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TEGEVUSARUANNE



SISSEJUHATUS

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist 
tegelesime 2015. 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 veterinaar-
sete 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 2015. AASTA VÄLTEL

4039 teadet infoliinile
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti aadressile ja Facebooki lehekülgedele 

saabus aasta jooksul 4039 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit.

152 pöördumist ja avaldust
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, 

Politsei- ja Piirivalveamet ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 152 

pöördumist ja avaldust.

117 loomade pidamistingimuste kontrolli
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate 

loomade pidamistingimusi 117 korral.

üle 24 000 euro ja üle 400 abistatud looma
Tasusime 24 021,63 euro ulatuses 416 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride 

arveid ja muid loomade abistamisega seotud kulusid.

1847 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 9749 fänni, 

mis tähendab, et saime aastaga juurde 1847 uut sõpra.

ME OLEME TÄNULIKUD MEIE LIIKMETELE, ANNETAJATELE, 
VABATAHTLIKELE, TOETAJATELE JA KOOSTÖÖPARTNERITELE!



LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND

2015. aastal võeti vastu 3 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid 
kokku 244, kellest üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud 
eraisikud.

Arvasime seltsist välja 27 liiget, kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu 
tasunud, polnud seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda.

2015 aastal viisime läbi kaks üldkoosolekut:

25.02.2015 Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati üldkogu poolt ELSi 
juhatuse liikme Hellika Landsmann lahkumine juhatusest.

10.06.2015 Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati 2014. aasta majandus-
aasta aruanne.
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Juhatus

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2015. aastat koosseisus Hellika 
Landsmann, Merli Jürisoo ja Geit Karurahu.

25. veebruaril lahkus juhatusest Hellika Landsmann.

Juhatuse liikmed osalevad juhatuse töös vabatahtlikkuse alusel ja ühelegi 
juhatuse koosseisule juhatuse töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud.

Töötajad

Henry Vürst – tegevjuht
Liisi Moosaar – kommunikatsiooni- ja partnersuhete juht 
Maaja Mäll – hädajuhtumite juht ja infotelefonile vastaja

Raamatupidamisteenust pakub Eesti Loomakaitse Seltsile alates 2013. aasta 
septembrist Priivato OÜ.

Lisaks töötajatele on Eesti Loomakaitse Seltsi töödest võtnud osa vabatahtlikud, 
kelle töötunnid on olnud seltsi eesmärkide täitmisel oluliseks panuseks.
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ELSI TEAVITUSKAMPAANIAD JA MEEDIATEGEVUS

2015. aastal viis ELS läbi 21 suuremat kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti 
ja muud teavitustegevust.

8. jaanuaril kutsus ELS inimesi endaga Sõpruse kinno 
Cannes`i Filmifestivalil pärjatud põneviku “Valge 
jumal” esilinastusele. Ungari tunnustatud režissöör 
Kornel Mundruczo pani oma filmiga mõtlema 
vastutusele, mis meil inimestena loomade, sh koerte 
ees lasub. Filmile tegi sissejuhatuse ELS-i juhatuse 
liige Hellika Landsmann rääkides kohaletulnutele 
loomakaitse peamistest probleemidest tänases 
Eestis. Loe lisa: http://www.kinosoprus.ee/et/film/
valge-jumal

27. jaanuaril kutsusid ELSi algatusel paljud Eesti loomakaitseorganisatsioonid 
inimesi üles 31. jaanuarist 3. veebruarini Eestis tuuril olnud Moskva kassiteatrit 
mitte külastama, sest tegemist oli loomatsirkusega, kus välja reklaamitud 
kasside trikid ei ole neile kuidagi loomuomased. Loe lisa: http://www.
loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-
eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama/

3. veebruaril taunis ELS avalikult telekanali TV3 saatesarjas „Looduslik valik“ 
toimunud vuttide tapmist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-
tapmist/

4. veebruaril teavitas ELS avalikkust 
kodanike poolt välja valitud 2014. aastal 
avalikkuse tähelepanu saavutanud kõige 
loomasõbralikumast ja kõige loomavaenu-
likumast teost. Loe lisa: http://www.
loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-
2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-
loomavaenulikum-tegu/

http://www.kinosoprus.ee/et/film/valge-jumal
http://www.kinosoprus.ee/et/film/valge-jumal
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
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9. veebruaril teavitas ELS avalikkust oma 2014. aasta peamistest tegevustest ja 
sellega seotud statistikast. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-
ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest/

12. veebruaril teavitas ELS avalikkust oma 2014. aastal aset leidnud meedia-
kajastustest. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-
meediakajastus-2014-aastal/

19. veebruaril teavitas ELS avalikkust samal päeval toimunud ja ELSi poolt 
algatatud Eesti loomakaitseorganisatsioonide avalikust pöördumisest Tallinna 
Linnavalitsusele seoses Tallinna Loomade Hoiupaigaga. 
Loe lisa siit: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-
avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/ ja siit: http://www.
loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-
asendada- loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/

26. veebruaril tegi ELS avaliku üleskutse kõikidele loomaomanikele enne looma 
müümist või loovutamist kontrollida loomasoovija tausta ja sõlmida looma 
loovutus- või müügileping. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-
kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/

16. märtsil alustas ELS kuu aega kestnud 
kevadise kasside ja koerte steriliseerimise 
ja kastreerimise kampaaniaga, millest 
võtsid osa 9 looma-kliinikut üle Eesti 
pakkudes steriliseerimisel ja kastreerimisel 
tavapärasest soodsamaid hindu. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-
loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-
loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-
aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2014-aastal/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2014-aastal/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
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25. märtsil teavitas ELS avalikkust kodanike poolt tegelikult 2014. aasta kõige 
loomavaenulikumaks nimetatud teost, mis selgus Kanal 2 telesaate „Radari“ 
abil väljaselgitatud Haapsalu Linnavalitsuse petuskeemi avastamisest. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-
koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-
loomade-varjupaiga-osas/

2. aprillil kutsus ELS inimesi üles eelistama 
vabalt või mahepidamisel peetavate kanade 
mune puuris peetavate kanade munadele, et 
parandada munakanade pidamistingimusi. Loe 
lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-
tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/

16. aprillil teavitas ELS 
avalikkust kohalike oma-
valitsuste ülesandest seista 
nii oma piirkonna lemmik- kui 
ka põllumajandusloomade 
heaolu eest, keskendudes 
sealjuures päevakorras olnud 
Kehtna vallavalitsuse ees-
kujulikule ettevõtmisele 
hoolitseda Kehtnas pank-
rotistunud ettevõtte 10000- 

pealise seakarja eest. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-
pollumajandusloomade-heaolu-eest/

4.-10. mail viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi 
emadepäeva heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 
470 euro ulatuses. Annetused suunati hättasattunud loomade aitamiseks. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-
emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-
abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
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30. mail korraldas ELS Tallinna Vanalinna 
Päevade raames teist aastat lemmikloomade, 
loomaomanike ja loomasõprade ühist 
rongkäiku Käpakäik 2015, mille peamiseks 
eesmärgiks oli näidata, et oma lemmikuga 
tuleb tegeleda ning see on võimalik ka 
linnaruumis. Politseipargist alanud rongkäik 
kulmineerus Raekoja platsil koerte trikkide 
ja teiste etteastetega, millest said osa võtta 
ka mitmed neljakäpalised publiku seast ning 
nõuandeid heast loomapidamisest jagas ELS-i 
avatud infolaud. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-
kutsub-ules-loomadega-tegelema/ 
ja vaata fotosid siit: https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339 
&type=3 ja siit: https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3

18. juunil selgitas ELS 
avalikkusele, kas üldse ja 
millistel tingimustel tohib 
metsloomi ja linde omalt 
poolt aidata ning nende 
ellu sekkuda. Loe lisa: 
http://www.loomakaitse.
ee/pressiteade-eesti-
loomakaitse-selts-soovitab-
enne-metslooma-abistamist-
veenduda-abi-vajalikkuses/

24. juulil tuletas ELS avalikkusele meelde, kuidas ohtlikust suvekuumusest 
loomi säästa tuleb. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-
selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339 &type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339 &type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339 &type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3 
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/
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14. augustist alustas ELS 2 kuud kestnud 
lemmikloomade hülgamisvastase kam-
paaniaga: „Suvi läbi. Asjad pakitud. 
Kõik pereliikmed kaasas?“, millega 
kutsuti lisaks kõikidele kohalikele 
omavalitsustele ka inimesi endid printima 
välja kampaaniaplakateid ning neid oma 
naabruskonnas levitama. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/suve-
lopp-toob-palju-huljatud-lemmikloomi/

14. augustil teavitas ELS avalikkust, et 
Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise 
otsus on ELSi arvates ebaeetiline ning 
tuleb peatada kuni selle vajalikkuses on 
veendunud ka Keskkonnaamet ning teised 
spetsialistid. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/

pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/

4. septembrist alutas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade 
kiibistamise ja registreerimise kampaaniaga: „Kiibi või 
kaota!“, mille raames korraldas ELS lisaks teavitustööle 
ka mitmetes Eestimaa linnade keskustes 3-tunniseid 
kiipimisüritusi koostöös vastavate linnavalitsuste ja 
Varjupaikade MTÜ-ga. Kiipimisüritused toimusid 12. 
septembril Rakveres, 19. septembril Kuressaares, 20. 
septembril Tallinnas, 26. septembril Viljandis ja 27. 
septembril Narvas. Värsketeks kiibiomanikeks said 
kokku 283 kassi ja koera. Kõikide kiibitud loomade 
ja nende omanike andmed said registreeritud ka 
üleriigilisse lemmikloomaregistrisse LLR. Kõikide linna 

sissekirjutust omanud loomaomanikele oli lemmikute kiipimine tasuta, teistele 
kehtis soodushind 5 eurot. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-
oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/

http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-toob-palju-huljatud-lemmikloomi/
http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-toob-palju-huljatud-lemmikloomi/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
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9. oktoobril kutsus ELS oma „Kiibi või kaota“ kampaania raames loomaomanikke 
12.-31. oktoobril 7 Eesti loomakliinikus oma lemmikloomi soodsamalt kiibistama. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-
kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-
oktoobris-soodsamalt-kiipima/

29. detsembril kutsus ELS loomaomanikke üles jätma ilutulestiku ajaks oma 
lemmikloom tuppa, et säästa teda stressi eest ja sellest tingitud tervisehädadest 
ning põgenemissoovist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-
lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/
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2015. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi meedias ühtekokku 443 korral. 

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 37 meediakajastuses.

2015. aasta 12 kuu jooksul on olnud meediakajastuste arv suurim veebruaris (63), mil 
avalikkuse tähelepanu all oli 2014. aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo 
valimine, loomakaitseorganisatsioonide ühispöördumine Tallinna abilinnapea poole 
Loomade Hoiupaiga asendamiseks looma- ja inimsõbralikuma varjupaigaga ning lugu 
politsei abil tabatud loomapiinajast koos ELS-i soovitustega looma loovutamisel leping 
sõlmida.

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 
2015. aasta 12 kuu jooksul.

Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Delfi, Postimees, Õhtuleht, Maaleht, 
Pealinna leht, Bioneer, KUKU, Vikerraadio, ETV, ERR Uudised, Kanal 2, TV3, Tallinna TV jt.
         
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki kontol oli 31.12.2015 seisuga 9749 fänni, mis teeb 
aastaseks kasvuks 1847 inimest.

Tutvu lähemalt 2015. aasta meediaanalüüsiga:
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2015-aastal/

Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki kontol oli 31.12.2015 seisuga 9749 fänni, mis teeb aastaseks 
kasvuks 1847 inimest.  

Meediakajastuste dünaamika  

 

 

 
 

Tutvu lähemalt 2015. aasta meediaanalüüsiga:  http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-
seltsi-meediakajastus-2015-aastal/  

 

 

 
 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 
 
 
2015. aastal jätkas ELS koostööd 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) ja EU Dog and Cat 
Alliance.  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2015-aastal/
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

2015. aastal jätkas ELS koostööd 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) ja EU Dog and Cat Alliance.
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ELSI TEGEVUSED, TÖÖD JA TULEMUSED KUUDE LÕIKES

JAANUAR:

8. jaanuaril kutsus ELS inimesi endaga Sõpruse kinno Cannes`i Filmifestivalil 
pärjatud põneviku “Valge jumal” esilinastusele. Ungari tunnustatud režissöör 
Kornel Mundruczo pani oma filmiga mõtlema vastutusele, mis meil inimestena 
loomade, sh koerte ees lasub. Filmile tegi sissejuhatuse ELS-i juhatuse 
liige Hellika Landsmann rääkides kohale tulnutele loomakaitse peamistest 
probleemidest tänases Eestis. Loe lisa: http://www.kinosoprus.ee/et/film/
valge-jumal

13. jaanuaril sai Eesti Loomakaitse Seltsist EU Dog and Cat Alliance’i ehk EL-i 
Koera ja Kassi Liidu liige, mis võimaldab seista koerte ja kasside heaolu eest ka 
Eestist väljaspool, täiendada loomakaitseseadusi Euroopa Liidu tasandil ning 
kiirendada seeläbi loomakaitse valdkonna arengut ka koduriigis. Liitumisest 
teavitati ka avalikkust. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-
loomakaitse-selts-uhines-el-i-koera-ja-kassi-liiduga/

14. jaanuaril kohtus ELS Delfi uue lemmikloomaportaali www.lemmikloom.
ee eestvedajaga ning leppis kokku koostöös, et uues lemmikloomaportaalis 
saavad olema kajastatud ka mitmed ELS-i poolt kirjutatud artiklid.

27. jaanuaril kutsusid ELSi algatusel paljud Eesti 
loomakaitseorganisatsioonid inimesi üles 31. 
jaanuarist 3. veebruarini Eestis tuuril olnud Moskva 
kassiteatrit mitte külastama, sest tegemist oli 
loomatsirkusega, kus välja reklaamitud kasside 
trikid ei ole neile kuidagi loomuomased. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-
eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-
kulastama/

http://www.kinosoprus.ee/et/film/valge-jumal
http://www.kinosoprus.ee/et/film/valge-jumal
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-uhines-el-i-koera-ja-kassi-liiduga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-uhines-el-i-koera-ja-kassi-liiduga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-ules-eestisse-saabuvat-moskva-kassiteatrit-mitte-kulastama
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28. jaanuaril käis ELS külas MTÜ Kasside Turvakodul ja 29. jaanuaril MTÜ 
Kassiabis. Mõlema külaskäigu jooksul sai kohtutud kassikaitseorganisatsioonide 
juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud kasside eluoluga ning 
lepitud kokku edasises koostöös.

VEEBRUAR:

3. veebruaril taunis ELS avalikult telekanali TV3 saatesarjas „Looduslik valik“ 
toimunud vuttide tapmist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-
tapmist/

4. veebruaril teavitas ELS avalikkust kodanike poolt välja valitud 2014. aastal 
avalikkuse tähelepanu saavutanud kõige loomasõbralikumast ja kõige 
loomavaenulikumast teost. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/

4. veebruaril käis ELS külas MTÜ Pesaleidjal ja 13. veebruaril MTÜ Saaremaa 
Lemmikloomade Turvakodus. Külaskäikudel sai kohtutud mõlema loomakaitse-
organisatsiooni juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud loomade 
eluoluga ning lepitud kokku edasises koostöös.

9. veebruaril teavitas ELS avalikkust oma 2014. aasta peamistest tegevustest ja 
sellega seotud statistikast. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-
ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000- euro-eest/

12. veebruaril teavitas ELS avalikkust oma 2014. aastal aset leidnud meedia-
kajastustest. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-
meediakajastus-2014-aastal/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-taunib-tv3-sarjas-looduslik-valik-toimunud-vuttide-tapmist/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2014-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-oli-2014-aastal-abiks-3660-hadajuhtumi-lahendamisel-ja-kattis-loomade-veterinaarkulusid-ule-30-000-euro-eest
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2014-aastal/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-meediakajastus-2014-aastal/
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13. veebruaril külastas ELS 
Karjaküla karusloomafarmi 
ning tutvus rebaste ja minkide 
pidamistingimustega ning farmi 
tulevikuplaanidega. ELS jagas 
külatusega kogutud infot oma 
liikmete ja vabatahtlikega ning 
Facebook’i lehe jälgijatega. 
Loe lisa: http://www.
loomakaitse.ee/karjakula-
karusloomafarmi-kulastusest/

18. veebruaril alustas ELS 2 kuud 
toimunud käsitöö kogumise 
kampaaniaga, millega kutsuti 
inimesi üle Eesti üles annetama ELS-
ile uusi käsitöö- ja kunstitarbeid, 
mille eest laatadel ja teistel 
üritustel müügist saadud tulu 
suunata hädasolevate loomade 
paremaks abistamiseks. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.
ee/kasitooharrastajad-ja-
hobikunstnikud-saavad-anda-
oma-panuse-loomakaitsesse/

19. veebruaril teavitas ELS avalikkust samal päeval toimunud ja ELSi poolt 
algatatud Eesti loomakaitseorganisatsioonide avalikust pöördumisest Tallinna 
Linnavalitsusele seoses Tallinna Loomade Hoiupaigaga. 
Loe lisa siit: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-
avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/ ja siit: http://www.
loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-
asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/

http://www.loomakaitse.ee/karjakula-karusloomafarmi-kulastusest/
http://www.loomakaitse.ee/karjakula-karusloomafarmi-kulastusest/
http://www.loomakaitse.ee/karjakula-karusloomafarmi-kulastusest/
http://www.loomakaitse.ee/kasitooharrastajad-ja-hobikunstnikud-saavad-anda-oma-panuse-loomakaitsesse/
http://www.loomakaitse.ee/kasitooharrastajad-ja-hobikunstnikud-saavad-anda-oma-panuse-loomakaitsesse/
http://www.loomakaitse.ee/kasitooharrastajad-ja-hobikunstnikud-saavad-anda-oma-panuse-loomakaitsesse/
http://www.loomakaitse.ee/kasitooharrastajad-ja-hobikunstnikud-saavad-anda-oma-panuse-loomakaitsesse/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitseorganisatsioonide-avalik-poordumine-seoses-tallinna-loomade-hoiupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-loomakaitseorganisatsioonid-paluvad-tallinnal-asendada-loomade-hoiupaik-looma-ja-inimsobraliku-varjupaigaga/
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26. veebruaril tegi ELS avaliku üleskutse kõikidele loomaomanikele enne looma 
müümist või loovutamist kontrollida loomasoovija tausta ja sõlmida looma 
loovutus- või müügileping. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-
kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/

MÄRTS:

11. märtsil teavitas ELS oma liikmeid ja vabatahtlikke ning ELSi Facebook’i 
lehe jälgijaid loomakaitseseaduse muudatusettepanekute ettevalmistamisest. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-valmistab-ette-
loomakaitseseaduse-muudatusettepanekuid/

16. märtsil alustas ELS kuu aega kestnud kevadise kasside ja koerte steriliseerimise 
ja kastreerimise kampaaniaga, millest võtsid osa 9 loomakliinikut üle Eesti 
pakkudes steriliseerimisel ja kastreerimisel tavapärasest soodsamaid hindu. Loe 
lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-
loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/

25. märtsil teavitas ELS avalikkust kodanike poolt tegelikult 2014. aasta kõige 
loomavaenulikumaks nimetatud teost, mis selgus Kanal 2 telesaate „Radari“ 
abil väljaselgitatud Haapsalu Linnavalitsuse petuskeemi avastamisest. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-
koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-
loomade-varjupaiga-osas/
                 

APRILL:

2. aprillil kutsus ELS inimesi üles eelistama vabalt või mahepidamisel peetavate 
kanade mune puuris peetavate kanade munadele, et parandada munakanade 
pidamistingimusi. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-
soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-looma-muumist-ja-loovutamist-kontrollida-loomasoovija-tausta-ning-solmida-leping/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-valmistab-ette-loomakaitseseaduse-muudatusettepanekuid/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-valmistab-ette-loomakaitseseaduse-muudatusettepanekuid/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kutsub-loomaomanikke-oma-kasse-ja-koeri-aegsasti-steriliseerima-ja-kastreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgus-tegelik-2014-aasta-koige-loomavaenulikum-tegu-haapsalu-linnavalitsuse-tegevusetus-haapsalu-loomade-varjupaiga-osas/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-eelistada-tervete-ja-hastipeetud-kanade-mune/
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10. aprillil kutsus ELS inimesi üles 
hoiduma loomadele ja keskkonnale 
ohtlikust kulupõletamisest. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-
palub-loomadele-ja-keskkonnale-
ohtlikust-poletamisest-hoiduda/

16. aprillil teavitas ELS avalikkust 
kohalike omavalitsuste ülesandest 
seista nii oma piirkonna lemmik- kui ka 
põllumajandusloomade heaolu eest, 
keskendudes sealjuures päevakorras 
olnud Kehtna vallavalitsuse ees-
kujulikule ettevõtmisele hoolitseda Kehtnas pankrotistunud ettevõtte 
10000-pealise seakarja eest. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-
pollumajandusloomade-heaolu-eest/

MAI:

4.-10. mail viis Eesti Loomakaitse Selts 
Cherry pakkumisteportaalis läbi emadepäeva 
heategevuskampaania, millega õnnestus 
koguda annetusi 470 euro ulatuses. Annetused 
suunati hättasattunud loomade aitamiseks. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-
loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-
heategevuskampaaniaga-cherry-
pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-
annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/

30. mail korraldas ELS Tallinna Vanalinna 
Päevade raames teist aastat lemmikloomade, 
loomaomanike ja loomasõprade ühist rongkäiku 

Keegi kallis tegi Sulle emadepäeva kingituse
annetades Eesti Loomakaitse Seltsile

2015. aasta emadepäeva kampaania raames koostöös
Cherry.ee-ga 5 kuni 15 eurot abivajavate ja hättasattunud

loomade abistamiseks!

ME JAGAME PLANEETI MILJONITE JA MILJARDITE IMETLUSVÄÄRSETE 
ELUSOLENDITEGA, KELLEGA IGAL SAMMUL KOKKU PUUTUME NING 

KES VAJAVAD MEIE KAITSET.

Soovime Sulle

ilusat ja

heateguderohket

emadepäeva!

Emadepäeva kingitus

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-palub-loomadele-ja-keskkonnale-ohtlikust-poletamisest-hoiduda/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-palub-loomadele-ja-keskkonnale-ohtlikust-poletamisest-hoiduda/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-palub-loomadele-ja-keskkonnale-ohtlikust-poletamisest-hoiduda/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-palub-loomadele-ja-keskkonnale-ohtlikust-poletamisest-hoiduda/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-kohaliku-omavalitsuse-ulesanne-on-seista-nii-oma-piirkonna-kodu-kui-ka-pollumajandusloomade-heaolu-eest/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kogus-emadepaeva-heategevuskampaaniaga-cherry-pakkumisteportaalis-abivajavatele-loomadele-annetusi-ja-ullatas-emasid-kingitustega/
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Käpakäik 2015, mille peamiseks eesmärgiks oli näidata, et oma lemmikuga 
tuleb tegeleda ning see on võimalik ka linnaruumis. Politseipargist alanud 
rongkäik kulmineerus Raekoja platsil koerte trikkide ja teiste etteastetega, 
millest said osa võtta ka mitmed neljakäpalised publiku seast ning nõuandeid 
heast loomapidamisest jagas ELS-i avatud infolaud. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-
rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema/ ja vaata fotosid siit: https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.1286
42107241339&type=3 ja siit: https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3

JUUNI:

18. juunil selgitas ELS avalikkusele, kas üldse ja millistel tingimustel tohib 
mestloomi ja linde omalt poolt aidata ning nende ellu sekkuda. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-
soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/

29. juuni kuni 31. august viisime kohalike omavalitsuste seas läbi hulkuvate 
loomade probleemi käsitleva uuringu. Eelmine samalaadne uuring viidi läbi 
2012. aastal. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvate-
loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf

JUULI:

24. juulil tuletas ELS avalikkusele meelde, kuidas ohtlikust suvekuumusest 
loomi säästa tuleb. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-
selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-rongkaik-kutsub-ules-loomadega-tegelema/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694911453947732.1073741974.128642107241339&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700940466678164.1073741976.128642107241339 &type=3
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-soovitab-enne-metslooma-abistamist-veenduda-abi-vajalikkuses/
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/
http://www.loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tuletab-meelde-oma-looma-ohtlikust-suvekuumusest-saasta/
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AUGUST:

8-9. augustil toimus Tartumaal, Mäksa vallas, Kaagvere külas ELSi suvine 
kokkutulek, millest võttis osa 29 liiget ja vabatahtlikku. Kahe päeva jooksul 
matkati, ujuti, kuulati loenguid.

14. augustist alustas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade hülgamisvastase 
kampaaniaga: „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“, millega 
kutsuti lisaks kõikidele kohalikele omavalitsustele ka inimesi endid printima 
välja kampaaniaplakateid ning neid oma naabruskonnas levitama. 
Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-toob-palju-huljatud-
lemmikloomi/

14. augustil teavitas ELS avalikkust, et Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise 
otsus on ELSi arvates ebaeetiline ning tuleb peatada kuni selle vajalikkuses on 
veendunud ka Keskkonnaamet ning teised spetsialistid. Loe lisa: http://www.
loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-
on-ebaeetiline/

http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-toob-palju-huljatud-lemmikloomi/
http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-toob-palju-huljatud-lemmikloomi/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-viljandi-linnavalitsuse-lindude-hukkamise-otsus-on-ebaeetiline/
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31. augustil esitas ELS "Eesti EL poliitika 2015-2019" eelnõule kaks ettepanekut. 
MTÜ Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud dokumenti "Eesti Euroopa Liidu 
poliitika 2015-2019":

Esimene ettepanek: tegime ettepaneku lisada punkti 116 roheliste 
riigihangete korraldamise võimaluse. Praegu EL riigihangete 
põhikriteeriumid ei sisalda loomade heaolu nõudeid. Lisaks, ei 
reguleeri EL riigihangete kriteeriumid selliste toodete kasutamist, 
mida ei ole loomadel katsetatud.
Oluline info on välja toodud Eurogroup 4 Animals briifingus, mille 
ELS võttis aluseks ettepaneku esitamisel: http://egfa.imagine-it.be/
wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-
standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf.

Teine ettepanek: punktis 158 on ette nähtud võimalus lubada kloonitud 
loomade teine jne põlvkondi kasutada põllumajandussaaduste 
tootmise eesmärgil. ELSi ettepanek oli, et põllumajandussaaduste 
tootmise eesmärgil ei tohi ühtegi kloonitud looma kasutada. 
Kloonimise protsess on ebaefektiivne, mis põhjustab loomadele 
valu, kannatusi ja stressi kloonimise eri etappidel. Antud olukorra 
üle on muret üles näidanud ja väljendanud oma toetust keelustada 
kloonitud loomade kasutamist põllumajandussaaduste tootmise 
eesmärgil nii Euroopa Parlament, Euroopa Toiduohutusamet (The 
European Food Safety Authority), the European Group of Ethics kui 
ka Euroopa Komisjon. Põhjendused on kõige paremini välja toodud 
Eurogroupi lehel: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/
uploads/2015/08/Animal-Cloning.docx.pdf.

Varjupaikade MTÜ esindaja Merike Torm esines ettekandega Varjupaikade MTÜ 
ajaloost ja praegusest tegevusest. Kasside Turvakodu MTÜ esindaja Triinu Lomp 
esines ettekandega Kasside Turvakodu MTÜ ajaloost ja praegusest tegevusest. 
Toimus vabatahtlike tunnustamine.

http://egfa.imagine-it.be/wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf
http://egfa.imagine-it.be/wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf
http://egfa.imagine-it.be/wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf
http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2015/08/Animal-Cloning.docx.pdf
http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2015/08/Animal-Cloning.docx.pdf
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SEPTEMBER:

1. septembril algas MTÜ Loomuse algatusel KÜSKi projekt „Loomakaitse valdkonna 
koostöövõrgustiku loomine“, kus peamiseks partneriks on ELS. Projekt kestab 
kuni 31.12.2016. Projekti eesmärk on luua Eesti loomakaitseorganisatsioonidest 
koostoimiv võrgustik.

4. septembrist alutas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade kiibistamise ja 
registreerimise kampaaniaga: „Kiibi või kaota!“, mille raames korraldas ELS 
lisaks teavitustööle ka mitmetes Eestimaa linnade keskustes 3-tunniseid 
kiipimisüritusi koostöös vastavate linnavalitsuste ja Varjupaikade MTÜ-
ga. Kiipimisüritused toimusid 12. septembril Rakveres, 19. septembril 
Kuressaares, 20. septembril Tallinnas, 26. septembril Viljandis ja 27. 
septembril Narvas. Värsketeks kiibiomanikeks said kokku 283 kassi ja koera. 
Kõikide kiibitud loomade ja nende omanike andmed said registreeritud ka 
üleriigilisse lemmikloomaregistrisse LLR. Kõikide linna sissekirjutust omanud 
loomaomanikele oli lemmikute kiipimine tasuta, teistele kehtis soodushind 
5 eurot. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-
seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-
kiipima-ja-registreerima/

OKTOOBER:

2. oktoobrist kutsus ELS inimesi novembrikuu lõpuni esitama omapoolseid 
kandidaate 2015. aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma avalikkuse 
tähelepanu pälvinud teo valimiseks ning detsembris hääletama kõige 
sobivamate tegude poolt. 
Loe lisa siit: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-
kutsub-valima-aasta-koige-loomasobralikumat-ja-vaenulikumat-tegu/ 
ja siit: http://www.loomakaitse.ee/haaleta-2015-aasta-koige-
loomasobralikuma-ja-loomavaenulikuma-teo-poolt/

9. oktoobril kutsus ELS oma „Kiibi või kaota“ kampaania raames looma-
omanikke 12.-31. oktoobril 7 Eesti loomakliinikus oma lemmikloomi 

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kutsub-valima-aasta-koige-loomasobralikumat-ja-vaenulikumat-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kutsub-valima-aasta-koige-loomasobralikumat-ja-vaenulikumat-tegu/
http://www.loomakaitse.ee/haaleta-2015-aasta-koige-loomasobralikuma-ja-loomavaenulikuma-teo-poolt/
http://www.loomakaitse.ee/haaleta-2015-aasta-koige-loomasobralikuma-ja-loomavaenulikuma-teo-poolt/
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soodsamalt kiibistama. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-
eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-
kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/

30. oktoobril kohtus ELS MUPO ja Tallinna Keskkonnaametiga. Kohtumisel 
arutati järgmistel teemadel: loomadega kerjused ning nendega kaasnevad 
probleemid; kiipide kontrollimine koostöös linna, MUPO ja Eesti Loomakaitse 
Seltsiga; üleriigilise lemmikloomade registri pöördumine.

NOVEMBER

1. novembril tähistas ELS koos teiste loomasõprade ja organisatsioonidega 
Tallinnas Tornimäe Ärikeskuses rahvusvahelist veganpäeva, mis toimus 
viiendat aastat järjest Taimetoidumessi nime all (Tallinn Vegan Fair 2015). 
Taimetoidumessi eesmärk on tutvustada taimetoitu ning sellega kaasnevat 
elustiili. Taimetoidumessi korraldas Eesti Vegan Seltsi, MTÜ Loomuse ja liikumise 
Loomade Nimel vabatahtlikud.

9. novembrist kuni 18.12.2015 tegutses ELSis praktikant. Tema ülesanded 
praktika-perioodil olid: 2016. aastaks sobivate projektirahastuste leidmine; 
2016. aastaks sobivate taotlusvoorude väljatoomine ja nende jaoks 
olemasolevate projektide ning uute projekti-ideede sobitamine; 2016. 
aasta projektide ajakava koostamine; DogsTrust programmi jaoks projekti 
planeerimine, ettevalmistamine (taotluse esitamine 2015 aasta jooksul); 
loomakaitseseaduse muudatusettepanekute koostamine; loomakaitseseaduse 
muudatusettepanekuteks meeskonna koordineerimise assisteerimine.

DETSEMBER:

5. detsembril toimus NO99 restoranis ELSi jõulukohtumine. Jõulukohtumisest 
võttis osa 25 liiget ja vabatahtlikku. Sel õhtul andsid juhatuse liikmed 
kauaaegsele liikmele Maie Lepp’ale üle auliikme tunnistuse kui organisatsiooni 
asutajale ning loomakaitse põhimõtete levitamise eest Eesti ühiskonnas.

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsi-kampaania-kiibi-voi-kaota-kutsub-7-loomakliiniku-kaasabil-lemmikloomi-oktoobris-soodsamalt-kiipima/
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21. detsembril kohtusime FCR Media manageri ning reklaamispetsialisti ja 
turundusspetsialistiga, et arutada koostöövõimalusi. Meie soov oli korraldada 
koos FCR Mediaga heategevuslik korvpallivõistlus, mille tulu läheb loomade 
ravikulude katteks.

21.-31. detsembril viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi 
jõuluaegse heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 460 euro 
ulatuses. Annetused suunati hättasattunud loomade aitamiseks.

29. detsembril kutsus ELS loomaomanikke üles jätma ilutulestiku ajaks oma 
lemmikloom tuppa, et säästa teda stressi eest ja sellest tingitud tervisehädadest 
ning põgenemissoovist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-
lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/

http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 36 998 32 124

Nõuded ja ettemaksed 1 728 9 418 2

Kokku käibevara 38 726 41 542

Kokku varad 38 726 41 542

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 8 670 8 387 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 25 424 15 865 5

Kokku lühiajalised kohustused 34 094 24 252

Kokku kohustused 34 094 24 252

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 17 290 41 495

Aruandeaasta tulem -12 658 -24 205

Kokku netovara 4 632 17 290

Kokku kohustused ja netovara 38 726 41 542
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2015 2014 Lisa nr

Tulud

Liikmetelt saadud tasud 3 976 2 896

Annetused ja toetused 74 129 87 820 6

Muud tulud 660 0

Kokku tulud 78 765 90 716

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -43 937 -52 276 7

Jagatud annetused ja toetused 0 -1 276

Mitmesugused tegevuskulud -16 611 -12 957 8

Tööjõukulud -30 884 -48 226 9

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -194

Muud kulud 0 -3

Kokku kulud -91 432 -114 932

Põhitegevuse tulem -12 667 -24 216

Muud finantstulud ja -kulud 9 11

Aruandeaasta tulem -12 658 -24 205



31

18

EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015 2014

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem -12 667 -24 216

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 194

Muud korrigeerimised 3 0

Kokku korrigeerimised 3 194

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 7 289 -5 243

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 283 -1 822

Laekunud intressid 6 11

Kokku rahavood põhitegevusest -5 086 -31 076

Rahavood investeerimistegevusest

Antud laenud -352 -1 566

Antud laenude tagasimaksed 753 2 454

Kokku rahavood investeerimistegevusest 401 888

Rahavood finantseerimistegevusest

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

9 559 10 138

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 9 559 10 138

Kokku rahavood 4 874 -20 050

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 32 124 52 174

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 874 -20 050

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 36 998 32 124
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 41 495 41 495

Aruandeaasta tulem -24 205 -24 205

31.12.2014 17 290 17 290

Aruandeaasta tulem -12 658 -12 658

31.12.2015 4 632 4 632
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne 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 kajastatakse bilansis "Ebatõenäoliselt 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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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa
nr

Nõuded ostjate vastu 130 130

Ostjatelt laekumata
arved

130 130

Muud nõuded 1 245 1 245

Laenunõuded 1 134 1 134

Viitlaekumised 111 111

Ettemaksed 36 36

Tulevaste perioodide
kulud

36 36

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 728 1 728

31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa
nr

Nõuded ostjate vastu 1 325 1 325

Ostjatelt laekumata
arved

1 325 1 325

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

17 17 3

Muud nõuded 8 019 8 019

Laenunõuded 1 631 1 631

Intressinõuded 2 2

Viitlaekumised 6 386 6 386

Ettemaksed 57 57

Tulevaste perioodide
kulud

57 57

Kokku nõuded ja
ettemaksed

9 418 9 418

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015 31.12.2014

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 965 1 241

Sotsiaalmaks 1 754 2 065

Kohustuslik kogumispension 163 178

Töötuskindlustusmaksed 145 197

Ettemaksukonto jääk 17

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 027 17 3 681
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 179 1 179

Võlad töövõtjatele 4 426 4 426

Maksuvõlad 3 027 3 027 3

Muud võlad 38 38

Muud viitvõlad 38 38

Kokku võlad ja ettemaksed 8 670 8 670

31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 059 1 059

Võlad töövõtjatele 3 644 3 644

Maksuvõlad 3 681 3 681 3

Saadud ettemaksed 3 3

Tulevaste perioodide tulud 3 3

Kokku võlad ja ettemaksed 8 387 8 387

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 5 727 14 131 -16 818 3 040

Loomade ravikulude kasutamata jääk 11 844 11 844

Varjupaikadele annetatud raha jääk 1 014 -33 981

Põllumajandusministeeriumilt
tegevustoetus

31 956 -31 956

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

5 727 58 945 -48 807 15 865

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

5 727 58 945 -48 807 15 865
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31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 3 040 12 109 -6 820 8 329

Loomade ravikulude kasutamata jääk 11 844 47 089 -43 360 15 573

Varjupaikadele annetatud raha jääk 981 541 1 522

Põllumajandusministeeriumilt
tegevustoetus

30 000 -30 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

15 865 89 739 -80 180 25 424

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

15 865 89 739 -80 180 25 424

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015 2014

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 15 790 28 743

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 43 847 50 135

Anonüümsed annetused ( annetuskõned) 13 274 6 452

Annetusmüük 612 2 490

Loomade loovutustasud 606 0

Kokku annetused ja toetused 74 129 87 820

sh eraldis riigieelarvest 30 000 31 956

Rahalised ja mitterahalised annetused

2015 2014

Rahaline annetus 74 129 87 820

Kokku annetused ja toetused 74 129 87 820

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015 2014

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele 26 142 28 290

Kulud teavitamisele ja tegevuskulud 0 1 514

Palgad projektide alt 17 795 22 472

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

43 937 52 276
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31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 3 040 12 109 -6 820 8 329

Loomade ravikulude kasutamata jääk 11 844 47 089 -43 360 15 573

Varjupaikadele annetatud raha jääk 981 541 1 522

Põllumajandusministeeriumilt
tegevustoetus

30 000 -30 000

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

15 865 89 739 -80 180 25 424

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

15 865 89 739 -80 180 25 424

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015 2014

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 15 790 28 743

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 43 847 50 135

Anonüümsed annetused ( annetuskõned) 13 274 6 452

Annetusmüük 612 2 490

Loomade loovutustasud 606 0

Kokku annetused ja toetused 74 129 87 820

sh eraldis riigieelarvest 30 000 31 956

Rahalised ja mitterahalised annetused

2015 2014

Rahaline annetus 74 129 87 820

Kokku annetused ja toetused 74 129 87 820

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015 2014

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele 26 142 28 290

Kulud teavitamisele ja tegevuskulud 0 1 514

Palgad projektide alt 17 795 22 472

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

43 937 52 276
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015 2014

Üür ja rent 2 217 2 220

Mitmesugused bürookulud 2 409 4 813

Lähetuskulud 0 346

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 239 285

Kohtukulud 10 920 3 769

Teavitus ja ürituste kulud 45 702

Loomadega seotud kulud 589 672

Liikmemaks 150 150

Muud 42 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 16 611 12 957

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2015 2014

Palgakulu 37 435 53 755

Sotsiaalmaksud 11 244 16 943

Kokku tööjõukulud 48 679 70 698

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

17 795 22 472

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 4

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 244 273

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2015 31.12.2014

Nõuded Nõuded

Asutajad ja liikmed 0 524

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

2015 2014

Arvestatud tasu 13 777 22 047
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Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2015 aasta alguses kolme liikmega. Veebruaris toimus juhatuse vahetus ja jätkati kahe liikmega.
Juhatusse kuulusid 2015 aasta lõpul Merli Jürisoo ja Geit Karurahu.
Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingit kompensatsiooni ega garantiid tagasiastumisel või
tähtaja möödumisel.

Tasu sai seltsi tegevjuht Henry Vürst 13777 eurot.


