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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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EESTI LOOMAKAITSE SELTS NUMBRITES
3660 teadet infoliinile
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti addressile ja Facebooki lehekülgedele saabus aasta
jooksul 3660 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit.

78 pöördumist ja avaldust
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet
ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 78 pöördumist ja avaldust.

113 loomade pidamistingimuste kontrolli
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate loomade
pidamistingimusi 113 korral.

Üle 30 000 euro ja üle 850 abistatud looma
Tasusime 31 422,78 euro ulatuses 864 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride arveid ja
muid loomade abistamisega seotud kulusid.

2465 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 7902 fänni, mis tähendab, et saime
aastaga juurde 2465 uut sõpra.

Suur aitäh liikmetele, annetajatele, vabatahtlikele, toetajatele ja koostööpartneritele!
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LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND
2014. aastal võeti vastu 18 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid kokku 273,
kellest üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud eraisikud. Kaks liiget
avaldas aasta jooksul soovi seltsist lahkuda.
2014 aastal viisime läbi viis üldkoosolekut:
17.01.2014 Tallinnas toimunud üldkoosolekul arutati ELSi 2014-2019 aasta arengukava
üle ja tehti muudatus- ning parandusettepanekud. Koosolekul anti ülevaade 2014.
aastal toimunud tegevustest ning 2015. aasta plaanitavatest tegevustest. Kinnitati
üldkogu poolt ELSi juhatuse liikme Annika Lepp lahkumine juhatusest.
07.03.2014 Tallinnas toimunud üldkoosolekul toimus erakorraline ELSi juhatuse liikmete
valimine. Juhatusse kandideerisid pikaajalised ELSi liikmed ja vabatahtlikud Maaja
Mäll, Hellika Järvala ning Kadi Ellus. Samuti kinnitati ELSi juhatuse liikme Tania Selart
lahkumine juhatusest.
19.05.2014 Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati 2013. aasta majandusaasta
aruanne.
06.10.2014 Tallinnas toimunud üldkoosolekul anti ülevaade esimesest poolaastast,
tutvustati ELSi prioriteete ning kinnitati ELSi juhatuse liikme Maaja Mäll lahkumine
juhatusest.
24.11.2014 Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati ELSi juhatuse liikme Kadi Ellus
lahkumine juhatusest. ELSi üldkoosolekul toimus uus ELSi juhatuse liikmete valimine.
Juhatusse kandideerisid pikaajalised ELSi liikmed ja vabatahtlikud Geit Karurahu ja
Merli Jürisoo.
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Juhatus
Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2014. aastat koosseisus Tania Selart ja Annika
Lepp.
17. jaanuaril lahkus juhatusest Annika Lepp.
7. märtsil lahkus juhatusest Tania Selart.
7. märtsi üldkoosolekul valiti uuteks juhatuse liikmeteks Maaja Mäll, Hellika Järvala ja
Kadi Ellus.
6. oktoobril lahkus juhatusest Maaja Mäll.
24. novembril lahkus juhatusest Kadi Ellus.
24. novembri üldkoosolekul valiti uuteks juhatuse liikmeteks Geit Karurahu ja Merli
Jürisoo.
Alates 24.11.2014 on seltsi juhatuse liikmed Hellika Landsmann (endine Järvala), Geit
Karurahu ja Merli Jürisoo.
Juhatuse liikmed osalevad juhatuse töös vabatahtlikkuse alusel ja ühelegi juhatuse
koosseisule juhatuse töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud.
Töötajad
Anneli Valgma – jurist kuni 15. aprillini.
Annika Lepp – meediajuht kuni 14. märtsini.
Hellika Järvala – infotelefonile vastaja ja hädajuhtumite lahendaja kuni 11. aprillini.
Henry Vürst – tegevjuht alates 1. aprillist.
Kaia-Leena Pino – fundraiser kuni 3. septembrini, otsese abistamise koordinaator kuni
31. detsembrini.
Liidia Selart – IT-spetsialist kuni 31. maini.
Liisi Moosaar – kommunikatsioonijuht alates 15. maist.
Maaja Mäll – hädajuhtumite projektijuht ja infotelefonile vastaja.
Tania Selart – tegevjuhi kohusetäitja kuni märtsi lõpuni, juhatuse liige kuni 7. märtsini.
Raamatupidamisteenust pakub Eesti Loomakaitse Seltsile alates 2013. aasta septembrist
Priivato OÜ.
Lisaks töötajatele on Eesti Loomakaitse Seltsi töödest võtnud osa mitmed vabatahtlikud, kelle
töötunnid on olnud oluliseks panuseks.
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TEAVITUSKAMPAANIAD JA MEEDIATEGEVUS
2014. aastal viis ELS läbi 13 suuremat kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja muud
teavitustegevust.
Jaanuarist 14. veebruarini korraldas ELS koostöös Grupikink.ee-ga heategevusliku
sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale“, mille eesmärgiks oli koguda annetusi
hättasattunud ja abivajavate loomade ravikulude ja teiste veterinaarsete protseduuride
hüvitamiseks. Ühtekokku õnnestus koguda 3457 eurot.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/tee-grupikinkhattasattunud-loomadele-ja-osale-auhindadeloosimisel/
Veebruaris jätkus ka aasta tagasi alanud Teie
Loomakliinikute, Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade
MTÜ ning AS Dimela ühisprojekt „Vähem soovimatuid
järglasi”.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/jatkubheategevuslik-uhisprojekt-vahem-soovimatuidjarglasi/
ELSi ja Lenna koostööna toimus 25. aprilli õhtul
Tallinnas kohvikus Sinilind heategevuskontsert, mille
kogu piletitulu läks loomakaitse toetuseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/lenna-annab-eesti-loomakaitse-seltsi-toetuseksheategevuskontserdi/
24. mail toimus ELSi eestvedamisel Eestis esimest
korda lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2014, mis
ühtlasi avas Tallinna Vanalinna Päevad. Rongkäigu
eesmärgiks oli teavitada avalikkust vastutustundlikust
loomapidamisest ning tänu suurele meediahuvile
levis sõnum Tallinna kõrval üle Eesti. Kohal olid
enamalt jaolt koerad ja koeraomanikud. Rongkäik
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kulmineerus Raekoja platsis koerte etteastetega, aga ka fotokonkursi „Nagu 2 tilka
vett“ kõige sarnasema lemmiku ja loomaomaniku valimisega ning Reval Café kõige
loomasõbralikumaks kohvikuteketiks nimetamisega.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomad-lahevad-tallinnasrongkaigule/
Juuni alguses avas ELS Telliskivi Loomelinnakus
mitmekordselt heategevusliku Pop Up poe, mis
propageeris taaskasutust, andis töökoha G4S
suvemaleva noortele ning mille kogutulu 3585 eurot läks
loomade otseseks abistamiseks ja loomakaitsealaseks
teavituseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eestiloomakaitse-seltsi-poe-edu-naitas-et-heategevus-jataaskasutus-on-moes/
14. juunil korraldas ELS koos mitmete teiste loomakaitseja muidu loomasõbralike organisatsioonidega Tallinnas
Järve Keskuse parklas heategevusliku perepäeva
„Lemmikule kodu“, millega toodi varjupaigad sõna
otseses mõttes tänavale ehk inimestele lähemale. Kõik
huvilised said küsida varjupaikade eluolu kohta selleks kõige otsesematelt kontaktidelt,
samuti tutvuda võimalustega võtta oma järgmine lemmikloom varjupaigast. Lisaks said
külastajad vestelda veterinaaride ja loomade käitumisspetsialistidega ning vaadata
terve päeva laval toimunud koerte esinemisi, sh koeraspordiklubide poolt korraldatud
agility etteasteid.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-varjupaigad-tulevad-tanavale/
Septembris korraldas
ELS
peremehelt
kirvega hoobi saanud
koera
päästmiseks
annetuskampaania.
Tänu väga paljude
inimeste abile õnnestus
ELS-il tasuda kõik koera
raviarved ja pisut jäi ülegi teiste samal ajal abi vajanud kodutute lemmikute päästmiseks.
Kirvehoobist tublisti paranenud koer jäi päriseks oma hoiukodusse elama.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-mees-loi-oma-koerale-kirvega-selga/
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4. oktoobril tähistas Eesti Loomakaitse
Selts koos teiste loomasõpradega
aianduskeskuses Hortes ülemaailmset
loomade päeva. Ürituse eesmärgiks oli
propageerida lemmikutega tegelemist
ja loomapidamiskultuuri arengut Eestis
keskendudes eelkõige loomade tervisele
ja heaoluteemadele. ELS kuulutas üritusel
välja ka aasta kõige loomasõbralikuma ja
-vaenulikuma teo konkursi alguse. Lisaks tutvustati huvilistele koha peal mitmete kodu
otsivate kasside ja koerte lugusid, räägiti koostöös Tallinna Keskkonnaametiga koerte
ja kasside kiibistamise vajalikkusest ning Hortese aianduskeskuses avati kogumiskast
hüljatud lemmikutele hästi säiliva toidu ja loomatarvete annetamiseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-laupaeval-tahistatakse-ulemaailmsetloomade-paeva-heategevusliku-kogupereuritusega/
1. novembril tähistas ELS koos teiste loomasõpradega Tallinnas Mustika
kaubanduskeskuses rahvusvahelist veganpäeva juba neljandat aastat järjest toimuva
Taimetoidumessiga. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada täistaimseid toite ja veganelustiili. Külastajaid ja asjasthuvitunuid oli messile kogunenud palju ning nii korraldajad
kui ka osavõtjad tõdesid taas ürituse toimumise olulisust. Taimetoidumessi korraldas
Eesti Vegan Selts koostöös loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, liikumise
Loomade Nimel ja Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikega.
Novembris avaldas ELS Eesti Päevalehe lisalehe „Lemmikloom“ vahel artiklid
lemmiklooma võtmisest (http://www.loomakaitse.ee/artikkel-looma-votmine-onvorreldav-lapse-saamisega/) ja kiibistamisest ning segadusest lemmikloomaregistritega
(http://www.loomakaitse.ee/artikkel-kiibista-ja-registreeri-vaid-nii-jouab-lemmikkoju-tagasi/). Viimase teema olulisust märkas ka Kanal2 kajastades lemmikloomade
kiibistamise ja registreerimise hädavajalikkust oma saates Radar. Vaata lähemalt:
http://www.reporter.ee/2014/11/25/radar-loomade/
Detsembris kutsus ELS kõiki Eesti inimesi hääletama aasta kõige loomasõbralikuma
ja –vaenulikuma teo poolt. Oma ettepanekuid erinevatest tegudest, mille vahel
hääletamine aset leidis, oli saadetud ELS-ile inimeste poolt alates 4. oktoobril konkursi
välja kuulutamisest.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/vali-2014-aasta-koige-loomasobralikum-jaloomavaenulikum-tegu/
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13. detsembril võttis ELS aktiivselt osa Tallinnas toimunud Telliskivi kirbuturust kutsudes
loomasõpru üles soetama jõulukinke toetades samal ajal abivajavaid loomi. Peamiselt
müüs selts annetatud käsitööesemeid ja saadud tulu läks abivajavate loomade otseseks
abistamiseks.
Detsembri lõpus saatis ELS välja pressiteate ja uudise tegi sellest ka TV3, et
loomaomanikud hoiaksid oma lemmikud ilutulestiku ajal toas.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-hoia-lemmikloomad-ilutulestiku-ajaltoas/
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2014. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi meedias ühtekokku 382 korral.
Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 32 artiklis.
2014. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim detsembris (64), mil
avalikkuse tähelepanu all oli aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo
valimine ning lemmikloomade hoidmine ilutulestiku hirmu ja ohtude eest.
Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Delfi, Postimees, Õhtuleht, Maaleht,
Bioneer, KUKU, ERR Uudised jt.
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki kontol oli 31.12.2014 seisuga 7902 fänni, mis teeb
aastaseks kasvuks 2465 inimest.

2014. AASTA14
VALIMISED

Kui mind valitakse, siis tõotan järgmist:
• tegutsen selle nimel, et võetaks vastu loomade heaolu käsitlev raamse
mis tagab heaolu parima võimaliku taseme;
• teen kõik selleks, et elusloomi transporditaks võimalikult vähe, vaadat
olemasolevad õigusaktid, et loomade kaitse oleks maksimaalne ja taga
õigusaktide täitmine kogu ELis;
• edendan kõikehõlmavat ELi strateegiat loomkatsete vähendamiseks, t
samal ajal alternatiivsete meetodite heakskiitmist ja kasutuselevõttu;
2014. aastal jätkas ELS koostööd rahvusvahelisel tasandil organisatsioonidega Eurogroup
• tagan,
et loomade
heaolu
käsitletakse
ELi in
ja USA kauband
for Animals, ENDCAP
(The European
network
to END
the keepingsõnaselgelt
of wild animals
esitan
õigusaktide
ettepanekuid,
millega
CAPtivity), WSPA•(World
Society
for the Protection
of Animals)
ja CIWFkeelustatakse
(Compassion inloomade toidu
World of Farming). kloonimine;
Samuti tehti koostööd organisatsioonidega Animalia, SEY (Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten
liitto).
• töötan
välja kogu ELi hõlmavaid lemmikloomade aretamise ja nendega
kauplemise standardeid, et kaitsta loomade heaolu ja tagada jälgitavu
Eurogroup for Animals toob loomade heaolu europarlamendi valimiste südamesse
• tegutsen selle nimel, et vähendada eksootiliste lemmikloomadena pee
liikidealgas
ja loomade
tagada
neilelobiorganisatsiooni
maksimaalne heaolu.
2013. aasta novembris
Euroopa arvu
Liidu ning
juures
tegutseva
Eurogroup for Animals kampaania, mille eesmärgiks on viia loomade heaolu küsimused
järgmise aasta europarlamendi
valimisteselle
keskmesse
ja et
julgustada
kodanikke
valima
Peale selle püüdlen
poole,
tagadaELi
loomade
tunnustamine
aistimi
selliseid kandidaate,
kes
peavad
loomakaitset
oluliseks,
ning
kes
on
alla
kirjutanud
olenditena kõikides Euroopa Parlamendile esitatavates õigusaktides ja te
tõotusele pidada oma otsustes silmas loomade heaolu.
selleks, et tagada kõikide loomade heaoluga seotud olemasolevate õigus
Selle kampaanianõuetekohane
raames saatis täitmine.
Eesti Loomakaitse Selts 25. aprillil 2014 Euroopa
Parlamendi 88 saadikukandidaadile allkirjastamiseks tõotuse seista loomade heaolu
eest.
Allkiri:

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/t6otus-seista-loomade-heaolu-eest/ ja
http://www.loomakaitse.ee/europarlamenti-purgijate-seas-on-tanavu-eestis-vaid-5Nimi:
Kuupäev:
loomade-heaolu-eest-seista-lubavat-saadikukandidaati/
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TEGEVUSED, TÖÖD JA TULEMUSED KUUDE LÕIKES
JAANUAR:
ELS hakkas koguma Tallinna Loomade Hoiupaiga tegevuses pettunud inimeste lugusid
e-postiaadressile lugu@loomakaitse.ee, et lisada sotsiaalmeediasse, infotelefonile ja
mujale laekuvate lugude kõrvale tulevikus Loomade Hoiupaiga olukorra hindamiseks
ametlikku mõõtu. ELS osales ka mitmel Loomade Hoiupaika puudutaval koosolekul.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/els-hakkab-hoiupaiga-tegevuses-pettunudinimeste-lugusid-koguma/
ELS tõi välja ajavahemikul 22.-29.11.2013 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel läbi
viidud ELSi ühiskondliku mõju uuringu peamised tulemused ja esitas uuringu raporti
jaanuaris valminud 2013. aasta arengukavas. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade
Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete, töötajate, vabatahtlike ja koostööpartnerite hinnangust
seltsi senisele tegevusele ja mõjule erinevates loomakaitse-alastes valdkondades.
Täidetud ankeete laekus 62. Saadud teabe alusel sai ELS hinnata oma mõju, välja
töötada mõju hindamise meetodi ning planeerida edasisi tegevusi kaasates seltsi
liikmeid, vabatahtlikke, töötajaid ja koostööpartnereid. Lisaks koostas ELS 2013. aasta
statistika ja korraldas seltsi liikmete üldkoosoleku.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/uuring-eesti-loomakaitse-seltsi-liikmetevabatahtlike-tootajate-ja-koostoopartnerite-hinnang-seltsi-tegevusele-jauhiskondlikule-mojule/
Jaanuaris alustas ELS koostöös Grupikink.ee-ga heategevusliku sõbrakuu kampaaniaga
„Kingitus kõige nõrgemale”, mille eesmärgiks oli koguda 14. veebruarini annetusi
hättasattunud ja abivajavate loomade ravikulude ja teiste veterinaarsete protseduuride
hüvitamiseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/tee-grupikink-hattasattunud-loomadele-ja-osaleauhindade-loosimisel/
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27.
jaanuaril
korraldas
ELS
Rahvusraamatukogus
koostöös
teiste
loomakaitseorganisatsioonidega karusloomafarmide teemalise seminari. Lisaks
esitas ELS Põllumajandusministeeriumile omapoolse ettepaneku rebaste tingimuste
parandamiseks karusloomafarmides.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/esmaspaeval-toimub-rahvusraamatukoguskarusloomafarmide-tulevikku-kasitlev-seminar/
ELS tegi ettevalmistusi Eurogroup for Animals kampaaniaks „Loomade heaolu
europarlamendi valimiste südames”.

VEEBRUAR:
3. veebruaril kogunesid ELS-i ja teiste organisatsioonide esindajad ja eksperdid, et
arutada loomade pidamise ning nende heaolu reguleerivate seaduste ja määruste
hetkeseisu Eestis ning teha ettepanekuid seaduste muutmiseks.
Loe
lisa:
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eksperdid-alustasid-koostoodloomadega-seotud-seadusandluse-muutmiseks/
Veebruaris kogus ELS sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale” käigus ühtekokku
3457 eurot hättasattunud loomade veterinaarsete kulude katteks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/sobrakuu-kampaaniaga-kingitus-koige-norgemalekoguti-hattasattunud-loomadele-3457-eurot/
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Veebruaris jätkus ka aasta tagasi alanud Teie Loomakliinikute, Eesti Loomakaitse Seltsi,
Varjupaikade MTÜ ning AS Dimela ühisprojekt „Vähem soovimatuid järglasi”.
Loe
lisa:
http://www.loomakaitse.ee/jatkub-heategevuslik-uhisprojekt-vahemsoovimatuid-jarglasi/
26. veebruaril osales ELS Keskkonnaministeeriumis toimunud mingifarmide teemalisel
ümarlaual, kus teavitati huvigruppe ministeeriumi poolsest otsusest rakendada
mingifarmidele vähemalt aastapikkust seireperioodi. Loomakaitseorganisatsioonid
andsid teada, et jätkavad tööd karusloomafarmide täiskeelustamise suunas.
Loe
lisa:
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitsjad-jatkavad-toodkarusloomafarmide-taiskeelustamise-suunas/
Veebruaris toimus mitmeid kokkusaamisi Tallinna Keskkonnaametiga seoses
probleemidega Tallinna Loomade Hoiupaigas ning algasid ettevalmistused teiste loomi
abistavate Tallinna MTÜ-dega ühiseks kiibistamiskampaaniaks pealinna heakorrakuu
raames.

MÄRTS:
Märtsis kutsus ELS inimesi jagama seltsiga oma lemmiklooma kiipimise edulugusid
saates need e-postiaadressile lugu@loomakaitse.ee.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/jaga-meiega-kiipimise-edulugu/
22. märtsil toimus Viimsis asuvas Harmoonikumis suur Eesti Loomakaitse Seltsi
vabatahtlike tänuüritus.
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APRILL:
1. aprillil asus ELSis tegevjuhina tööle Henry Vürst, kes tõi organisatsiooni kaasa
laialdased kogemused turundusest ja ettevõtlusest ning loomakaitse valdkonna värske
tulijana 14-aastasele seltsile vajalikke uusi ideid.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-uue-juhina-asusametisse-henry-vurst/
25. aprillil saatis ELS Euroopa Parlamendi 88 saadikukandidaadile allkirjastamiseks
tõotuse seista loomade heaolu eest. Tõotus oli osa Euroopa Liidu juures tegutseva
lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals algatatud kampaaniast, mille eesmärk
oli viia loomade heaolu küsimused Euroopa Parlamendi valimiste keskmesse ning
julgustada Euroopa kodanikke valima kandidaate, kes muu hulgas ka loomakaitset
oluliseks peavad.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/t6otus-seista-loomade-heaolu-eest/ JA
http://www.loomakaitse.ee/europarlamenti-purgijate-seas-on-tanavu-eestis-vaid-5loomade-heaolu-eest-seista-lubavat-saadikukandidaati/

LOOMADE
HEAOLU
TOOMINE
EUROOPA
PARLAMENDI
2014. AASTA
VALIMISTE
KESKMESSE

juuni 2013
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25. aprilli õhtul toimus ELS-i ja Lenna koostööna Tallinnas kohvikus Sinilind
heategevuskontsert, mille kogu piletitulu läks loomakaitse toetuseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/lenna-annab-eesti-loomakaitse-seltsi-toetuseksheategevuskontserdi/

MAI:
18.-19. mail toimus Raplamaal juhtimisvõimekuse ja ühiskondliku mõju suurendamise
projekti kokkuvõtlik seminar. Seminaril said kokku ELSi juhatus, töötajad, aktiivsemad
liikmed ja vabatahtlikud arutamaks aktuaalsemaid seltsi tegevuse ja loomakaitse
teemasid. Üheskoos külastati ka Raplamaal tegutsevat Imeloomade Seltsi, tutvuti
sealsete ravi ja hoolt saavate loomadega ning nende elutingimustega, samuti arutati
seltsi perenaisega hetkeolukorra ja koostöö üle.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/juhtimisvoimekuse-ja-uhiskondliku-mojusuurendamise-projekti-kokkuvotlik-seminar/
24. mail toimus ELS-i eestvedamisel Eestis esimest korda lemmikloomade rongkäik
Käpakäik 2014, mis ühtlasi avas Tallinna Vanalinna Päevad. Rongkäigu eesmärgiks
oli teavitada avalikkust vastutustundlikust loomapidamisest ning tänu suurele
meediahuvile levis sõnum Tallinna kõrval üle Eesti. Kohal olid enamalt jaolt koerad
ja koeraomanikud. Rongkäik kulmineerus Raekoja platsis koerte etteastetega, aga ka
fotokonkursi „Nagu 2 tilka vett” kõige sarnasema lemmiku ja loomaomaniku valimisega
ning Reval Café kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks nimetamisega.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomad-lahevad-tallinnasrongkaigule/
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JUUNI:
Juuni alguses avas ELS üheks kuuks Telliskivi Loomelinnakus mitmekordselt
heategevusliku Pop Up poe, mis propageeris taaskasutust, andis töökoha G4S
suvemaleva noortele ning mille kogutulu 3585 eurot läks loomade otseseks abistamiseks
ja loomakaitsealaseks teavituseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-poe-edunaitas-et-heategevus-ja-taaskasutus-on-moes/

14. juunil korraldas ELS koos mitmete teiste loomakaitse- ja muidu loomasõbralike
organisatsioonidega Tallinnas Järve Keskuse parklas heategevusliku perepäeva
„Lemmikule kodu”, millega toodi varjupaigad sõna otseses mõttes tänavale ehk
inimestele lähemale. Kõik huvilised said küsida varjupaikade eluolu kohta selleks
kõige otsesematelt kontaktidelt, samuti tutvuda võimalustega võtta oma järgmine
lemmikloom varjupaigast. Lisaks said külastajad vestelda veterinaaride ja loomade
käitumisspetsialistidega ning vaadata terve päeva laval toimunud koerte esinemisi, sh
koeraspordiklubide poolt korraldatud agility etteasteid.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-varjupaigad-tulevad-tanavale/
17. juunil võttis ELS osa Põllumajandusministeeriumis toimunud kohtumisest
loomakaitseühendustega, kus arutati loomade heaolu parandamise võimalusi Eesti
karusloomakasvatustes.
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JUULI:
25.-27. juulil toimus Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete, vabatahtlike ja töötajate suvine
kokkutulek Kaagvere külas. Kolme päeva jooksul arutati loomakaitse edasisi tegevusi,
loodi omavahel kasulikke kontakte, kohtuti ELFi ekspert-veterinaari dr. Madis Leivitsi
ja Kristi Salvega Tartu Kassikaitse MTÜst. Külastati ka RMK Elistvere loomaparki ja peeti
Emajõel tiimitöö tõhustamiseks maha üks vahva kanuumatk.

AUGUST:
4. augustil külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi töötajad Toolse Varjupaika, tutvusid
sealse 50 päästetud kassi elutingimuste ja pererahvaga. Külakostiks ja vajatud abiks
viis selts varjupaigale 700 Felixi kiisueinet ja 50 pakki Friskies kuivtoitu, mis oli ELSile
omakorda annetatud Nestle Purina poolt.

SEPTEMBER:
Septembris korraldas ELS peremehelt kirvega hoobi saanud koera päästmiseks
annetuskampaania. Tänu väga paljude inimeste abile õnnestus ELSil tasuda kõik
koera raviarved ja pisut jäi ülegi teiste samal ajal abi vajanud kodutute lemmikute
päästmiseks. Kirvehoobist tublisti paranenud koer jäi päriseks oma hoiukodusse elama.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-mees-loi-oma-koerale-kirvega-selga/
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12. septembril külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi kaks töötajat ja vabatahtlik Maardus
iseseisvalt tegutsevat kodutute lemmikloomade päästjat Raissat. Tema 3-toalises
korteris leidsid hoolt, ravi ja peavarju üle kümne tänavalt päästetud kassi. Kodu oli
eeskujulikult korras ja päästetute elutingimused väga head. Kojuminekuks valmis
kassidest õnnestus meil kõige pretensioonikamale leida hea uus pere.

OKTOOBER:
4. oktoobril tähistas Eesti Loomakaitse Selts koos teiste loomasõpradega
aianduskeskuses Hortes ülemaailmset loomade päeva. Ürituse eesmärgiks oli
propageerida lemmikutega tegelemist ja loomapidamiskultuuri arengut Eestis
keskendudes eelkõige loomade tervisele ja heaoluteemadele. ELS kuulutas üritusel
välja ka aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo konkursi alguse. Lisaks
tutvustati huvilistele koha peal mitmete kodu otsivate kasside ja koerte lugusid, räägiti
koostöös Tallinna Keskkonnaametiga koerte ja kasside kiibistamise vajalikkusest ning
Hortese aianduskeskuses avati kogumiskast hüljatud lemmikutele hästi säiliva toidu
ja loomatarvete annetamiseks.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-laupaeval-tahistatakse-ulemaailmsetloomade-paeva-heategevusliku-kogupereuritusega/
6. oktoobril toimunud ELS-i üldkoosolekul hääletasid seltsi liikmed juhatusse kuulunud
Maaja Mäll'i juhatusest välja tulles vastu tema enda sooviavaldusele end juhatuse
liikme staatusest välja arvata. Maaja Mäll jätkas Eesti Loomakaitse Seltsis endiselt
infotelefonile vastaja ja hädajuhtumite projektijuhina. Üldkoosoleku käigus sai tutvutud
ka uute seltsi astunud liikmetega ning arutatud mitmeid ideid ja tulevikuplaane.
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NOVEMBER:
1. novembril tähistas ELS koos teiste loomasõpradega Tallinnas Mustika
kaubanduskeskuses rahvusvahelist veganpäeva juba neljandat aastat järjest toimuva
Taimetoidumessiga. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada täistaimseid toite ja veganelustiili. Külastajaid ja asjasthuvitunuid oli messile kogunenud palju ning nii korraldajad
kui ka osavõtjad tõdesid taas ürituse toimumise olulisust. Taimetoidumessi korraldas
Eesti Vegan Selts koostöös loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, liikumise
Loomade Nimel ja Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikega.

Novembris avaldas ELS Eesti Päevalehe lisalehe „Lemmikloom” vahel artiklid
lemmiklooma võtmisest (http://www.loomakaitse.ee/artikkel-looma-votmine-onvorreldav-lapse-saamisega/) ja kiibistamisest ning segadusest lemmikloomaregistritega
(http://www.loomakaitse.ee/artikkel-kiibista-ja-registreeri-vaid-nii-jouab-lemmikkoju-tagasi/). Viimase teema olulisust märkas ka Kanal2 kajastades lemmikloomade
kiibistamise ja registreerimise hädavajalikkust oma saates Radar.
Vaata lähemalt: http://www.reporter.ee/2014/11/25/radar-loomade/
7. novembril tutvusid kaks ELS-i töötajat ja üks juhatuse liige koos Veterinaar- ja
Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialisti Eda Toometiga Raplamaal
asuvas MTÜ Eesti Koerte Pääste Seltsis koerte pidamistingimustega. ELS veendus, et
koerte pidamistingimused ei olnud rahuldavad. Toomet esitas kontrollkäigu järgselt
MTÜle ettekirjutused.

24

24. novembril toimunud ELSi üldkoosolekul hääletasid seltsi liikmed juhatusse
kuulunud Kadi Ellus'e juhatusest välja tulles vastu tema enda sooviavaldusele end
juhatuse liikme staatusest välja arvata. Ühtlasi hääletati juhatusse kaks uut liiget: Merli
Jürisoo ja varem juba korra juhatusse kuulunud Geit Karurahu. Üldkoosoleku käigus
sai tutvutud ka uute seltsi astunud liikmetega ning arutatud mitmeid päevakorralisi
küsimusi.

DETSEMBER:
Detsembri alguses kutsus ELS kõiki Eesti inimesi hääletama aasta kõige
loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo poolt. Oma ettepanekuid erinevatest tegudest,
mille vahel hääletamine aset leidis, oli saadetud ELSile inimeste poolt alates 4. oktoobril
konkursi välja kuulutamisest.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/vali-2014-aasta-koige-loomasobralikum-jaloomavaenulikum-tegu/
8. detsembril osales ELS Haapsalu linnavalitsuse poolt korraldatud ja Haapsalus
aset leidnud infoseminaril „Omavalitsuste ülesanded seoses hulkuvate loomadega”.
Ettekannetega esinesid ELS ning Veterinaar- ja Toiduameti vastava valdkonna juht
Tarmo Serva. ELSi ettekande teemaks oli „Abinõude rakendamine hulkuvate, kodutute
ja väärkoheldud loomade arvu vähendamiseks”. Seminarile olid kutsutud Läänemaa
omavalitsused, kellest suuremad olid ka koha peal esindatud, ning kõik teema vastu
huvi tundnud loomahuvilised. Peale ettekandeid toimus küsimuste-vastuste voor ja
elav arutelu Haapsalu kodutute loomade probleemi lahendamiseks.
13. detsembril võttis ELS aktiivselt osa Tallinnas toimunud Telliskivi kirbuturust kutsudes
loomasõpru üles soetama jõulukinke toetades samal ajal abivajavaid loomi. Peamiselt
müüs selts annetatud käsitööesemeid ja saadud tulu läks abivajavate loomade otseseks
abistamiseks.
18.-29. detsembril viis ELS läbi jõuluagse annetuskampaania pealkirjaga „Kingi
abivajavatele loomadele jõuludeks uus võimalus“. Annetada sai pakkumisteportaalis
Cherry 5 või 15 eurot iga soetatud voucher’iga. Kokku annetati Cherry’st ostetud
voucher’ite abil 810 eurot, mille eest on ELS lubanud aidata abivajavaid Eesti loomi.
Annetada said inimesed ka otse ELS-i pangakontodele, annetusnumbritele helistades
või e-poest ostu sooritades.
Tutvu kampaaniaga: https://cherry.ee/annetus-eesti-loomakaitse-seltsile

RAAMATUPIDAMISE
ARUANNE
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majandusaasta a

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

32 124

52 174

9 418

5 063

41 542

57 237

Materiaalne põhivara

0

194

Kokku põhivara

0

194

41 542

57 431

8 387

10 209

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

15 865

5 727

6

Kokku lühiajalised kohustused

24 252

15 936

24 252

15 936

41 495

8 587

-24 205

32 908

17 290

41 495

41 542

57 431

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara

2

Põhivara

Kokku varad

4

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majandusaasta a

Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

2 896

3 673

Annetused ja toetused

87 820

110 501

0

60 778

90 716

174 952

-52 276

-50 363

-1 276

-1 271

Mitmesugused tegevuskulud

-12 957

-37 425

9

Tööjõukulud

-48 226

-48 675

10

-194

-194

4

-3

-4 188

-114 932

-142 116

-24 216

32 836

11

72

-24 205

32 908

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud

7

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

8
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majand

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

-24 216

32 836

Põhivara kulum ja väärtuse langus

194

194

Kasum (kahjum) põhivara müügist

0

-60 000

194

-59 806

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-5 243

12 261

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-1 822

-25 660

11

72

0

1

-31 076

-40 296

0

60 000

-1 566

-1 947

2 454

2 014

888

60 067

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

10 138

5 727

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

10 138

5 727

-20 050

25 498

52 174

26 676

-20 050

25 498

32 124

52 174

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku korrigeerimised

Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist
Antud laenud
Antud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

8 587

8 587

32 908

32 908

41 495

41 495

-24 205

-24 205

17 290

17 290
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. 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 juhatuse otsuse alusel 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 kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.
Heategevuslikust müügist saadud tulud kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.

Kulud
Kulud kajastatakse 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 ning nendelt arvestatud ja tasutud ettevõtte tulumaksu.
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Laenunõuded

1 325

1 325

1 325

1 325

17

17

8 019

8 019

1 631

1 631

Intressinõuded

2

2

Viitlaekumised

6 386

6 386

57

57

57

57

9 418

9 418

Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2013

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Laenunõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 253

2 253

2 253

2 253

2 790

2 790

2 519

2 519

271

271

20

20

20

20

5 063

5 063

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014
Ettemaks

31.12.2013

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 241

1 800

Sotsiaalmaks

2 065

3 311

Kohustuslik kogumispension

178

222

Töötuskindlustusmaksed

197

316

Ettemaksukonto jääk

17

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

17

0
3 681

5 649
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

31.12.2012
Soetusmaksumus

971

971

971

-582

-582

-582

389

389

389

-194

-194

-194

-1

-1

-1

971

971

971

-777

-777

-777

194

194

194

-194

-194

-194

Soetusmaksumus

0

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

0

Jääkmaksumus

0

0

0

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Muud muutused

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2014

Aruandeaasta lõpus kanti maha täielikult amortiseerunud arvutid. Kasu ega kahju arvutite mahakandmisest ei tekkinud.
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)
Lisa
5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

31.12.2014

1 059

12 kuu jooksul

1 059

Võlad
Võlad tarnijatele
töövõtjatele

059
31 644

059
31 644

Võlad
töövõtjatele
Maksuvõlad

644
3 681

644
33 681

Maksuvõlad
Saadud ettemaksed

3 681
3

3 681
3

Saadud
ettemaksed
Tulevaste
perioodide tulud

3

33

Tulevaste
perioodide
tulud
Kokku
võlad
ja ettemaksed

8 3873

8 3873

Kokku võlad ja ettemaksed

8 387

8 387

31.12.2013
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

31.12.2013

966

12 kuu jooksul

966

Võlad
Võlad tarnijatele
töövõtjatele

966
3 594

966
3 594

Võlad
töövõtjatele
Maksuvõlad

594
53 649

594
53 649

Kokku võlad ja ettemaksed
Maksuvõlad

105 209
649

105 209
649

Kokku võlad ja ettemaksed

10 209

10 209

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Lisa
6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Varad bruto soetusmaksumuses

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

31.12.2012

Saadud

31.12.2012

Saadud

Tulu

31.12.2013

Tulu

31.12.2013

Swedbanki annetuskeskkond
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

12 234

-6 507

5 727

Põllumajandusministeeriumilt
Swedbanki
annetuskeskkond
tegevustoetus
Põllumajandusministeeriumilt
Muus sihtotstarbelised toetused
tegevustoetus

12 234
40 000

-6 507
-40 000

5 727

40 000
9 840

-40 000
-9 840

Kokku
sihtfinantseerimine
Muus
sihtotstarbelised
toetused
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine
Kokku sihtotstarbelised tasud,
tegevuskuludeks
annetused ja toetused
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

9 840
62 074

-9 840
-56 347

5 727

62 074
62 074

-56 347
-56 347

5 727
5 727

62 074

-56 347

5 727

31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Swedbanki annetuskeskkond
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

Saadud

31.12.2013

Tulu

Saadud

31.12.2014

Tulu
14 131

5 727

31.12.2014
-16 818

3 040

11
14 844
131

-16 818

113 844
040

Varjupaikadele
annetatud
raha jääk
Loomade
ravikulude
kasutamata
jääk

1 014
11
844

-33

11 981
844

Põllumajandusministeeriumilt
Varjupaikadele
annetatud raha jääk
tegevustoetus
Põllumajandusministeeriumilt
Kokku sihtfinantseerimine
tegevustoetus
tegevuskuludeks
Kokku sihtfinantseerimine
Kokku sihtotstarbelised tasud,
tegevuskuludeks
annetused ja toetused
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 956
014
31

-33
-31 956

981

5 727

31 956
58 945

-31 956
-48 807

15 865

5 727
5 727

58 945
58 945

-48 807
-48 807

15 865
15 865

5 727

58 945

-48 807

15 865

Loomade ravikulude
kasutamata jääk
Swedbanki
annetuskeskkond

5 727
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Lisa
7
Annetused
ja
toetused
Lisa
7
Annetused
ja
toetused
(eurodes)
(eurodes)
Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Sihtotstarbelised annetused ja toetused
Sihtotstarbelised
annetused
ja toetused
Mittesihtotstarbelised
annetused
ja toetused
Anonüümsed annetused ( annetuskõned)
Anonüümsed
annetused
( annetuskõned)
Sihtotstarbelised
annetused
ja toetused
Annetusmüük
Annetusmüük
Anonüümsed annetused ( annetuskõned)
Kokku annetused ja toetused
Kokku
annetused ja toetused
Annetusmüük
sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis
riigieelarvest
Kokku
annetused
ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
Rahalised ja mitterahalised annetused
Rahalised ja mitterahalised annetused
Rahalised ja mitterahalised annetused
Rahaline annetus
Rahaline annetus
Kokku annetused ja toetused
Kokku
annetused
Rahaline
annetus ja toetused
Kokku annetused ja toetused

2014
2014
28 743
282014
743
50 135
50
135
28 743
6 452
6 135
452
50
2 490
2 452
490
6
87 820
87
820
2 490
31 956
31 820
956
87

2013
2013
36 127
362013
127
56 347
56
347
36 127
9 590
9 347
590
56
8 437
8 590
437
9
110 501
110
501
8 437
40 000
40 501
000
110

31 956

40 000

2014
2014
87 820
872014
820
87 820
87 820

2013
2013
110 501
1102013
501
110 501
110 501

87 820

110 501

Suurimad sihtotstarbelised annetused laekusid Swedbanki annetuskeskkondadest - 17169 eurot ja Põllumajandusministeeriumilt - 31956 eurot,
Suurimad sihtotstarbelised annetused laekusid Swedbanki annetuskeskkondadest - 17169 eurot ja Põllumajandusministeeriumilt - 31956 eurot,
millest 5000 laekus küll alles 2015 aasta aprillis.
millest 5000 laekus küll alles 2015 aasta aprillis.
Suurimad sihtotstarbelised annetused laekusid Swedbanki annetuskeskkondadest - 17169 eurot ja Põllumajandusministeeriumilt - 31956 eurot,
millest 5000 laekus küll alles 2015 aasta aprillis.

Lisa
projektide otsesed
otsesed kulud
kulud
Lisa 8
8 Sihtotstarbeliselt
Sihtotstarbeliselt finantseeritud
finantseeritud projektide
(eurodes)
(eurodes)
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014
2014
28 290
282014
290
1 514
1 290
514
28
22 472
22
472
1 514

2013
2013
12 015
122013
015
3 291
3 015
291
12
35 057
35
057
3 291

52 472
276
22
52 276

50 057
363
35
50 363

52 276

50 363

Üür ja rent
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud
Üür ja rent
Mitmesugused
bürookulud
Lähetuskulud
Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Koolituskulud
Kulu
ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kohtukulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kohtukulud
Teavitus ja ürituste kulud
Kohtukulud
Teavitus
ja ürituste kulud
Loomadega seotud kulud
Teavitus ja ürituste
Loomadega
seotud kulud
kulud
Liikmemaks
Loomadega seotud kulud
Liikmemaks
Kokku mitmesugused tegevuskulud
Liikmemaks
Kokku
mitmesugused tegevuskulud

2014
2014
2 220
22014
220
4 813
2
4 220
813
346
4 813
346
0
346
0
285
0
285
3 769
3 285
769
702
3 769
702
672
702
672
150
672
150
12 957
12 150
957

2013
2013
1 494
12013
494
5 933
1
5 494
933
422
5 933
422
2 163
2 422
163
0
2 163
0
3 223
0
3 223
1 660
3
1 223
660
21 880
1 660
21
880
650
21 880
650
37 425
37 650
425

Kokku mitmesugused tegevuskulud

12 957

37 425

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele
Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele
Kulud teavitamisele ja tegevuskulud
Kulud teavitamisele
ja toidule
tegevuskulud
loomade ravile,
ja muule otsesele abistamisele
Palgad projektide alt
Palgad
projektide altja tegevuskulud
Kulud teavitamisele
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
Kokku
finantseeritud projektide
Palgad sihtotstarbeliselt
projektide alt
otsesed kulud
otsesed kulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa
Lisa 9
9 Mitmesugused
Mitmesugused tegevuskulud
tegevuskulud
(eurodes)
(eurodes)
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

11
11
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2014 aastal olid loomade otsese abistamisega seotud kulud - ravikulud, transportimine, steriliseerimine, kiibistamine, parasiidi tõrje, toit ja muud
tarbed - kokku 21846 eurot, sellest 21174 eurot kaeti mitmesuguste sihtotstarbeliste toetuste arvelt.
Lisaks aidati koostöölepingute alusel katta varjupaikades elavate loomade ravi ja ülalpidamisega seotud kulusid kokku 8393 euro
ulatuses, millest 7117 eurot kaeti sihtotstarbeliste annetuste abil.

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

Palgakulu

53 755

62 699

Sotsiaalmaksud

16 943

20 919

0

114

Kokku tööjõukulud

70 698

83 732

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

22 472

35 057

4

7

31.12.2014

31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv

273

260

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Haigushüvitis

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014

31.12.2013

Nõuded
Asutajad ja liikmed

Nõuded
524

271

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

22 047

28 404

2014. aastat alustas ELSi juhtkond koosseisus: Annika Lepp ja Tania Selart. Veebruaris lahkus Annika Lepp juhatusest. Märtsist lahkus
juhatusest Tania Seralt ning uuteks juhatuse liikmeteks said Maaja Mäll, Kadi Ellus ja Hellika Landsmann. Novembris otsustas Maaja Mäll
juhatuse liikme kohalt tagasi astuda.
Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Töötasu maksti neile tegevdirektori, meediajuhi ja infotelefoni vastuvõtja töökohustuste
täitmise eest. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingit kompensatsiooni ega garantiid tagasiastumisel või tähtaja möödumisel.
Alates aprillist võeti tööle uus tegevdirektor Henry Vürst, kellele arvestati 2014 aastal töötasu 10021 eurot.
Nõuded liikmete vastu 31.12.14 seisuga summas 524 eurot on 2015 aasta alguses laekunud varasemate perioodide liikmemaksude nõue.
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