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SISSEJUHATUS
MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist
tegelesime 201. aastal viie põhivaldkonnaga:
1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) –
üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane meediatöö ja suhtlus
avalikkusega, sotsiaalmeedia, koostöö välisorganisatsioonidega
2. Õigusloomes osalemine – loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate
õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel
ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks
3. Loomakaitsealane järelevalve – igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile saabuvate
hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine, avalduste ja
pöördumiste koostamine ametkondadele (VTA, politsei jt) juhtumite lahendamiseks
4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/kastreerimine)
hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine, loomade toiduabi ja
muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine
5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu
puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate
raames.
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ELS NUMBRITES 2016. AASTA VÄLTEL

4099 teadet infoliinile
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti aadressile ja Facebooki lehekülgedele
saabus aasta jooksul 4099 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit.

93 pöördumist ja avaldust
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet,
Politsei- ja Piirivalveamet ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 93
pöördumist ja avaldust.

90 loomade pidamistingimuste kontrolli
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate
loomade pidamistingimusi 90 korral.

üle

34 000 euro ja üle 460 abistatud looma

Tasusime 34856,923 euro ulatuses 462 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride
arveid ja muid loomade abistamisega seotud kulusid.

2243 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 11994 fänni,
mis tähendab, et saime aastaga juurde 2243 uut sõpra.

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

LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND
2016. aastal võeti vastu 6 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid
kokku 242, kellest üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud
eraisikud.
Arvasime seltsist välja 3 liiget, kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu
tasunud, polnud seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda.

2016. aastal viisime läbi kolm üldkoosolekut:
01.02.2016 Tallinnas toimunud üldkoosolekul valiti ja kinnitati üldkogu poolt
ELSi juhatusse uued liikmed Aimar Paenurm, Margit Midro ja Oleg Zhemchugov.
Koosolekul anti ülevaade 2015. aastal toimunud tegevustest ning 2016. aasta
plaantavatest tegevustest.
13.06.2016 Tallinnas toimunud üldkoosolekul tuvustati ja kinnitati 2015. aasta
majandusaasta aruanne. Tutvustati ja kinnitati ELSi 2016 -2021 arengukava.
10.12.2016 Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati üldkogu poolt ELSi
juhatuse liikme Aimar Paenurm lahkumine juhatusest. Ülevaate andmine
2016 ja 2017 aasta tegevuskavadest ja eelarvest.
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Juhatus
Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2016. aastat koosseisus
Merli Jürisoo ja Geit Karurahu.
01. veebruaril kinnitati juhatusse Margit Midro, Aimar Paenurm ja
Oleg Zhemchugov.
Juhatuse liikmed osalevad juhatuse töös vabatahtlikkuse alusel ja ühelegi
juhatuse koosseisule juhatuse töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud.

Töötajad
Henry Vürst – tegevjuht (tööleping lõpetati jaanuaris 2016)
Liisi Moosaar – kommunikatsiooni- ja partnersuhete juht (kommunikatsioonijuht
kuni 14.09.2016 ja partnersuhetejuht kuni 24.04.2016)
Marika Nekljudova – partnersuhetejuht (25.04.2016 kuni 21.11.2016)
Maaja Mäll – hädajuhtumite juht ja infotelefonile vastaja
Mariann Prooses – kommunikatsioonijuht (alates 15.09.2016)
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
2016. aastal viis ELS läbi 17 suuremat kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti
ja muud teavitustegevust.
7. jaanuaril avalikustas ELS 2015. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma
teo. Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud internetihääletusel valiti
2015. aasta kõige loomasõbralikumaks avalikku tähelepanu pälvinud teoks
väärkoheldud koera Maximuse päästmise politsei ja Varjupaikade MTÜ poolt.
Aasta kõige loomavaenulikuma teona kogus enim hääli Rando Randma poolt
toime pandud loomade piinamised ja tapmised. http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-selgusid-2015-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikumtegu/
Veebruarikuu jooksul leidis aset steriliseerimis- ja kastreerimiskampaania.
Seltsi korraldatud kampaania raames pakkusid 2016. aasta veebruaris
kassidele ja koertele tavapärasest soodsamalt steriliseerimisi ja kastreerimisi
11 loomakliinikut üle Eesti. http://www.loomakaitse.ee/steriliseeri-ja-kastreerioma-kassid-ja-koerad-veebruaris-soodsamalt/
7. veebruaril toodi Eesti Loomakaitse Seltsi
hoole alla Paljassaarest hüljatuna leitud
26 looma: 9 merisiga, 4 kääbushamstrit,
4 rotti, 2 deegut, hamster ja 6 papagoid,
kellest üks suri. Samal päeval leiti Tallinnast
Linnahalli juurest 3 hüljatud tªintªiljat. Kõik
loomad toimetati Eesti Loomakaitse Seltsi
hoiukodudesse ning hiljem päriskodudesse
http://www.loomakaitse.ee/pressiteadeeilne-paev-toi-eesti-loomakaitse-seltsihoole-alla-28-huljatud-pisilooma/
14. veebruaril leidis aset Eesti Loomakaitse
Seltsi poolt korraldatud heategevuslik
korvpallivõistlus, kus tuntud Eesti mehed
olid vastamisi Eesti Meistritiitlit omava
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korvpallinaiskonnaga. Kogu üritusest saadud tulu, kokku 2634,25 eurot läks
hüljatud ja hättasattunud loomade raviarvete tasumiseks 2016. aastal.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-seltsikorvpallilahinguga-koguti-236425-eurot-loomade-raviarvete-tasumiseks/
7. märtsil tegi ELS üleskutse eelistada
vabalt või mahepidamisel peetavate
kanade mune, et parandada munakanade pidamistingimusi Eestis ja
toituda tervislikumalt ning soovitab
kanamune ostes jälgida pakendil olevat
märgistust, et teada saada, millisest
tootmisviisist munad pärinevad.
http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-onnelikumal-kanal-ontervislikumad-munad/
11. aprillil algas kampaania „Võttes lemmiklooma, võtad vastutuse!“, mis
kutsus inimesi üles mõtlema loomavõtt põhjalikult läbi ja õppima lemmiklooma
vajadusi paremini tundma. Kampaania raames, vahemikus 15. aprillist 15. maini,
pakkus Eesti Loomakaitse Selts Tallinna Keskkonnaameti toetusel soodsamalt
lemmikloomade kiibistamist Tallinna neljas erinevas loomakliinikus.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-algas-kampaania-vottes-lemmikloomavotad-vastutuse/
30. aprillil leidis Tallinnas Mustamäe Keskuses aset Eesti Loomakaitse Seltsi
vastutustundlikku loomapidamist tutvustav pereüritus „Õnnelik loom“.
Üritusel keskenduti koertele, kassidele, närilistele ja mitmetele eksootilistele
lemmikloomadele. Sõna said tunnustatud eksootiliste lemmikloomade loomaarst
Aleksandr Semjonov, varjupaigaloomadega palju kokku puutunud loomaarst
Aivi Org, koerte trikitreener Krista Laanet, Eesti Kennelliidu volinike kogu
aseesimees Maret Kärdi ja Eesti Loomakaitse Selts. Juttu tehti lemmikloomade
tervisest, vajalikest pidamistingimustest, koerte treenimisest, õige kasvataja
valimisest jms.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kutsublaupaeval-onneliku-loomapidamise-saladust-valja-selgitama/
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10. mail väljastas Eesti Loomakaitse Selts pressiteate ning avaldas hulkuvate
loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused. Uuringus osales 161
omavalitsust. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade hulkuvate loomadega
seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate
hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke
stsenaariume tegevuste paremaks korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks.
Uuringu tulemused on kättesaadavad:
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvateloomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf
4. juunil toimus Eesti Loomakaitse
Seltsi eestvedamisel Tallinnas
juba kolmandat aastat järjest
Tallinna
Vanalinna
Päevade
raames lemmikloomade rongkäik
Käpakäik 2016, millega näitavad
loomaomanikud
ja
nende
lemmikud, kuidas ka linnaruumis
on võimalik loomi hästi pidada.
http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-lemmikloomad-saavad-taas-kapakaigul-marssida/
Juunikuus leidis aset mobiiliringluse kampaania, mis kutsust kõiki inimesi
üles olema võimalikult keskkonna- ja loomasõbralik ning mobiiliringluse abil
loomadele annetama.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-vanad-mobiiltelefonid-aitavad-loomi/
10. augustil avaldas ELS kampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed
kaasas?“, millega pandi inimestele südamele oma lemmikud suvekodudest
endaga kaasa võtma ja märkama hüljatud koduloomi.
http://www.loomakaitse.ee/suve-lopp-jatab-paljud-lemmikloomad-koduta/
Septembris ja oktoobris viis Eesti Loomakaitse Selts läbi kampaania „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 10.09.2016 Narvas; 13.09.2016
Põltsamaal; 14.09.2016 Vnnis; 17.09.2016 Viljandis; 18.09.2016 Raplas; 22.09.2016
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Räpinas; 24.09.2016 Kuressaares; 25.09.2016 Paides; 01.10.2016 Nõos; 02.10.2016
Haanjas ja Rõuges; 08.10.2016 Sauel; 09.10.2016 Tapal; 15.10.2016 Vaivaras
ja 16.10.2016 Amblas. 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. Kiipimisürituste raames kiibistati kokku 515 looma.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-uleriigiline-kampaania-kiibi-voi-kaotakutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-ja-registreerima/
4. oktoobril tähistatava ülemaailmse
loomade päeva raames kuulutas Eesti
Loomakaitse Selts välja lõppeva aasta
kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma
teo konkursi. Oktoobri- ja novembrikuu
jooksul said saata kõik inimesed enda
arvamuse 2016. aastal Eestis aset leidnud
kõige positiivsemast ja negatiivsemast
loomadega seotud ning avalikkuse
tähelepanu pälvinud teost. http://www.
loomakaitse.ee/tegu2016/
8. oktoobril toimus Hortese aianduskeskuses loomade päevale pühendatud
kogupere heategevusüritus. Ülemaailmse loomade päeva tähistamiseks korraldas
ELS koostöös aianduskeskusega Hortes hea-tegevusliku koguperepäeva. Ürituse
ees-märgiks oli propageerida lemmikutega tegelemist, loomapidamiskultuuri
arengut ja loomasõbralikku toitumist Eestis, keskendudes eelkõige loomade
tervisele ja heaoluteemadele. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/tegu2016/
13. oktoobril kutsus ELS Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametit üles
asuma ühiselt töötama välja eeskirju, mis võimaldaksid võtta vastutusele kassi- ja
koeranahast toodetega kauplejaid. http://www.loomakaitse.ee/loomakaitsjateuleskutse-maaeluministeeriumile-ning-veterinaar-ja-toiduametile-karistustekehtestamiseks-kassi-ja-koeranahast-toodetega-kauplemise-eest/
21.-27. novembril toimus üle-Eestline Ühisnädal. Ühisnädal on kodanikualgatust
ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub kodanikupäevaga (26.
november) samal nädalal ning käesoleva aasta teema oli hoolivus. Sellel
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nädalal algatasime kutsusime loomaomanikke oma lemmikuga jalutama ning
salvestama jalutuskäigu trajektoori GPSi abil. Saadetud kujundite vahel loosisime
välja auhinna. Vaata lisa: http://www.loomakaitse.ee/kunstiteosed2017/#cgl
21. novembril avaldati ELSi liikme Liisi Moosaare arvamuslugu hoolimisest:
Loomadest „hoolimisel“ ja hoolimisel on vahe. Loe lisa: http://www.err.
ee/577690/liisi-moosaar-loomadest-hoolimisel-ja-hoolimisel-on-vahe
14. detsembril kutsus ELS inimesi üles pakkuma hoiukodusid hüljatud kasside ja
koerte ajutiseks majutamiseks. http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eestiloomakaitse-selts-kutsub-inimesi-abivajavatele-loomadele-hoiukodu-pakkuma/
22. detsembril algas jõuluaegne
annetuskampaania, mille kaudu
kutsuti häid inimesi annetusi tegema
ning heategevuslikke kalendreid
ostma.
Loe lisa: http://www.loomakaitse.
ee/armastus-aitab-voita-raskusedraskelt-haige-koer-voitis-tanuhoolivusele-elupaevi/
29. detsembril soovitas ELS
loomaomanikel oma lemmikud
aastavahetuse ilutulestiku ajal oma
lemmikud turvaliselt toas hoida.
http://www.loomakaitse.ee/eestiloomakaitse-selts-soovitab-loomadilutulestiku-ajal-turvaliselt-toashoida/
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2016. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi
meedias ühtekokku 326 korral.
Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 27 meediakajastuses.
2016. aasta 12 kuu jooksul on olnud meediakajastuste arv suurim veebruaris (62),
mil avalikkuse tähelepanu all oli ELSi poolt esimest korda korraldatud heategevuslik
korvpall tuntud Eesti meeste ja Eesti Meistritiitlit omava korvpallinaiskonna „1182 Tallinn“
vahel ning Tallinnasse hüljatud ning Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla toimetatud 28
pisilooma.
Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Delfi, Postimees, Õhtuleht, Maaleht,
Pealinna leht, KUKU, Vikerraadio, ETV, ERR Uudised, Kanal 2, TV3, Tallinna TV jt.
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki kontol oli 31.12.2016 seisuga 11994 fänni, mis teeb
aastaseks kasvuks 2243 inimest.
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Tutvu lähemalt 2016. aasta meediaanalüüsiga:
Jaanuaris mainiti ELSi meedias 32 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust
Eesti Loomakaitse Seltsi poolt välja selgitatud 2015. aasta kõige loomasõbralikum ja
–vaenulikum tegu. Lisaks leidis kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav
heategevuslik korvpallivõistlus.
Veebruaris mainiti ELS meedias 62 korral. Teemadest
leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt
korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus ja Tallinnasse
hüljatud ning Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla toimetatud
28 väikelooma lugu.
Märtsis mainiti ELS meedias 25 korral. Teemadest leidsid
kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi soovitus
eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade
mune või taimset toitu, et parandada munakanade
pidamistingimusi Eestis, aga ka Eesti Loomakaitse Seltsi
poolt Paljassaarest päästetud deegude koju jõudmise
blogi.
Aprillis mainiti ELS meedias 19 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi üleriigiline vastutustundliku loomapidamise teavituskampaania
„Võttes lemmiklooma, võtad vastutuse!“ ja 30. aprillil Tallinnas Mustamäe Keskuses
aset leidnud vastutustundliku loomapidamise pereüritus „Õnnelik loom“, kus tuli
muuhulgas palju juttu ka eksootiliste loomade pidamisest.
Mais mainiti ELS meedias 54 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat
korraldatav lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, ELSi poolt 2015. aastal kohalike
omavalitsuste seas läbi viidud hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused
ning Eesti loomakaitseorganisatsioonide ühine üleskutse peatada Venemaalt 14. juunil
Eestisse saabuvat loomatsirkust.
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Juunis mainiti ELS meedias 41 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat
korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, Eesti loomakaitseorganisatsioonide
ühine meeleavaldus Venemaalt 14. juunil Eestisse saabunud loomatsirkuse vastu ja
Eesti Loomakaitse Seltsi üleriigiline kampaania vanade mobiiltelefonide annetamiseks
loomade heaks.
Juulis mainiti ELS meedias 22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi abipalve vägivaldse alkohooliku käest päästetud 9-liikmelisele
koeraperele hoiukodude leidmiseks ja Maaeluministeeriumi soov piirata loomatsirkustes
kasutatavate loomade ringi.
SUVI LÄBI.
ASJAD PAKITUD.
KÕIK PERELIIKMED
KAASAS?
Ära hülga oma
lemmiklooma suve
lõppedes.
Teata hüljatud loomast
Eesti Loomakaitse Seltsi
infotelefonil 5267117 või
kohalikule omavalitsusele.
Hüljatud loomade eest
hoolitsemiseks anneta
helistades 900 7200 (5€)
või 900 7225 (2€).
Rohkem infot:
www.loomakaitse.ee

Augustis mainiti ELS meedias 9 korral. Teemadest leidsid kõige
enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi kampaania “Suvi läbi.
Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” ja loomakaitsjate
kokkusaamine Viljandis ühise koostöö edendamiseks.
Septembris mainiti ELS meedias 22 korral. Teemadest leidsid
kõige enam kajastust üleskutse Eesti Loomakaitse Seltsi
kampaanias “Kiibi või kaota!” osalemiseks ja Eesti Loomakaitse
Seltsi abipalve uute hoiukodude leidmiseks.

Oktoobris mainiti ELS meedias 11 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
lemmikloomade kiipimiskampaania “Kiibi või kaota!”, Hortese aianduskeskuses toimunud ülemaailmse loomade päeva tähistamine ning loomasõbraliku ja -vaenuliku teo
konkursi väljakuulutamine.
Novembris mainiti ELS meedias 1 korral. Kajastust leidis ELSi liikme Liisi Moosaare
arvamusartikkel loomadest hoolimise teemal, mis valmis üle-Eestilise Ühisnädala
raames.
Detsembris mainiti ELS meedias 28 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
loomasõbraliku- ja vaenuliku teo valimise konkurss ja soovitused loomadega käitumiseks
aastavahetuse ilutulestiku ajal.
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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:
Valiti 2015. aasta kõige loomasõbralikum ja –vaenulikum tegu.
http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2015-aasta-koigeloomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/

VEEBRUAR:
1. veebruaril leidis aset ELS-i üldkoosolek, kus kohale tulnud ja volitatud seltsi
liikmed valisid juhatusse kolm uut liiget. Eesti Loomakaitse Seltsi juhatusse
kuulub nüüd lisaks kahele varasemale liikmele Merli Jürisoo’le ja Geit Karurahu’le
ka Margit Midro, Aimar Paenurm ja Oleg Zhemchugov.
1. veebruaril algas steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, millest võttis
osa 11 kliinikut üle Eesti, kes pakkusid kassidele ja koertele tavapärasest
soodsamalt steriliseerimist ja kastreerimist.
28 hüljatud pisilooma ELS hoole all: http://www.loomakaitse.ee/pressiteadeeilne-paev-toi-eesti-loomakaitse-seltsi-hoole-alla-28-huljatud-pisilooma/
14. veebruaril leidis aset Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud heategevuslik
korvpallivõistlus, kus tuntud Eesti mehed olid vastamisi Eesti Meistritiitlit omava
korvpallinaiskonnaga. Kogu üritusest saadud tulu, 2364,25 eurot läheb hüljatud
ja hättasattunud loomade raviarvete tasumiseks 2016. aastal. Rohkem infot
üritusest loe siit: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitseseltsi-korvpallilahinguga-koguti-236425-eurot-loomade-raviarvete-tasumiseks/
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MÄRTS:
Märtsis alustasime munakanade teavituskampaaniaga. Meie soovitame
eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanademune, et parandada
munakanade pidamistingimusi Eestis ja toituda tervislikumalt.
14.-18. märtsil toimus Saku Gümnaasiumis ülekooliline vabatahtlik korjandus
kodutute loomade heaks. 18. märtsi pealelõunal anti kuus kastitäit annetusi
üle Eesti Loomakaitse Seltsile.
16. märtsil alustasime koostööd kasutatud riietepoega
Musta Kiisu kirbukas. Müüme poes soodsate
hindadega nii loomatarbeid (kaelarihmad, koerakombekas) kui ka inimestele sobivat (seelikuid, pükse,
kleite, kampsuneid, salle, mütse, kotte). Seltsi boksist
nr 47 ostetud kaupadelt saadud tulu on suunatud
hättasattunud lemmik- ja metsloomade aitamisse.
29. märtsil leidis aset koostöövõrgustiku kohtumine Maaeluministeeriumiga
loomakaitse valdkonna eest vastutavate ametnikega. Arutati organisatsioonide
koolitusvalmidusest, 24 h töötava loomakaitse infotelefoni vajalikkuse ideest,
kaebeõigusest. Teemadena olid veel arutlusel tsirkuseloomade keelustamine ja
karusloomakasvanduste keelustamise mõjuanalüüsid. Kirjeldati ettepanekut teha
üks suur steriliseerimiskampaania koostöös VTA, KOVid ja Maaeluministeerium.
Lepiti kokku paremini toimivas koostöös.

APRILL:
11. aprillil algas kampaania „Võttes lemmiklooma, võtad vastutuse!“, mis
kutsus inimesi üles mõtlema loomavõtt põhjalikult läbi ja õppima lemmiklooma
vajadusi paremini tundma. Kampaania raames, vahemikus 15. aprillist 15. maini,
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pakkus Eesti Loomakaitse Selts Tallinna Keskkonnaameti toetusel soodsamalt
lemmikloomade kiibistamist Tallinna neljas erinevas loomakliinikus. Kokku
kiibistati 199 koera/kassi.
14. aprillil sõlmis ELS ja Tallinna Keskkonnaamet dokumendi, mis eraldas ELSile
2000.- eurot Tallinna linna omanikuga loomade kiibistamiseks sooduskampaania
korraldamseks vahemikus 15.04 -15.05.2016.
25. aprillil asus Eesti Loomakaitse Seltsis poole kohaga tööle partnersuhete
juht Marika Nekljudova, kelle peamiseks tööülesandeks on loomade otsene
abistamine koostöös mitmete partneritega, nagu näiteks loomakliinikute,
loomakaitseorganisatsioonide, varjupaikade, loomade hoiukodude ja teistega.
30. aprillil leidis Tallinnas Mustamäe Keskuses aset Eesti Loomakaitse Seltsi
vastutustundlikku loomapidamist tutvustav pereüritus „Õnnelik loom“.
Üritusel keskenduti koertele, kassidele, närilistele ja mitmetele eksootilistele
lemmikloomadele. Sõna said tunnustatud eksootiliste lemmikloomade
loomaarst Aleksandr Semjonov, varjupaigaloomadega palju kokku puutunud
loomaarst
Aivi
Org,
koerte trikitreener Krista
Laanet, Eesti Kennelliidu
volinike kogu aseesimees
Maret Kärdi ja Eesti
Loomakaitse Selts. Juttu
tehti
lemmikloomade
tervisest,
vajalikest
pidamistingimustest, koerte treenimisest, õige kasvataja valimisest jms.

MAI
5. mail külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova
ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Saku Gümnaasiumit ning pidasid
sealsetele 3.-9. klasside õpilastele maha tunniajase ettekande loomakaitse
teemadest Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.
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9. mail kohtusid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova
ja juhatuse liikmed Merli Jürisoo, Oleg Zhemchugov Tallinna Munitsipaalpolitsei
Ameti juhtivinspektor Kätlin Müürsepp’aga. Arutati läbi erinevaid loomakaitsealaseid murekohti Tallinnas ning leiti võimalusi paremini toimivaks
koostööks.
10. mail väljastas Eesti Loomakaitse Selts pressiteate ning avaldas hulkuvate
loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused. Uuringus osales 161
omavalitsust. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade hulkuvate loomadega
seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate
hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke
stsenaariume tegevuste paremaks korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks.
Uuringu tulemused on kättesaadavad:
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvateloomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf
16. mail avaldas Äripäev artikli “Karusloomafarmid tule all”, millele andis
kommentaari Eesti Loomakaitse Selsti juhatuse liige Geit Karurahu.
Artikkel on kättesaadav: http://www.aripaev.ee/uudised/2016/05/16/
karusnahafarmid-tule-all.
Karusloomakasvatuse uuring: http://www.pikk.ee/upload/files/
Karusloomakasvatuse_uuring_1.pdf
20. mail võttis ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar osa Eestimaa Looduse
Fondi poolt kokku kutsutud ümarlauast „Abitud metsloomad ja nende
abistamise tulevik Eestis“, kus kohtusid ja arutasid metsloomade abistamise
teemasid metsloomade ravimisele spetsialiseerunud veterinaar Madis Leivits,
Eesti Loomakaitse Selts, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eestimaa Looduse Fond,
Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet ja Tallinna Keskkonnaamet.
Arutati linnaloomade teemadel ning nende ravimise võimalusi, sh toodi
välja organisatsioonid ja asutused, kes abistavad hättasattunud metslooma.
Keskkonnainspektsioon selgitas nende tööd kostöös Keskkonnaameti ja
Päästeametiga ja infotelefonile 1313 saabuvate teadete kohta tulnud kaebusi.
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25. mail külastasid ELSi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Kalamaja Põhikooli ning pidasid sealsetele 2. ja
3. klasside õpilastele maha kaks tunniajast loengut loomakaitsealasest tööst
Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.
26. mail kohtus ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar CIF Estonia
rahvusvahelise sotsiaalprojekti raames Taiwanist pärit sotsiaaltöötajaga
tutvustades loomakaitse valdkonda ja selle olulisemaid teemasid Eestis.

JUUNI
8. juunil osales Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar
Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses toimunud metsloomade
abistamise koolitusel.
13. juunil toimus Tallinnas Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete üldkoosolek,
kus kinnitati seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne, lisaks viidi sisse
parandusettepanekud arengukavas Katrin Vels’i täpsustavate küsimuste ja
ettepanekute osas ning kinnitati seltsi 2016.-2021. aasta arengukava.

JUULI
5. juuli kutsus Eesti Loomakaitse Selts toetama MTÜ Noored Rohelised projekti,
et päästa lendoravad väljasuremisest.
http://www.hooandja.ee/projekt/lendorava-laulu-video
18. juulil kutsus Eesti Loomakaitse Seltsi toetama uut Tallinna Loomade
Varjupaika Paljassaares. https://petitsioon.ee/varjupaikpaljassaares
21. juulil jagas Eesti Loomakaitse Selts uudist, et Maaeluministeerium saatis
kooskõlastusringile loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu
https://www.agri.ee/et/uudised/maaeluministeerium-saatiskooskolastusringile-loomatsirkusi-piirava-seaduse-eelnou
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29. juulil kirjutas Eesti Loomakaitse Selts vastuartikkli Tartu Postimehes
avaldatud loole «Segaverelisi kutsikaid tuleb tikutulega otsida».
http://lemmik.postimees.ee/3781183/eesti-loomakaitse-seltsi-vastuartikkelloole-segaverelisi-kutsikaid-tuleb-tikutulega-otsida

AUGUST
16. augustil andsid Imre ja Kairit
Leibold 500-eurose žetooni üle Eesti
Loomakaitse Seltsi juhatuse liikmele
Oleg Zhemchugovile. Triobeti, Eesti
parimate
pokkerimängijate
ja
paljude loomasõprade initsiatiivil sai
ELSile osaks 500-eurone annetus.
Annetus suunatakse hüljatud ja
abivajavate loomade-lindude arstiarvete tasumisse.
21. augustil toimus Meeri seltsimajas Nõo vallas Tartumaal ELSi suvine
koosviibimine, kus tunnustati tublimaid vabatahtlikke; ettekande tegi tuntud
astronoom Tõnu Viik; projekti „Konnad teel“ tutvustas Kristiina Kübarsepp
ELFist ning suvepäeva lõpus liigut Tartu Loodusmuuseumisse.
30. augustil kutsub Eesti Loomakaitse Selts koostöös
Varjupaikade MTÜ-ga loomaomanikke osalema
kampaanias “Kiibi või kaota!”, ning mille raames
saavad mitmete linnade ja valdade kodanikud kiipida
oma loomi tasuta. http://www.loomakaitse.ee/
pressiteade-uleriigiline-kampaania-kiibi-voi-kaotakutsub-loomaomanikke-oma-lemmikuid-kiipima-jaregistreerima/
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SEPTEMBER
22. septembril kandideeris ELS Huvikaitselabori projekti, mis on progamm,
millega kahe aasta jooksul toetatakse eestkostega tegelevaid vabaühendusi eesmärkide seadmisel ning huvikaitsetegevuste elluviimisel. Projekti läbiviijad on
EMSL ja Praxis. ELS valis poliitikaprobleemiks lemmikloomade (kass, koer, tuhkur,
küülik) kiibistamise kohustulikuks muutmine ning ühtse lemmikloomaregistri
kasutusele võtmine.

OKTOOBER
8. oktoobril tähistasime Hortese aianduskeskuses ülemaailmset loomade päeva
Alates 1. oktoobrist kuni oktoobri lõpuni
pakkusid 10 loomakliinikut üle Eesti lemmikloomade kiibistamist oma tavahinnakirjast
soodsamalt, et aidata kaasa Eesti
Loomakaitse Seltsi teavituskampaaniale
lemmikute kiipimise ja registreerimise
propageerimiseks.
28. oktoobril saatis ELS oma seisukoha
Looduskaitseseaduse eelnõu välja-töötamise kavatsusele, mis oli järgmine:
Selts on seisukohal, et jahikoerad peavad olema koolitatud ning koolituseta ei
tohi jahikoer osaleda jahiprotsessides. Kriitiline küsimus on siinkohal, kas ja
kuidas aga suudetakse tagada loomade heaolu ning vältida (sh jahikoerad, kes
võivad uluki rünnaku tõttu viga saada ning jahi käigus viga saanud ulukid, keda
jahikoer ei suuda tuvastada/üles leida) loomade vahel füüsilist otsekontakti,
mis tekitab looma(de)s füüsilist valu ja vaimseid kannatusi. Selline olukord
peab olema välistatud.
Ajakiri Vegan tegi ettepaneku anda iga müüdud ajakirja pealt 0,2¤ ELSi toetuseks,
mille info tuuakse välja ajakirja esikaanel.
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NOVEMBER
3. novembril avaldas Vabatahtike värava blogi põneva artikli „Ega loom pole
asi!“ meie usinate vabatahtlike Kadri Puusepa ja Maia-Liisa Mürkeli kogemustest
loomade aitamisel. http://vabatahtlikud.ee/ega-loom-pole-asi/
5. novembril võtsime osa Taimetoidumessist. Taimetoidumessi eesmärk on tutvustada taimetoitu ning sellega kaasnevat
elustili. Taimetoidumessi korraldas Eesti
Vegan Selts, MTÜ Loomuse ja liikumise
Loomade Nimel vabatahtlikud.
21. novembrist alanud Ühisnädala raames kutsus ELS loomaomanikke üles
rohkem oma lemmikutega jalutama ning salvestama jalutuskäigu GPStrajektoorina. Pilte sai saata detsembrikuu jooksul ning veebruaris selgitati
rahvahääletuse abiga välja auhinnasaaja.
29. novembril osalesime Pet Citys toimunud varjupaigakasside näitusel.

DETSEMBER
Detsembri alguses jõudsid
müüki ELSi heategevuslikud
kalendrid, kus olid ELSi poolt
päästetud
ja
abisaanud
lemmikloomade lood ja fotod.
Kalendri müügist saadud tulu
läheb Eesti Loomakaitse Seltsi
tegevuse toetuseks.

26

3. detsembril olime PetCitys varjupaigakasside heategevuslikul näitusel.
Näitusest võtsid osa kassikesed Liisa, Liisa, Mustikas ja Lucy, kes soovivad
leida armastavaid kodusid.
10. detsembril toimus ELSi üldkoosolek, kus toimus juhatuse liikme Aimar
Paenurme juhatusest tagasiastumise kinnitamine ning kuulati ära liikmete
poolt esitatud küsimused organisatsiooni tegevuse kohta.
10. detsembril toimus Tallinna Varjupaigas ELSi jõulueelne kohtumine.
Jõulukohtumisest võttis osa 12 liiget ja vabatahtlikku.
ELS võttis osa traditsioonilisest projektist „Lihavaba jõulud – kingi elu!“
https://www.facebook.com/events/708533915832807/

RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANNE
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Lisa nr

55 758

36 998

2 950

1 728

58 708

38 726

58 708

38 726

3 587

8 670

4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

48 157

25 424

5

Kokku lühiajalised kohustised

51 744

34 094

51 744

34 094

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

4 632

17 290

Aruandeaasta tulem

2 332

-12 658

Kokku netovara

6 964

4 632

58 708

38 726

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

2

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

1 379

3 976

Annetused ja toetused

78 457

74 129

221

660

80 057

78 765

-48 655

-43 937

7

-7 531

-16 611

8

Tööjõukulud

-21 542

-30 884

9

Kokku kulud

-77 728

-91 432

2 329

-12 667

3

9

2 332

-12 658

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud

6

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2016. a. majandusaasta aruann

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

2 329

-12 667

Muud korrigeerimised

0

3

Kokku korrigeerimised

0

3

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 565

7 289

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-5 083

283

3

6

-4 316

-5 086

0

-352

Antud laenude tagasimaksed

343

753

Kokku rahavood investeerimistegevusest

343

401

22 733

9 559

22 733

9 559

Kokku rahavood

18 760

4 874

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

36 998

32 124

Raha ja raha ekvivalentide muutus

18 760

4 874

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

55 758

36 998

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Antud laenud

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

Kokku rahavood finantseerimistegevusest
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

17 290

17 290

-12 658

-12 658

31.12.2015

4 632

4 632

Aruandeaasta tulem

2 332

2 332

31.12.2016

6 964

6 964

Aruandeaasta tulem
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS

2015. a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

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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2016. a. majandusaasta aru

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 081

1 081

Muud nõuded

1 171

1 171

Laenunõuded

653

653

Viitlaekumised

518

518

150

150

Tulevaste perioodide
kulud

150

150

Ruumide rendi tagatisraha

317

317

Tatari Loomakliiniku
kinkekaardi kasutamata osa

231

231

2 950

2 950

Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
130

130

1 245

1 245

1 134

1 134

111

111

36

36

Tulevaste perioodide
kulud

36

36

Ruumide rendi tagatisraha

317

317

1 728

1 728

Muud nõuded
Laenunõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed

Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks
Üksikisiku tulumaks

31.12.2015

Maksuvõlg
0

541

Ettemaks

Maksuvõlg
0

965

ettemaksed

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Muud nõuded
Laenunõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud

Ruumide rendi tagatisraha
Kokku nõuded ja
ettemaksed

34

12 kuu jooksul
130

130

1 245

1 245

1 134

1 134

111

111

36

36

36

36

317

317

1 728

1 728

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Ettemaks

31.12.2015

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

541

0

965

Sotsiaalmaks

0

767

0

1 754

Kohustuslik kogumispension

0

78

0

163

Töötuskindlustusmaksed

0

77

0

145

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

0

1 463

0

3 027
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

182

182

Võlad töövõtjatele

1 942

1 942

Maksuvõlad

1 463

1 463

Kokku võlad ja ettemaksed

3 587

3 587

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

Muud võlad

38

38

8 670

8 670

Kokku võlad ja ettemaksed

3

3

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Lisa
nr

16

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

182

182

Võlad töövõtjatele

1 942

1 942

Maksuvõlad

1 463

1 463

Kokku võlad ja ettemaksed

3 587

3 587

31.12.2015

12 kuu jooksul

3

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 179

1 179

Võlad töövõtjatele

4 426

4 426

Maksuvõlad

3 027

3 027

Muud võlad

38

38

8 670

8 670

Kokku võlad ja ettemaksed

35

3

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Swedbanki annetuskeskkond
Loomade ravikulude annetused
Varjupaikadele annetatud raha jääk

3 040

12 109

-6 820

8 329

11 844

41 038

-37 309

15 573

981

541

Põllumajandusministeeriumilt

30 000

-30 000

15 865

83 688

-74 129

25 424

15 865

83 688

-74 129

25 424

tegevustoetus

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 522

31.12.2015

Saadud

Tulu

31.12.2016

6

Lisa
nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Swedbanki annetuskeskkond

8 329

Maaeluministeeruim
Varjupaikadele annetatud raha jääk
Loomade ravikulude annetused
Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

22 056

-6 151

30 000

-30 000

24 234

1 522

2 123

3 645

15 573

47 011

-42 306

20 278

25 424

101 190

-78 457

48 157

25 424

101 190

-78 457

48 157

6

17

36
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2016

2015

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

15 641

15 790

Sihtotstarbelised annetused ja toetused

46 901

43 847

Anonüümsed annetused ( annetuskõned ja annetuskastid)

13 401

13 274

Annetusmüük

1 126

612

Loomade loovutustasud

1 388

606

78 457

74 129

30 000

30 000

2016

2015

Rahaline annetus

78 457

74 129

Kokku annetused ja toetused

78 457

74 129

Kokku annetused ja toetused
sh eraldis riigieelarvest
Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele

33 997

26 142

Palgad projektide alt

14 658

17 795

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

48 655

43 937

2016

2015

Üür ja rent

1 901

2 217

Mitmesugused bürookulud

2 414

2 409

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Rahaline annetus

78 457

74 129

Kokku annetused ja toetused

78 457

74 129
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2016

2015

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele

33 997

26 142

Palgad projektide alt

14 658

17 795

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

48 655

43 937

2016

2015

Üür ja rent

1 901

2 217

Mitmesugused bürookulud

2 414

2 409

317

0

0

239

1 526

10 920

Teavitus ja ürituste kulud

0

45

Loomadega seotud kulud

1 223

589

150

150

0

42

7 531

16 611

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kohtukulud

Liikmemaks
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
EESTI LOOMAKAITSE SELTS
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

18
2016

2015

28 546

37 435

7 653

11 244

Kokku tööjõukulud

36 199

48 679

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

14 658

17 795

2

3

31.12.2016

31.12.2015

241

244

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

28 546

37 435

7 653

11 244

Kokku tööjõukulud

36 199

48 679

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

14 658

17 795

2

3

31.12.2016

31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv

241

244

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

2016

2015

2 842

13 777

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

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. 2016 aasta veebruaris valiti täiendavalt juhatusse Oleg Žemtšugov,
Aimar Paenurm ja Margit Midro. Aimar Paenurm lahkus juhatusest küll sama aasta detsembris.
Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingit kompensatsiooni ega garantiid tagasiastumisel
või tähtaja möödumisel.
Aruandeaasta jaanuaris lõpetati tööleping seltsi tegevjuhi Henry Vürstiga. Lepingu lõpetamise tasu ja hüvitist maksti talle kokku 2 842 eurot.

