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SISSEJUHATUS

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist 
tegelesime 2013. aastal viie põhivaldkonnaga:

1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) – 
üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane meediatöö ja suhtlus 
avalikkusega, sotsiaalmeedia, koostöö välisorganisatsioonidega

2. Õigusloomes osalemine - loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate 
õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel 
ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks

3. Loomakaitsealane järelevalve - igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile 
saabuvate hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine, 
avalduste ja pöördumiste koostamine ametkondadele (VTA, politsei jt) juhtumite 
lahendamiseks

4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste 
veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/
kastreerimine) hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine, 
loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine

5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu 
puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate 
raames.
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ELS NUMBRITES 2013. AASTA VÄLTEL

4248 teadet infoliinile
ELSi infotelefonile, e-postile ja Facebooki 
saabunud juhtumite ja nõustamiste arv.

400 koolitatud inimest.

Viisime läbi 25 koolitust ja infotundi 
nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Aitäh liikmed, annetajad, vabatahtlikud, toetajad, koostööpartnerid!

105 loomade pidamistingimuste kontrolli
ELSile saabunud teadete alusel käisime 
kontrollimas loomade pidamistingimusi 106 korra.

Üle 1100 abistatud looma

30 000 euro eest 
30 000 euro ulatuses tasusime üle 1100 
hättasattunud looma veterinaarsete 
protseduuride arveid ja sellega seotud kulusid.
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3 seadusemuudatuse ettepanekut

1. veebruaril 2013 esitasime riigikogu keskkonnakomisjonile arvamuse ja ettepanekud 
jahiseaduse eelnõust ning seoses sellega osalesime 04.02.2013 riigikogus 
keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil.

 4. septembril 2013 osalesime Põllumajandusministeeriumi algatusel loomade tsirkuses 
kasutamise teemalisel ümarlaual. Tegime ettepaneku seadusmuudatuseks.

25. novembril tervitasime koos teiste loomakaitseorganisatsioonidega  
Keskkonnaministri poolt algatatud eelnõud keelustada minkide karusloomafarmides 
kasvatamine ning osalesime keelustamise eelnõu ümarlaual, esitasime omapoolsed 
ettepanekud seaduseelnõu muutmiseks.

2 uuringut ja ELSi arengukava

Ajavahemikul 02.07-09.08.2013 viisime läbi loomakaitsealase uuringu, mille eesmärgiks 
oli välja selgitada, milline on kodanike teadlikkus ja informeeritus erinevate loomakaitse 
valdkondade, loomakaitsealaste seaduste, ELSi ja teiste loomi abistavate MTÜde 
tegevuste kohta.

Ajavahemikul 22.-29.11.2013 viisime läbi uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade 
Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete, töötajate, vabatahtlike ja koostööpartnerite hinnangust 
Seltsi senisele tegevusele ja mõjule erinevates loomakaitse-alastes valdkondades.

Detsembri lõpus valmis ELSi järgneva viie aasta arengukava, mille loomiseks olime 
läbinud põhjaliku organisatsiooni eneseanalüüsi ja vastava kava koostamise koolituse. 
Arengukava koostamisel kasutasime 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 (2013).
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2397 uut Facebooki fänni, aasta 
lõpus kokku 5437 fänni.
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki 
kontol oli 31.12.2013 seisuga 5437 
fänni, mis teeb aastaseks kasvuks 2397 
inimest.

Tänasime 48 aktiivset vabatahtlikku.
28. aprillil tänasime Tallinnas Eesti 
Loomakaitse Seltsi kõige aktiivseimaid 
vabatahtlikke.

Üle 4000 külastaja Taimetoidumessil Viru Keskuses.
2. novembril korraldasime koostöös Eesti Vegan Seltsi, liikumisega Loomade Nimel ja MTÜga 
Kuulikodu juba kolmandat aastat järjest Tallinnas, Viru Keskuses Taimetoidumessi, kus 
esitleti 100% taimseid toite ja toiduaineid. Ettevõtmisele panid selgi aastal õla alla 
VegFund, VeganSociety, Interaltus OÜ, Eesti Sojaliit, Miku Vegan Kohvik jt.

http://www.loomakaitse.ee/19-veebruaril-toimub-tallinnas-elsi-vabatahtlike-tegevuste-koolitus/
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts
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LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND
Alates juulist kuni septembri lõpuni korrastasime põhjalikult liikmete andmebaaasi 
ning arvasime välja seltsist 315 liiget, kes ei olnud kaks või enamgi aastat liikmemaksu 
tasunud, polnud seda jätkuvalt nõus tegema ja soovisid lahkuda.

2013. aastal võeti vastu 34 uut liiget. Aasta lõpu seisuga oli liikmeid kokku 257. 

2013. aastal viisime läbi kolm üldkoosolekut:

• 25 – 26. mail toimus Ojaäärsel ELSi kevadseminar ja üldkoosolek, mille 
raames toimus ka koolitus loomakaitse valdkonnas tegutsejatele ning seltsi 
strateegiaarutelu.

• 16. septembril Tallinnas toimunud üldkoosolekul võeti vastu mitmeid olulisi 
otsuseid ja hääletati erinevate põhikirjaliste muudatusettepanekute poolt. Samuti 
kinnitati üldkosoolekul kauaagese ELSi juhatuse liikme Evelyn Valtini lahkumine 
juhatusest. ELSi põhikiri läbis uuenduskuuri, sõnastust muudeti kaasaegsemaks 
ja täpsemaks. Üldkogu kiitis heaks uue liikmemaksu tasumise korra alates 2014. 
aastast. Lisaks otsustas üldkogu, et seltsi liikmeks ei võeta enam vastu alaealisi. 
Otustati ka uus kohustuslik juhatuse liikmete arv, milleks sai 1-5 ning juhatuse 
valimine neljaks aastaks. Uus ELSi põhikiri on nähtav siin.

• 28. novembril Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati üldkogu poolt ELSi 
juhatuse liikme Geit Karurahu lahkumine juhatusest. Lisaks anti koosolekul 
ülevaade 2013. aastal toimunud tegevustest ning 2014. aasta plaanitavatest 
tegevustest.

http://www.loomakaitse.ee/pohikiri/
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ELSi töötajad ja juhatus 2013. aastal:
Evelyn Valtin – üldjuht kuni augusti alguseni. KÜSKi „ELSi juhtimisvõimekuse ja 
ühiskondliku mõju suurendamine“ projektijuht alates märtsist kuni juulini.

2013. aastat alustas ELSi juhtkond koosseisus: Evelyn Valtin, Annika Lepp, Tania Selart, 
Geit Karurahu. Augusti alguses lahkus juhatusest Evelyn Valtin ja septembri lõpus Geit 
Karurahu. Juhtkonna tööd jätkasid Annika Lepp ja Tania Selart.

Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena.

Annika Lepp – meediajuht. KÜSKi „ELSi juhtimisvõimekuse ja ühiskondliku mõju suurendamine“  
projektijuht alates novembrist.
Geit Karurahu – vabatahtlike ja liikmete koordinaator kuni augusti lõpuni. KÜSKi „Vabatahtlike 
aktiivne kaasamine ja koolitamine“ projektijuht kuni aprilli lõpuni.
Tania Selart – fundraiser kuni augustini, tegevjuhi kt. alates augustist. KÜSKi „Annetuste kogumise 
ja praktilise rakenduskava väljatöötamine ja elluviimine” projektijuht kuni märtsi lõpuni.
Maaja Mäll – hädajuhtumite projektijuht ja infotelefonile vastaja.
Anneli Valgma – jurist.
Hellika Järvala – alates märtsist infoteleonile vastaja ja hädajuhtumite lahendaja.
Kaia-Leena Pino – alates mai lõpust loomade otsese abistamise koordinaator.
Liidia Selart – IT-spetsialist.
Triinu Kann – raamatupidaja kuni augusti lõpuni.
Anu Heinpalu – projektikirjutaja kuni juuli lõpuni.
Lilian Urba – alates novembrist kuni detsembri lõpuni fundraiser.
Raamatupidamise teenust pakub ELSile alates 2013. aasta septembrist Priivato OÜ.
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ELSI TEAVITUSKAMPAANIAD JA MEEDIATEGEVUS

2013. aastal viis ELS läbi 14 suuremat kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja muud 
teavitustegevust. 

2. veebruaril käivitasime koostöös turundus- ja müügikanali 
Cherry.ee-ga sõbrakuu kampaania (https://cherry.ee/
sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-
auhindade-loosimisel), mille üheks eesmärgiks oli koguda 
annetusi hättasattunud ja abivajavate loomade ravikulude 
ja teiste veterinaarsete protseduuride hüvitamiseks. 
4-euroseid annetusvouchereid soetati ühtekkokku 542.
Loe lisa.

25. märtsist 18. augustini vältas Eesti 
Loomakaitse Seltsi, Eesti Kennelliidu, Royal 
Canini ja Varjupaikade MTÜ üleriigiline 
ühiskampaania "Enne, kui võtad koera... 
Mõtle!", mille eesmärgiks oli kutsuda 
inimesi üles enne plaanitavat koeravõttu 
oma otsust põhjalikult kaaluma. Lisaks 
julgustas kampaania inimesi otsima 
lisateavet tõukoerte ja varjupaika sattunud 
koerte kohta, valima oma lemmik 
usaldusväärsest kohast ning mõtlema 
olulistele teemadele, mis kaasnevad 
kohusetundliku loomapidamisega.

Kampaania jooksul toimus neli koertenäitust, 
kus oli üles seatud ka nõustamistelgid - 

https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel
https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel
https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel
http://www.loomakaitse.ee/cherry-ee-ja-elsi-sobrakuu-kampaania-voitjad/
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tulevastel loomaomanikel oli võimalik nõu küsida Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade 
MTÜ ja Kennelliidu spetsialistidelt ning tuntud veterinaaridelt. Esimene näitus ja 
infotunnid leidis aset 13. ja 14. aprillil Saku suurhallis, seejärel 1. ja 2. juunil ja 17. ning 
18. augustil Kalevi staadionil. Lisaks avaldati kampaania jooksul meedias asjakohaseid 
artikleid ning on avatud ka Postimehe lemmiklooma-teemaline erileht, kus sai lugeda 
artikleid ELSilt, veterinaaridelt ja koertekoolitajatelt. Samuti oli kampaania perioodi 
jooksul väljas outdoor-reklaamid bussipeatustes ja välireklaamipindadel, reklaamid 
Rahvusringhäälingus (Raadio2, Vikerraadio, ETV, ETV2) ja TallinnaTVs. Kampaaniat oli 
kajastatud meedias vähemalt 47 korral ja reklaamitud mitmekümnetes bussipeatustes.

Aprillis liitusime Euroopa Liidu kodanikualgatusega Stop Vivisection!, mille eesmärk 
on võtta vastu Euroopa õigusraamistik, et järk-järgult kaotada loomkatsed ELis. Võttes 
arvesse selgeid eetilisi vastuväiteid loomkatsetele ja kindlaid teaduslikke põhimõtteid, 
mis muudavad nn loommudeli inimese reaktsiooni ennustamisel kehtetuks, 
nõuatakse tungivalt, et Euroopa Komisjon tunnistaks kehtetuks direktiivi 2010/63/EL 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta ja esitaks uue ettepaneku, 
millega lõpetatakse loomkatsed ning tehakse selle asemel biomeditsiinilistes ja 
toksikoloogilistes uuringutes kohustuslikuks inimest otseselt puudutavate andmete 
kasutamine. Stop Vivisection! algatus kogus novembri lõpuks 1 326 807 allkirja. Eesti 
oli üks 12st riigist, kus koguti üle 100% nõutud häälte arvust ehk 6179 allkirja.

http://www.stopvivisection.eu

http://www.stopvivisection.eu
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Lihavõttepühade eel tuletasime meelde, 
et mahemunad ja vabalt peetud kanade 
munad on märgistatud vastavalt arvuga 0 
ja 1.

YouTube video “Milliseid mune ostad 
Sina?”:
http://www.youtube.com/
watch?v=j5o8uelPSGs

2013. aasta maikuus avaldati video- 
ja pildimaterjal Baltikumi suurimast 
karusloomakasvandusest Karjakülas. 
Seoses 17. aprillil ETV saates Pealtnägija 
avaldatud materjalidega tegi Eesti 
Loomakaitse Selts pöödumise Veterinaar- ja 
Toiduametile, Politsei- ja Piirivalveametile 
ning Keskkonnaametile. Materjalist 
ajendatuna korraldas liikumine Loomade 
Nimel kampaania, mille eesmärgiks oli 
tõsta tarbijate teadlikkust karusloomafarmides toimuva kohta. Kampaania oli aluseks 
karusloomafarmide keelustamise petitsioonile ja teema laiemale kajastusele meedias. 
Samuti on karusloomafarmide olukorra käsitlemine ja võimalikud seadusmuudatused 
jõudnud arutlusele Riigikogu tasandil. ELSi ja liikumise Loomade Nimel ühine petitsioon 
“Aita keelustada karusloomade kasvatamine Eestis” on kogunud ligi 8000 allkirja.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dj5o8uelPSGs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dj5o8uelPSGs
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Ajendatuna elevant Medi elust rändtsirkuses käivitasime liikumisega Loomade Nimel 
18. juunil avaliku petitsiooni “Aita keelustada loomade kasutamine tsirkuses”. 
Petitsioonile on oma allkirja andnud ligi 12 000 inimest.

Tsirkuseelevant Medi toodi Eestisse 
esinema tema kõrgest east ja osalisest 
halvatusest sõltumata. Elevandi 
heaolu pärast muretsesid paljud, k.a. 
välismaa loomakaitseorganisatsioonid ja 
eksperdid. Hoolimata mitmetest teadetest 
ja murekirjadest ei antud elevandile 
võimalust pääseda tema jaoks väljavalitud 
loomaparki Saksamaal. Elevant Medi suri 
7. juunil Narvas. Tema surma põhjus on 
siiani selgusetu. Medi traagiline juhtum 
käivitas avalikkuses debati loomatsirkuste 
vajalikkuse ja eetilisuse üle. Medi juhtumit 
kajastas laialdaselt ka välismeedia (Daily 
Mail, Huffington Post, Saksamaa ja Soome 
kanalid). Põllumajandusministeerium on 

vaagimas kõne alla tulnud muudatuste sisseviimist loomakaitseseadusesse.

2013. aastal oli Medi juhtum meedia kõrgendatud tähelepanu all saavutades ühtekokku 
154 mainimist.

Juuni alguses teavitasime avalikkust “leitud lindude 
ja loomade hooajast”. Maikuu lõpus hakkab ELSi 
infotelefonile laeku,a hulgaliselt teateid leitud 
metsloomadest ja lindudest. Varasuvisel poegimise ajal 
sagenevad juhtumid, kus inimene kohtab abituna näivat 
looma. Tihtiligu on abitus vaid näiline, kuna loomapojad 
alustavad iseseisvat elu, olles sealjuures siiski oma 
vanemate kaitse ja hoole all. Teavituses tõime välja 
mõned näpunäited, kuidas toimida kohates looduses või 
inimasustuses hätta sattunud lindu või looma. 
Loe lisa.

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kaes-on-leitud-metsloomade-ja-lindude-hooaeg/
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Juba neljandat aastat toimunud 
sügiskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. 
Kõik pereliikmed kaasas?“ käigus avaldati 
meedias kümneid asjakohaseid artikleid 
ning kampaania teavitusklippi näidati 
Rahvusringhäälingus (Raadio2, Vikerraadio, 
ETV, ETV2), TallinnaTVs ja Kanal2 ekraanidel. 
Kampaaniat oli kajastatud meedias vähemalt 
26 korral. Lisaks toimus ja on veel toimumas 
mitmeid infotunde ja lastele loenguid 
kampaania sisu puudutavatel teemadel. ELS 
kaasas kampaaniasse omavalitsused saates 
kõigile KOVidele välja palved kampaaniat 
levitada ja teha sellealast selgitustööd 
omavalitsuste tasandil. Mitmekümned 
omavalitsused levitasid teavet kohalike 
elanike hulgas ja riputasid kampaania 
plakateid kohalikele infostendidele. Samuti 
riputati ülesse, jagati ja pandi postkastidesse 

ELSi poolt üle 600 A6 ja A5 suuruse kampaania plakati üle Eesti erinevates linnades, 
valdades ja väiksemates asulates.

Augusti lõpust septembri alguseni 
viisime koostöös Zizu.ee-ga läbi 
heategevusliku kampaania “Sinu 
suvelõpu heategu loomadele”, 
et katta loomade toidu-, ravi- 
ja veterinaarsete protseduuride 
kulutusi. 

Sooja ja suvise tänuavaldusena 
said annetajad oma e-posti 
aadressile lõbusa JPG-formaadis 
pildi, mida sai levitada Facebookis, Twitteris, blogis, oma kodulehel ja mujal. Vaimukate 
tänupiltide autor on Kristian Kirsfeldt. Zizu.ee kampaania käigus osteti 68 voucherit 
282 euro väärtuses. 
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Ülemaailmse loomade päeva puhul korraldas 
ELS juba 13. korda kõige loomasõbralikuma ja 
loomavaenulikuma avaliku teo valimise.
Internetihääletusel valiti 2013. aasta kõige 
loomasõbralikumaks avalikuks teoks liikumise 
Loomade Nimel kampaania “Karusnaha 
lugu”. Aasta loomavaenulikumaks teoks 
hääletati Tallinnas ja Viljandis avalikuks tulnud 
linnupoegade põletamised. 
Loe lisa.

Linnapeakandidaatide küsitlus: septembri lõpus edastas Eesti Loomakaitse Selts 7-8 
loomakaitse valdkonda ja omavalitsuse pädevusse kuuluvat küsimust ühtekokku 25 
linnapeakandidaadile Tallinnas (8), Tartus (7), Pärnus (7) ja Narvas (3). Küsimustele 
vastas üle poole kandidaatidest ehk 14 inimest. Küsitluse tulemusega saab tutvuda 
SIIN.

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/linnapeakandidaatide-vastused-loomakaitset-puudutavatele-kusimustele/
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Enamik vastanutest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses, peavad oluliseks 
üleriigilist lemmikloomade registrit, lemmikloomade kiibistamise kohustust ning 
lastele loomakaitsealaste loengute pidamist

2. novembril toimus Tallinnas, Viru keskuses 
Taimetoidumess 2013, kus esitleti 100% taimseid 
toite ja toiduaineid. Messi korraldasid juba 
kolmandat aastat Eesti Loomakaitse Seltsi, Eesti 
Vegan Seltsi, liikumise Loomade Nimel ja MTÜ 
Kuulikodu vabatahtlikud. Kui kahel eelmisel aastal 
ulatus messikülastajate arv tuhandeni, siis sel aastal 
oli kohal tuhandeid huvilisi.

Messi aitasid korraldada 43 vabatahtlikku, 
rahvusvahelised organisatsioonid The Vegan Society 
ja VegFund ning kodumaised Miku Vegan Kohvik, 
Interaltus OÜ, Eesti Sojaliit, Viru keskus, Space 
agentuur ja Biomarket. Puuviljaaeroobikas kasutusel 
olnud apelsinid pani välja Tallinna Kaubamaja, 
banaanid Bambona.

Taimetoidumessi ametlike piltidega saab tutvuda siin.

Loomadega tegelevate organisatsioonide 
kaebus Tallinna Loomade Hoiupaiga kohta ja 
petitsioon: loomade abistamisega tegelevatele 
organisatsioonide hinnangul ei ole Loomade 
Hoiupaigal õnnestunud tagada loomade 
hoidmisel ja hukkamisel seaduse täitmist 

minimaalselt mõistlikul ja meie kultuuriruumi sobival viisil. Pöördumise võimalike 
rikkumiste uurimiseks esitasid Eesti Loomakaitse Selts, MTÜ Kasside Turvakodu, 
Pesaleidja Tallinna Kassituba, MTÜ Kassiabi,  MTÜ Kelmiküla Kassijaam ning MTÜ Kass 
ja Pojad 21. novembril Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Keskkonnaametile, Harjumaa 
Veterinaarkeskusele ja Harju Maavalitsusele. Avati ka petitsioon, millele on alla 
kirjutanud üle 4000 inimese. Süsteemse probleemi lahendamiseks on tänaseks toimus 
mitmeid kohtumisi erinevate ametkondade ja huvigruppide vahel.

https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.637590756291977.1073741828.413234708727584%26type%3D1
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Üleskutse: tee heategu loomadele, loodusele ja oma tervisele – veeda lihavabad jõulud! 
10. detsembril tegid neli organisatsiooni (Eesti Vegan Selts, Loomade Nimel, Eesti 
Loomakaitse Selts ja Kuulkodu), taimetoidukokad ja blogijad üleskutse, mille raames 
julgustati Eesti inimesi katsetama sel aastal jõululaual traditsiooniliste liharoogade 
asemel taimset menüüd. Kogu detsembri vältel postitati Facebookis huvitavaid 
retsepte, nõuandeid ja nippe ning räägiti sellest, kuidas veeta see õdus ja soe aeg 
loomasõbralikult, samas maitsvalt, originaalselt ja tervislikult.
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2013. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi meedias ühtekokku 625 korral. 

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 52 artiklis. 

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 
2013. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim juunis (101), mil avalikkuse 
tähelepanu all oli elevant Medi ja loomade kasutamine tsirkuses. Tutvu lähemalt 2013. 
aasta meediaanalüüsiga: http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2014/02/
ELS_Meediaanalyys_2013.pdf

Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Delfi, Bioneer, KUKU, Õhtuleht, 
Stolitsa, Postimees RUS, Delfi RUS, Maaleht, ERR uudised, Postimees jt.

2012. aasta oktoobris alustatud regulaarsete igakuiste uudiskirjade edastamine jätkus 
ka 2013. aastal. Uudiskirja tellijaid on 374. Alates oktoobrist 2012 on uudiskirja tellijate 
arv kasvanud 96 inimese võrra.

Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki kontol oli 31.12.2013 seisuga 5437 fänni, mis teeb 
aastaseks kasvuks 2397 inimest.

Detsembris avasime uue kodulehe: www.loomakaitse.ee

http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2014/02/ELS_Meediaanalyys_2013.pdf
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2014/02/ELS_Meediaanalyys_2013.pdf
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts
http://www.loomakaitse.ee


20

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

2013. aastal jätkas ELS 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). Samuti tehti koostööd organisatsioonidega Animalia, SEY (Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto), Vier Pfoten, Fur Free Alliance, ADI (Animal Defenders 
International), Pro Wildlife ja PETA Germany.

Vangistuses peetavate loomade heaolu ja seadusandlust käsitlev konverents Brüsselis 
19. ja 20. juunil toimus Brüsselis Vier Pfoteni (Four Paws), Born Free Foundationi, 
Federation of Veterinarians of Europe (Euroopa veterinaaride föderatsiooni) ning 
ENDCAPi poolt korraldatud konverents “Vangistuses peetavate loomade heaolu ja 
seadusandlus”, kus said sõna eksperdid, akadeemikud, erinevad organisatsioonid ja 
ametnikud. Konverentsil osales 100 delegatsiooni 25st Euroopa riigist. Eestit esindas 
ainsana Eesti Loomakaitse Selts. Ülevaade konverentsist asub siin.

http://www.loomakaitse.ee/vangistuses-peetavate-loomade-heaolu-ja-seadusandlust-kasitlev-konverents-brusselis/
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Püüdlused päästa tsirkuseelevanti 
Tsirkuseelevant Medi toodi Eestisse 
esinema tema kõrgest east ja osalisest 
halvatusest sõltumata. Esimesed 
signaalid elevandi halva tervise 
kohta saime looma- ja liigikaitse 
organisatsioonilt Pro Wildlife. Olime 
välisorganisatsioonidele otsekontaktiks 
Eestis. Hoolimata mitmetest teadetest 
ja murekirjadest ei antud aga elevandile 
võimalust pääseda tema jaoks väljavalitud 
loomaparki Saksamaal. Elevant Medi suri 
7. juunil Narvas. Tema surma põhjus on 
siiani selgusetu. Medi traagiline juhtum käivitas avalikkuses debati loomatsirkuste 
vajalikkuse ja eetilisuse üle. Medi juhtumit kajastas laialdaselt ka välismeedia (Daily 
Mail, Huffington Post, Saksamaa ja Soome kanalid). Põllumajandusministeerium on 
vaagimas kõne alla tulnud muudatuste sisseviimist loomakaitseseadusesse.

Pro Wildlife esitas Medi surmaga seoses Saksamaal politseisse avalduse. Pro Wildlife 
on seisukohal, et *Medi uppus, mitte ei saanud südameinfarkti

*Medi silmnähtavalt nigela tervisliku seisundi tõttu poleks teda kunagi Eestisse tuua 
tohtinud
*Medi surm näitab, et tsirkusepidajad ei täida õigusaktidest tulenevaid nõudeid 
ja ettekirjutusi, ning et ametivõimud on loomapidamistingimuste kontrollimisega 
ülekoormatud. 
Loe lisa.

Eurogroup for Animals toob loomade heaolu europarlamendi valimiste südamesse
7. novembril algas Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for 
Animals kampaania, mille eesmärgiks on viia loomade heaolu küsimused järgmise 
aasta europarlamendi valimiste keskmesse ja julgustada ELi kodanikke valima 
selliseid kandidaate, kes peavad loomakaitset oluliseks, ning kes on alla kirjutanud 

http://www.loomakaitse.ee/pro-wildlife-uppunud-tsirkuseelevant-oleks-voinud-veel-elada-2/
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tõotusele pidada oma otsustes silmas loomade heaolu. Enne parlamendivalimisi 
kaasatakse lobigrupi 40 liikmesorganisatsiooni, kaasaarvatud Eesti Loomakaitse Seltsi 
abil parlamendiliikmeid ja kandidaate kõigis Euroopa Liidu riikides. 

9. oktoobril 2013 toimus kampaaniateemaline kohtumine Eesti Loomakaitse Seltsi 
kontoris Tallinnas. Kohtumisel osalesid lisaks ELSile, Animal Friends Latvia, Animal 
Friends Lithuania, SEY, Animalia, CIWF Poland ning Eurogroup for Animals.

ELS on Eurogroup for Animals liige alates 2006. aastast.
Loe lisa.

http://www.loomakaitse.ee/eurogroup-for-animals-tuues-loomade-heaolu-europarlamendi-valimiste-sudamesse/
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ELSI TEGEVUSED, TÖÖD JA TULEMUSED KUUDE LÕIKES

JAANUAR:

Jätkasime hädajuhtumite ja loomapidajate üle järelevalve teostamise projekti tegevust 
(ELSi infotelefonile ja e-postile laekuvate juhtumite lahendamine, inimeste nõustamine 
ja järelevalveasutustega koostöö tegemine).

Igapäevaselt jätkasime hättasattunud loomade abistamist tasudes vajadusel nende 
ravi- ja veterinaarsete protseduuridega seotud kulusid. Aitame loomi toiduabi ja 
muude eluks vajalike vahenditega. Vabatahtlike abiga pakume kodututele loomadele 
hoiukodu.

Suunasime tähelepanu tsirkuseloomade olukorrale.

VEEBRUAR:

2. veebruaril käivitasime esmakordselt koostöös turundus- ja müügikanaliga Cherry.ee 
sõbrakuu kampaania https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-
osale-auhindade-loosimisel, mille üheks eesmärgiks oli koguda annetusi hättasattunud 
ja abivajavate loomade ravikulude ja teiste veterinaarsete protseduuride hüvitamiseks. 
4-euroseid annetusvouchereid soetati ühtekkokku 542 ning kampaania käigus koguti 
2168 eurot. Loe lisa siit.

1.02.2013 esitasime riigikogu keskkonnakomisjonile arvamuse ja ettepanekud 
jahiseaduse eelnõust ning seoses sellega osalesime 04.02.2013  riigikogus peetud 
keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil.Lisainfo siin ja tt.

https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel
https://cherry.ee/sobrakuu-kampaania-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel
http://www.loomakaitse.ee/elsi-uleskutse-tee-sobrale-kingitus-ja-osale-auhindade-loosimisel/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-ei-poolda-vibujahi-seadustamist/
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Suunasime avalikult tähelepanu 
sellele, kuidas paljud loomade 
väärkohtlemisjuhtumid ei jõua mitte 
kunagi kohtuni või ei karistata tegijat 
piisaval määral ja kuidas selles 
valguses on isegi kiiduväärt, et Marge 
Arumäe koera Claudia väidetav 
piinamisjuhtum üldse kohtusse 
arutelule jõudis. Loe lisa siit http://
www.loomakaitse.ee/?p=956.

19.02.2013 korraldasime Tallinnas ELSi vabatahtlike tegevuste koolituse. Loe lisa siit.

MÄRTS:

Alustasime tegevusi KÜSKi poolt toetatud projektiga „ELSi juhtimisvõimekuse ja 
ühiskondliku mõju suurendamine“.

13. märtsil avasime ametlikult ELSi toetusfondi lehe „Hea Tegu Loomadele“ http://
toetusfond.loomakaitse.ee. Fondi eesmärgiks on tagada stabiilsus ja läbipaistvus 
loomade otsesel abistamisel. Fondi laekuvat raha kasutatakse hättasattunud ja 
vigastatud ning abivajavate loomade otseseks abistamiseks.

Valmisid ELSi annetusvõimalusi tutvustavad 
infovoldikud. Näide trükistest siin.

Suunasime laiema avalikkuse tähelepanu 
asjaolule, et oleme viimastel aastatel kokku 
puutunud internetis levivate petuskeemidega, 
kus südantlõhestava appikarje postitajad 
soovivad ära kasutada inimeste headust, 
et koguda raha mitte vigastatud looma 
raviks, vaid isikliku varalise kasu eesmärgil. 

Suhtlusvõrgustikes ja erinevates kuulutusteportaalides levivad aeg-ajalt teiste hulgas 
ka võltspalved, mille abil kogutakse raha eraisiku kontole hoopis teisel eesmärgil, kui 
kuulutuses märgitud. 

http://www.loomakaitse.ee/seadused-ristikese-parast-loomade-kaitse-tagatud-vaid-paberil/
http://www.loomakaitse.ee/seadused-ristikese-parast-loomade-kaitse-tagatud-vaid-paberil/
http://www.loomakaitse.ee/19-veebruaril-toimub-tallinnas-elsi-vabatahtlike-tegevuste-koolitus/
http://toetusfond.loomakaitse.ee
http://toetusfond.loomakaitse.ee
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2013/12/annetusvoldikud.png
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Avasime ELSi heategevusliku e-poe!

Lihavõttepühade eel tuletaasime meelde, et 
mahemunad ja vabalt peetud kanade munad on 
märgistatud vastavalt arvuga 0 ja 1. Loe lisa siit.

Lõppes KÜSKi poolt toetatud projekt „Annetuste 
kogumise ja praktilise rakenduskava väljatöötamine 
ja elluviimine”

25. märtsist algas Eesti Loomakaitse Seltsi, Eesti 
Kennelliidu, Royal Canini ja Varjupaikade MTÜ 

üleriigiline ühiskampaania ”Enne, kui võtad koera… Mõtle!“, mille eesmärgiks oli 
kutsuda inimesi üles enne plaanitavat koeravõttu oma otsust põhjalikult kaaluma. Lisaks 
julgustasime inimesi otsima lisateavet tõukoerte ja varjupaika sattunud koerte kohta, 
valima oma lemmik usaldusväärsest kohast ning mõtlema olulistele teemadele, mis 
kaasnevad kohusetundliku loomapidamisega. Loe lisa siit.

APRILL:

Alustasime tööd koos teiste loomakaitse-
organisatsioonidega lobigrupis, mis tegeleb 
karusloomafarmide keelustamisega Eestis.

28. aprillil tänasime Tallinnas Eesti Loomakaitse 
Seltsi vabatahtlikke. Seltsi poolt said tänukirja, 
väikese meene ning erinevates loomasõbralikes 
asutustes ja poodides allahindlust võimaldava 
vabatahtliku kaardi ühtekokku 48 inimest. 
Tänukirjad edastatakse ka ELSi 18 suurtoetajale. Loe 
lisa siit.

Aprillis valiti ELS EMSLi arenguprogrammi.

Lõppes KÜSKi poolt toetatud projekt „Vabatahtlike 
aktiivne kaasamine ja koolitamine“.

http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelista-vabalt-voi-mahepidamisel-peetavate-kanade-mune/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-algab-uleriigiline-suurkampaania-enne-kui-votad-koera-motle/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-tanas-vabatahtlikke/
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Aprilli lõpus valmisid vabatahtlike poolt 
konkursi korras kujundatud postkaardid. Kõik 
kaardid  on müügis ELSi e-poes. Loe lisa siit.

MAI:

Käivitati Varjupaikade MTÜ, Eesti Loomakaitse 
Seltsi, MTÜ Teie Loomakliinikud ja Dimela 
ühisprojekt „Vähem soovimatuid järglasi“, 
mille eesmärgiks on soovimatute kutsikate 
ja kassipoegade sündimise ärahoidmine ning tulevastele arstidele täiendava 
opereerimiskogemuse pakkumine.

25 – 26. mail toimus hubases RMK Ojaäärse 
loodusmajas, Põhja-Eestis, ELSi kevadseminar. 
Ürituse raames toimus kasulik koolitus 
loomakaitse valdkonnas tegutsejatele, 
üldkoosolek ja seltsi strateegia-arutelu, 
mille puhul vajasime kindlasti võimalikult 
paljude liikmete ja vabatahtlike mõtteid. Loe 
edasi siit.

JUUNI:

Tõime välja mõned näpunäited, kuidas toimida kohates looduses või inimasustuses 
hätta sattunud lindu või looma. Loe edasi siit.

Võtsime kokku poolaasta numbrid. Loe edasi siit.

Seadsime üles koostöös liikuminsega Loomade Nimel avaliku petitsiooni kodanike 
allkirjade kogumiseks loomatsirkuste keelustamise poolt. Loe edasi siit.

https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D342492602522954%26set%3Dpb.128642107241339.-2207520000.1368083716.%26type%3D3%26theater
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/pohja-eesti-puhkeala/1627
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/pohja-eesti-puhkeala/1627
http://www.loomakaitse.ee/elsi-teade-elsi-uldkoosolek-ja-seminar-25-26-05-rmk-ojaaarse-loodusmajas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kaes-on-leitud-metsloomade-ja-lindude-hooaeg/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-hadajuhtumite-teadete-arv-eesti-loomakaitse-seltsi-infotelefonile-kasvas-i-poolaastal-ule-400-teate-vorra/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-avatud-on-petitsioon-loomatsirkuste-keelustamiseks-eestis-2/
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Meid valiti juba kuuendat aastat järjest Swedbanki „Ma 
armastan aidata“ annetuskeskkonda. Meie projekti 
eesmärgiks on läbi hulkuvate, hüljatud ja abivajavate 
koerte-kasside steriliseerimise ja kastreerimise ennetada 
soovimatute loomapoegade ilmaletulekut ja nendest julmal 
viisil vabanemist (nt. uputamine või muul viisil tapmine). 
Rohkem infot aadressil https://www.swedbank.ee/about/
support/donate/projects#loomakaitse.

19 . ja 20. juunil toimus Brüsselis Vier Pfoteni (Four Paws), Born Free Foundationi, 
Federation of Veterinarians of Europe (Euroopa veterinaaride föderatsiooni) ning 
ENDCAPi poolt korraldatud konverents “Vangistuses peetavate loomade heaolu ja 
seadusandlus”, kus said sõna eksperdid, akadeemikud, erinevad organisatsioonid ja 
ametnikud. Konverentsil osales 100 delegatsiooni 25st Euroopa riigist. Eestit esindas 
ainsana Eesti Loomakaitse Selts.  Loe edasi siit.

JUULI:

Esimese kuue kuuga aitasime hüvitada läbi seltsile laekunud abipalvete rohkem kui 
600 hüljatud, hulkuva, väärkoheldud või muul viisil abivajava looma raviarveid ja muid 
veterinaarseid protseduure 22 000 euro ulatuses. Loe lähemalt siit.

2013.aasta esimesel poolel nõustasime ja lahendasime 2290 infonumbrile ja – meilile  
saabunud juhtumit, mis teeb keskmiselt 13 juhtumit päevas. Võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga, mil poolaasta teadete 
arv oli 1881, kasvas teadete arv käesoleval 
aastal 409 teate võrra ehk 22 protsenti. 
Loe lisa siit: http://www.loomakaitse.
ee/?p=479.

AUGUST:

16. augustil käivitasime koostöös 
müügikanaliga Zizu.ee kampaania http://
zizu.ee/deals/loomadeheaks8156, 

https://www.swedbank.ee/about/support/donate/start
https://www.swedbank.ee/about/support/donate/start
http://www.loomakaitse.ee/vangistuses-peetavate-loomade-heaolu-ja-seadusandlust-kasitlev-konverents-brusselis/
http://www.loomakaitse.ee/els-2013-kuue-kuuga-elsi-kaudu-veterinaar-ja-toiduabi-saanud-loomad/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-hadajuhtumite-teadete-arv-eesti-loomakaitse-seltsi-infotelefonile-kasvas-i-poolaastal-ule-400-teate-vorra/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-hadajuhtumite-teadete-arv-eesti-loomakaitse-seltsi-infotelefonile-kasvas-i-poolaastal-ule-400-teate-vorra/
http://zizu.ee/deals/loomadeheaks8156_
http://zizu.ee/deals/loomadeheaks8156_
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mis oli pühendatud rahvusvahelisele kodutute loomade mälestamise päevale. 
Kampaania üheks eesmärgiks oli koguda annetusi hättasattunud ja abivajavate 
loomade ravikulude ja teiste veterinaarsete protseduuride hüvitamiseks. Kampaania 
käigus kogusime 282 eurot.

17. ja 18. augustil toimus Tallinnas Kalevi staadionil rahvusvaheline koertenäitus. 
Üritusega päädis Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade MTÜ, Eesti Kennelliidu ja 
Royal Canini üleriigiline ühiskampaania “Enne, kui võtad koera… Mõtle!”, mis vältas 
ühtekokku viis kuud. Loe lisa siit.

Juba neljandat aastat järjest korraldasime varasügist kampaaniat  “Suvi läbi. Asjad 
pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”, mille raames pandi inimestele südamele 
oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud 
lemmikloomi. Loe lisa siit.

SEPTEMBER:

4. septembril osalesime Põllumajandusministeeriumi algatusel loomade tsirkuses 
kasutamise teemalisel ümarlaual. Kohtumisel arutati loomade tsirkuses kasutamise 
keelustamise võimalikkust Eestis. Loe lisa siit.

16. septembril toimus Eesti Loomakaitse Seltsi sügisene üldkoosolek.

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-nadalavahetusel-astub-rahvusvahelisel-koertenaitusel-ules-eesti-sonakuulelikum-koer/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-hulgamine-suvekodudesse-jatkuvalt-probleemiks/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-loomade-kasutamine-tsirkuses-pole-oigustatud/
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OKTOOBER:

kutsusime inimesi üles veelinde mitte toitma. Loe lisa siit.

04.-17.10.2013 korraldasime ülemaailmse loomade päeva puhul juba 13. korda kõige 
loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma avaliku teo valimise. Internetihääletusel 
valiti 2013. aasta kõige loomasõbralikumaks avalikuks teoks liikumise Loomade Nimel 
kampaania “Karusnaha lugu”. Aasta loomavaenulikumaks teoks hääletati Tallinnas ja 
Viljandis avalikuks tulnud linnupoegade põletamised.  Loe lisa siit ja siit.

Aitasime koguda allkirju Euroopa Liidu 
kodanikualgatusele “Lõpp loomkatsetele”. Aktsiooni 
käigus koguti Eestis 6179 allkirja.  Aktsiooni 
eesmärkide ja tulemustega saab tutvuda siin.

Kohalike omavalitsuste volikogu valimiste eel 
esitasime mõned loomakaitset puudutavad küsi-
mused suuremate linnade linnapeakandidaatidele. 
Küsimused esitasime ühtekokku 25 linnapea-
kandidaadile Tallinnas (8), Tartus (7), Pärnus 
(7) ja Narvas (3). Enamik vastanutest ei poolda 
metsloomade kasutamist tsirkuses, peavad oluliseks 
üleriigilist lemmikloomade registrit, lemmikloomade 

kiibistamise kohustust ning lastele loomakaitsealaste loengute pidamist. Loe 
lähemalt siit.

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-veelinde-ei-tohi-sugisel-toita/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/vali-2013-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-euroopa-liidu-kodanikualgatus-lopp-loomkatsetele-kogus-enam-kui-miljon-allkirja/
http://www.loomakaitse.ee/linnapeakandidaatide-vastused-loomakaitset-puudutavatele-kusimustele/
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9. oktoobril toimus ELSi kontoris Eurogroup for Animals poolt initsieeritud kohtumine, kus 
osalesid lisaks ELSi esindajale, Läti, Leedu, Poola ja Soome loomakaitseorghanisatsioonide 
esindajad ning Eurogroup for Animalsi kampaaniate koordinaator. Planeeriti üheskoos 
Soome ja Ida-Euroopa tegevusi Eurogroup for Animals kampaanias, mille eesmärgiks 
on viia loomade heaolu küsimused järgmise aasta europarlamendi valimiste keskmesse 
ja julgustada ELi kodanikke valima selliseid kandidaate, kes peavad loomakaitset 
oluliseks, ning kes on alla kirjutanud tõotusele pidada oma otsustes silmas loomade 
heaolu. Loe edasi.

NOVEMBER:

2. novembril korraldasime koostös teiste organisatsioonidega juba kolmandat aastat 
järjest Tallinnas, Viru Keskuses Taimetoidumessi, kus esitleti 100% taimseid toite ja 
toiduaineid. Loe lisa siit. 

02.07 – 09.08.2013 viisime läbi loomakaitsealase uuringu, mille eesmärgiks oli välja 
selgitada, milline on kodanike teadlikkus ja informeeritus erinevate loomakaitse 
valdkondade, loomakaitsealaste seaduste, ELSi ja teiste loomi abistamiste MTÜde 
tegevuste kohta. Uuringu tulemuste põhjal saame tõhustada loomakaitses ennetustööd 
ning seeläbi aidata ka rohkem loomi. Uuringus osales 618  inimest ning uuringu analüüs 
valmis novembri alguses. Uuringu raportiga saab tutvuda siin.

8. novembril esitasime Põllumajandusministeeriumile 2013. aasta eraldise kasutamise 
tulemuste ja tegevuste kohta ülevaate seisuga 01.11.2013. Loe lisa siit.

ELS viis läbi uuringu “Loomakaitse olukord Eestis”, mille eesmärgiks oli saada ülevaade 
Eesti inimeste loomakaitsealasest teadlikkusest aastal 2013. Täidetud ankeete laekus 
618. Vastavalt uuringule eelistavad paljud inimesed loomadega seotud probleemide 
korral ametiasutustega otsesuhtluse asemel kasutada pigem eraalgatuslike 
organisatsioonide kui vahendajate abi. Samas on inimeste teadlikkus sellest, milliste 
ametiasutuste poole erinevate probleemidega pöörduda, väga madal. Tutvu uuringuga.

https://www.facebook.com/eurogroupforanimals
http://www.loomakaitse.ee/eurogroup-for-animals-tuues-loomade-heaolu-europarlamendi-valimiste-sudamesse/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-taimetoidumessil-saab-maitsta-taistaimseid-horgutisi-ja-osaleda-puuviljaaeroobikas/
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2013/12/Loomakaitse_olukord_Eestis_20131.pdf
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2013/12/POMi-kasunduslepingunr.40taitmine-ELS-2013.01.11.2013.pdf
http://www.loomakaitse.ee/uuring-inimesed-kasutavad-loomadega-seotud-probleemide-korral-ametiasutustega-suhtlemisel-valdavalt-mittetulundusuhingute-abi/
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20. novembril jõudis müügile Eesti Loomakaitse Seltsi 
esimene heategevuslik kasside ja koerte nipikalender 
“Hoian ja Hoolin 2014", mis valmis koostöös Royal Canin 
Eesti, Jüri Loomakliiniku, koeraspordiklubi Koeruse ja 
Tarkade Koerte Klubiga. Loe lisa.

27. novembril avaldasime koos organisatsioonidega Eesti 
Loomakaitse Selts,  MTÜ Kasside Turvakodu, Pesaleidja 
Tallinna Kassituba, MTÜ Kassiabi, MTÜ Kelmiküla Kassijaam 
ning MTÜ Kass ja Pojad nördimust Tallinna Loomade 
Hoiupaigas toimuva üle ning avasime petitsiooni. Vaata 
lisa.

25. novembril tervitasime koos teiste loomakaitseorganisatsioonidega Keskkonna-
ministri poolt algatatud eelnõud keelustada minkide karusloomafarmides 
kasvatamine ning osalesime keelustamise eelnõu ümarlaual. Loe edasi.

28. novembril toimus ELSi talvine üldkoosolek: http://www.loomakaitse.ee/?p=396.

Kutsusime üles autojuhte olema 
liikluses ettevaatlikud. Lisainfo 
siin: 
https://www.facebook.com/
eestiloomakaitseselts/photos/a.2
32362546869294.41116.128642107
241339/452630634842483/?type=3
&theater. 

http://www.loomakaitse.ee/muugile-joudis-heategevuslik-kasside-ja-koerte-nipikalender/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomade-abistamisega-tegelevad-organisatsioonid-on-mures-tallinna-loomade-hoiupaigas-toimuva-ule/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomade-abistamisega-tegelevad-organisatsioonid-on-mures-tallinna-loomade-hoiupaigas-toimuva-ule/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitsjad-tervitavad-mingikasvatuse-keelustamise-eelnoud-ning-ootavad-tanaselt-arutelult-haid-tulemusi/
http://www.loomakaitse.ee/talvine-uldkoosolek-tallinnas-28-11-2013/
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.232362546869294.41116.128642107241339/452630634842483/%3Ftype%3D3%26theater
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.232362546869294.41116.128642107241339/452630634842483/%3Ftype%3D3%26theater
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.232362546869294.41116.128642107241339/452630634842483/%3Ftype%3D3%26theater
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.232362546869294.41116.128642107241339/452630634842483/%3Ftype%3D3%26theater
https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts/photos/a.232362546869294.41116.128642107241339/452630634842483/%3Ftype%3D3%26theater
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DETSEMBER:

Detsembris osalesime mitmel kirbuturul 
heategevusliku müügiga. Kokku teenisime 
667 eurot järgmise aasta loomade ravikulude 
kassasse. Loe edasi.

Jõulude eel korraldasime koostöös nelja 
organisatsiooni, taimetoidukokkade ja 
blogijatega kampaania “Tee heategu 
loomadele, loodusele ja oma tervisele – veeda 
lihavabad jõulud!” Kutsusime Eesti inimesi 
üles katsetama jõululaual traditsiooniliste 
liharoogade asemel taimset menüüd. Loe 
edasi.

30. detsembril avaldasime ülevaate kuuest enim kajastatud loomakaitsejuhtumist 
2013. aastal. Loe, millised olid kuus kõige enam meedias tähelepanu pälvinud juhtumit. 

Aastavahetuse eel hoiatasime taas-
kord loomaomanikke aastavahetuse 
ilutulestikuga kaasneva müra 
eest, mis võib panna koduloomad 
ettearvamatult käituma. Loe edasi.

Detsembri lõpus valmis Seltsi järgneva viie aasta arengukava, mille loomiseks oli 
läbitud põhjalik organisatsiooni eneseanalüüs ja vastava kava koostamise koolitus. 
Arengukava koostamisel ooli 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 
(2013).

Valmis uus ELSi koduleht www.loomakaitse.ee.

https://www.facebook.com/photo.php%3Ffbid%3D465354333570113%26set%3Da.131719520266931.21268.128642107241339%26type%3D3%26theater
http://www.loomakaitse.ee/uleskutse-tee-heategu-loomadele-loodusele-ja-oma-tervisele-veeda-lihavabad-joulud/
http://www.loomakaitse.ee/uleskutse-tee-heategu-loomadele-loodusele-ja-oma-tervisele-veeda-lihavabad-joulud/
http://www.loomakaitse.ee/kuus-enim-kajastatud-loomakaitseteemalist-juhtumit-2013-aastal/
http://www.loomakaitse.ee/aastavahetusel-hoidke-lemmikloomad-raketimura-tottu-toas-2/
http://www.loomakaitse.ee


RAAMATUPIDAMISE 
ARUANNE
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 52 174 26 676

Nõuded ja ettemaksed 5 063 17 391 2

Kokku käibevara 57 237 44 067

Põhivara

Materiaalne põhivara 194 389 4

Kokku põhivara 194 389

Kokku varad 57 431 44 456

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 15 936 35 869 5

Kokku lühiajalised kohustused 15 936 35 869

Kokku kohustused 15 936 35 869

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 8 587 7 431

Aruandeaasta tulem 32 908 1 156

Kokku netovara 41 495 8 587

Kokku kohustused ja netovara 57 431 44 456
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2013 2012 Lisa nr

Tulud

Liikmetelt saadud tasud 3 673 1 595

Annetused ja toetused 110 501 93 788 6

Tulu ettevõtlusest 0 48 992

Muud tulud 60 778 13 639

Kokku tulud 174 952 158 014

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -50 363 -84 917 7

Jagatud annetused ja toetused -1 271 -1 859

Mitmesugused tegevuskulud -37 425 -35 643 8

Tööjõukulud -48 675 -34 255 9

Põhivara kulum ja väärtuse langus -194 -194 4

Muud kulud -4 188 0

Kokku kulud -142 116 -156 868

Põhitegevuse tulem 32 836 1 146

Muud finantstulud ja -kulud 72 10

Aruandeaasta tulem 32 908 1 156
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013 2012

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 32 836 1 146

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 194 194

Kasum (kahjum) põhivara müügist -60 000 0

Kokku korrigeerimised -59 806 194

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 12 328 -10 203

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -19 933 30 558

Laekunud intressid 72 10

Muud rahavood põhitegevusest 1 0

Kokku rahavood põhitegevusest -34 502 21 705

Rahavood investeerimistegevusest

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 60 000 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 60 000 0

Kokku rahavood 25 498 21 705

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 676 4 971

Raha ja raha ekvivalentide muutus 25 498 21 705

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 52 174 26 676
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 7 431 7 431

Aruandeaasta tulem 1 156 1 156

31.12.2012 8 587 8 587

Aruandeaasta tulem 32 908 32 908

31.12.2013 41 495 41 495
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

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 kajastatakse raha pankades. Eesti Loomakaitse Seltsil puudub sularahakassa. Sularahas laekunud korjanduskastide annetused viiakse
peale tühjendaja poolt akti koostamist panka.

Nõuded ja ettemaksed
Kõiki nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, lähtudes laekumise tõenäolisusest. Iga nõuet käsitletakse
individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad summad kantakse kuludesse ning kajastatkse bilansis "ebtõenäoliselt laekuvate summadena",
lootusetud summad kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639 eurost. Varad, mille kasulik
tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus alla 639 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Annetused ja toetused
Eesti Loomakaitse Selts jaotab saadud annetused sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised annetused ja
toetused kantakse selle perioodi tuludesse kui tehakse nendega seotud kulud. Kasutamata toetuse jääk võetakse bilansis arvele
tulevaste perioodide ettelaekunud tuluna.
Mittesihtotstarbelised toetused kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.

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

Heategevuslikust müügist saadud tulud kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.

Tuluna ettevõtlusest on kajastatud 2012.a. tulu kinnistul paikneva metsa müügist
Aruandeaasta muu tuluna on kajastatud tulu annetatud kinnistu müügist.

Kulud
Kulud kajastatkse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Seltsi kuludeks on projektidega seotud sihtotstarbelised tegevus- ja palgakulud,
loomade otsese abistamisega seotud kulud, mitmesugused tegevuskulud, personalikulud ja muud kulud.
Muude kulude all näidatakse lootusetuks tunnistatud nõudeid, makstud trahve ja viiviseid nind nendelt arvestatud ja tasutud ettevõtte tulumaksu.
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 253 2 253

Ostjatelt laekumata arved 2 253 2 253

Muud nõuded 2 790 2 790

Laenunõuded 2 519 2 519

Viitlaekumised 271 271

Ettemaksed 20 20

Tulevaste perioodide kulud 20 20

Kokku nõuded ja ettemaksed 5 063 5 063

31.12.2012 12 kuu jooksul

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

Eesti Loomakaitse Selts on andnud vähekindlustatud inimestele protsendita laenu loomade raviks. Laenu tähtajad on tavapäraselt 6 kuud kuni
aasta ja summad 100-700 eurot.
Kahjuks ei pea osad inimesed kinni kokkulepitud maksegraafikust või jätavad laenu sootuks tasumata. 2013 aastal otsustas juhatus tunnistada
lootusetuks väljastatud laene kokku summas 2853 eurot. Võlglastega tegeleb edasi inkassofirma Kuldsilm OÜ, kuid aastaaruande valmimise
hetkeks ei ole kahjuks ükski mahakantud summadest laekunud.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 0 11 066

Üksikisiku tulumaks 1 800 1 794

Sotsiaalmaks 3 311 3 522

Kohustuslik kogumispension 222 214

Töötuskindlustusmaksed 316 422

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 5 649 17 018
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Masinad ja
seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid

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

Amortisatsioonikulu -194 -194 -194

Muud muutused -1 -1 -1

31.12.2013

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -777 -777 -777

Jääkmaksumus 194 194 194
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 966 966

Võlad töövõtjatele 3 594 3 594

Maksuvõlad 5 649 5 649 3

Saadud ettemaksed 5 727 5 727

Tulevaste perioodide
tulud

5 727 5 727

Kokku võlad ja
ettemaksed

15 936 15 936

31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

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 3

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

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013 2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 36 127 41 487

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 56 347 43 582

Anonüümsed annetused 9 590 8 719

Annetusmüük 8 437 0

Kokku annetused ja toetused 110 501 93 788

sh eraldis riigieelarvest 40 000 0

Rahalised ja mitterahalised annetused

2013 2012

Rahaline annetus 110 501 93 788

Kokku annetused ja toetused 110 501 93 788
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 966 966

Võlad töövõtjatele 3 594 3 594

Maksuvõlad 5 649 5 649 3

Saadud ettemaksed 5 727 5 727

Tulevaste perioodide
tulud

5 727 5 727

Kokku võlad ja
ettemaksed

15 936 15 936

31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

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 3

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

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013 2012

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 36 127 41 487

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 56 347 43 582

Anonüümsed annetused 9 590 8 719

Annetusmüük 8 437 0

Kokku annetused ja toetused 110 501 93 788

sh eraldis riigieelarvest 40 000 0

Rahalised ja mitterahalised annetused

2013 2012

Rahaline annetus 110 501 93 788

Kokku annetused ja toetused 110 501 93 788
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013 2012

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele -12 015 -41 336

Kulud teavitamisele ja tegevuskulud -3 291 -7 609

Palgad projektide alt -35 057 -35 972

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

-50 363 -84 917

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude lisas on näidatud loomade otsese abistamise kulud, mis on seotud Swedbanki
annetuskeskkona ja Põllumajandusministeeriumi toetuste arvelt tehtud kuludega.
Lisaks neile kuludele on lisas 8 "Mitmesugused majanduskulud" näidatud loomade otsese abistamisega seotud ravikulud summas 21880 euri.
Need kulud tehti mittesihtotstarbeliste annetuste arvelt.
Kokku tasuti aruandeaastal loomade ravimise ja steriliseerimise ning muul moel aitamise kulusid 33895 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013 2012

Üür ja rent 1 494 5 266

Mitmesugused bürookulud 5 933 7 480

Lähetuskulud 422 0

Koolituskulud 2 163 995

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 150

Kohtukulud 3 223 0

Teavitus ja ürituste kulud 1 660 13 754

Loomadega seotud kulud 21 880 0

Liikmemaks 650 0

Muud 0 7 998

Kokku mitmesugused tegevuskulud 37 425 35 643

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2013 2012

Palgakulu 62 699 52 250

Sotsiaalmaksud 20 919 17 947

Haigushüvitis 114 0

Kokku tööjõukulud 83 732 70 197

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

35 057 35 972

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 7 6
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013 2012

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele -12 015 -41 336

Kulud teavitamisele ja tegevuskulud -3 291 -7 609

Palgad projektide alt -35 057 -35 972

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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annetuskeskkona ja Põllumajandusministeeriumi toetuste arvelt tehtud kuludega.
Lisaks neile kuludele on lisas 8 "Mitmesugused majanduskulud" näidatud loomade otsese abistamisega seotud ravikulud summas 21880 euri.
Need kulud tehti mittesihtotstarbeliste annetuste arvelt.
Kokku tasuti aruandeaastal loomade ravimise ja steriliseerimise ning muul moel aitamise kulusid 33895 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013 2012

Üür ja rent 1 494 5 266

Mitmesugused bürookulud 5 933 7 480

Lähetuskulud 422 0

Koolituskulud 2 163 995

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 0 150

Kohtukulud 3 223 0

Teavitus ja ürituste kulud 1 660 13 754

Loomadega seotud kulud 21 880 0

Liikmemaks 650 0

Muud 0 7 998

Kokku mitmesugused tegevuskulud 37 425 35 643
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(eurodes)

2013 2012
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Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 260 538

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2013 31.12.2012

Nõuded Nõuded

Asutajad ja liikmed 271 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

2013 2012

Arvestatud tasu 28 404 30 968

2013. aastat alustas ELSi juhtkond koosseisus: Evelyn Valtin, Annika Lepp, Tania Selart, Geit Karurahu. Augusti alguses lahkus juhatusest
Evelyn Valtin ja septembri lõpus Geit Karurahu. Juhtkonna tööd jätkasid Annika Lepp ja Tania Selart.
Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Töötasu maksti neile fundraiseri, tegevdirektori, meediajuhi ja projektijuhi töökohustuste
täitmise eest.

Nõuded liikmete vastu 31.12.13 seisuga summas 271 eurot on 2014 aasta alguses laekunud varasemate perioodide liikmemaksude nõue.


