupaigaga. 
 
Läbi aasta jagati soovijatele (varjupaigad, kasse abistavad organisatsioonid ja aktiivsemad kasse abistavad 
eraisikud) ca 2000 kasside toidunõu, ligi 200 koerte mänguasja ning tekke, linu, patju ja muud kangast 
allapanuks. Esemed on annetatud ELSile erinevate asutuste poolt, kes soovisid loomade abistamisel toeks olla. 
Lisaks aitas ELS laiali jagada Royal Canini poolt läbi aasta annetatud mitu tuhat kilo kassi- ja koeratoitu.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 26 676 4 971 2

Nõuded ja ettemaksed 17 391 7 188 3,4

Kokku käibevara 44 067 12 159  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 389 583 6

Kokku põhivara 389 583  

Kokku varad 44 456 12 742  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 35 869 5 311 4,7

Kokku lühiajalised kohustused 35 869 5 311  

Kokku kohustused 35 869 5 311  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 431 7 744  

Aruandeaasta tulem 1 156 -313  

Kokku netovara 8 587 7 431  

Kokku kohustused ja netovara 44 456 12 742  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 595 3 869 8

Annetused ja toetused 93 788 92 017 9

Tulu ettevõtlusest 48 992 613  

Muud tulud 13 639 5 693  

Kokku tulud 158 014 102 192  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -84 917 -38 135 10

Jagatud annetused ja toetused -1 859 -1 287  

Mitmesugused tegevuskulud -35 643 -50 585 11

Tööjõukulud -34 255 -12 318 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -194 -194 6

Kokku kulud -156 868 -102 519  

Põhitegevuse tulem 1 146 -327  

Finantstulud ja -kulud 10 14  

Aruandeaasta tulem 1 156 -313  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 1 146 -327  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 194 194 6

Kokku korrigeerimised 194 194  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 203 7 735 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 30 558 -7 304 7

Laekunud intressid 10 14  

Kokku rahavood põhitegevusest 21 705 312  

 

Kokku rahavood 21 705 312  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 971 4 659 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 21 705 312  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 26 676 4 971 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 0 7 744 7 744

Aruandeaasta tulem  -313 -313

31.12.2011  7 431 7 431

Aruandeaasta tulem  1 156 1 156

31.12.2012  8 587 8 587
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaruanne on koostatud eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted on

kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raha

Rahana kajastatkse sularaha kassas, raha pankades arveldusarvetel ning lühiajalistel deposiitidel.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatkse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, hinnatuna lähtudes laekumise tõenäolisusest. Iga nõuet

käsitletakse individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad summad kantakse kuludesse ning kajastatkse bilansis "ebtõenäoliselt laekuvate

summadena", lootusetud summad kantakse bilansist välja.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatkse soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639,11 eurost. Varad, mille kasulik

tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus alla 639,11 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortisatsiooni arvestamiel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639,11

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutus-ja kontoritehnika 5

Tulud

Tulude kajastamine toimub kooskõlas RTJ 12 ja RTJ 14 nõuetega. Liikme- ja sisseastumismakse kajastatkse tuluna perioodis, mille eest

need on tasutud. Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatkse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Sihtotarbelisi annetusi ja toetusi kajastatkse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused

ja toetused on mõeldud. Ära kasutamata sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste jääk kajastatkse bilansis kontol "Tulevaste perioodide

tulu sihtotstarbelistest toetustest"

Tuluna ettevõtlusest on kajastatud 2012.a. tulu kinnistul paikneva metsa müügist, millega seoses on ELS registreeritud käibemaksukohuslaseks

ning väiksemates summades meenete müügist.

Muu tuluna on kajastatud tulu korraldatud heategevuskontserdi piletimüügist.

Kulud

Kulud kajastatkse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Arvelduskontod 26 676 4 971

Kokku raha 26 676 4 971

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 10 510 10 510   
Ostjatelt laekumata arved 10 510 10 510   

Muud nõuded 6 881 6 881   
Laenunõuded 6 881 6 881   

Kokku nõuded ja ettemaksed 17 391 17 391   
 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Nõuded ostjate vastu 56 56   
Ostjatelt laekumata arved 56 56   

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
165 165   

Muud nõuded 6 967 6 967   
Laenunõuded 6 967 6 967   

Kokku nõuded ja ettemaksed 7 188 7 188   

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks  11 066   

Üksikisiku tulumaks  1 794  1 053

Sotsiaalmaks  3 522  2 181

Kohustuslik kogumispension  214  115

Töötuskindlustusmaksed  422  278

Ettemaksukonto jääk 0  165  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad  17 018 165 3 627
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Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

 2012 2011

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 0 917

Selgituseks: Eelnevatel aastatel 2010 ja 2011 renditi välja Audemäel olevat maad, 2012 aastal ei toimunud seda.

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2010  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -194 -194 -194

Jääkmaksumus 777 777 777

  

Amortisatsioonikulu -194 -194 -194

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -388 -388 -388

Jääkmaksumus 583 583 583

  

Amortisatsioonikulu -194 -194 -194

  

31.12.2012  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -582 -582 -582

Jääkmaksumus 389 389 389
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 3 246 3 246   
Võlad töövõtjatele 1 815 1 815   
Maksuvõlad 17 018 17 018   
Muud võlad 790 790   

Intressivõlad 790 790   
Saadud ettemaksed 13 000 13 000   

Tulevaste perioodide

tulud
13 000 13 000   

Kokku võlad ja

ettemaksed
35 869 35 869   

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 717 717   
Võlad töövõtjatele 967 967   
Maksuvõlad 3 627 3 627   
Kokku võlad ja

ettemaksed
5 311 5 311   

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 595 3 869

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 595 3 869

Liikmetelt saadud tasud sisaldavad liikmete sisseastumis- ja aastamakse

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 41 487 44 279

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 43 582 36 721

Anonüümsed annetused 8 719 9 295

Annetused liikmetelt 0 1 722

Kokku annetused ja toetused 93 788 92 017
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Annetused liikmetelt sisalduvad mittesihtotstarbeliste annetuste sees. 

Anonüümsetes annetustes on annetuskastide  ja annetustelefonide kaudu tehtud annetused. 

Sihtotstarbelised annetused ja toetused koosnevad järgmistest laekumistest: Põllumajandusministeeriumi eraldis riigieelarvest

teavituse, nõustamise 

ja koolitusega seotud tegevuste läbiviimiseks; 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projektid: 

"Annetuste kogumise praktilise rakenduskava loomine ja elluviimine" projekt, mille kestvus oli 1.06.2012-31.03.2013; 

ja "Vabatahtlike aktiivne kaasamine  ja koolitamine" projekt, mille kestvus oli 1.10.2012-30.04.2013". 

Sihtfinantseeringute real on veel sotsiaalsete töökohtade loomise projekt ja Taimetoidu messile laekunud toetused.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2012 2011

Kulud loomade ravile, toidule jms. -41 336 2 274

Kulud loomade varjupaikadele   
Kulud teavitamisele ja tegevuskulud -7 609 6 144

Palgad projektide alt -35 972 29 717

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-84 917 38 135

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 5 266 2 978

Mitmesugused bürookulud 7 480 3 684

Koolituskulud 995 638

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 150 0

Loomadega seotud muud kulud 0 1 066

Loomade toit, tarbed ja ravi 0 35 317

Teavitus ja ürituste kulud 13 754 3 653

Muud 7 998 3 249

Kokku mitmesugused tegevuskulud 35 643 50 585

Üüri-ja rendikuludes on kajastatud ka kontserdisaali kulu. 
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Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 52 250 31 279

Sotsiaalmaksud 17 948 10 756

Kokku tööjõukulud 70 198 42 035

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
35 972 29 717

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 4

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 538 522

Juriidilisest isikust liikmete arv 4 4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 30 968 17 344



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2013

EESTI LOOMAKAITSE SELTS (registrikood: 80118299) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVELYN VALTIN Juhatuse liige 30.06.2013

GEIT KARURAHU Juhatuse liige 30.06.2013

TANIA SELART Juhatuse liige 01.07.2013

ANNIKA LEPP Juhatuse liige 01.07.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5267117

E-posti aadress info@loomakaitse.ee

E-posti aadress evelyn.valtin@loomakaitse.ee

E-posti aadress juhatus@loomakaitse.ee


