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Tegevusaruanne

Koosolekud ja üritused

Juhatuse liikmete valimised ja koosolekud

Juhatuse koosseis muutus 29. mai üldkoosolekuga. Koosoleku raames toimusid uue juhatuse valimised, kuna eelmistel juhatuse liikmetel täitus

2 tegutsemisaastat. Uued kandidaadid olid Kaie Kasemets ja Tania Selart ning taas kandideerisid ka kõik 2008. ja 2009. aastal juhatuses

tegutsenud liikmed – Pille Tees, Piret Tees, Heiki Valner ja Evelyn Valtin. Üldkoosolek valis  juhatusse kõik kandidaadid välja arvatud Heiki

Valneri. Pille ja Piret Tees otsustasid juhatusest tagasi astuda ja 18. juunil toimus erakorraline üldkoosolek, millega kinnitati Pille ja Piret Teesi

tagasi astumine. Uues koosseisus jätkasid Kaie Kasemets, Tania Selart ja Evelyn Valtin. 2010. aastal toimus 12 ametlikku juhatuse koosolekut.

Üldkoosolekud ja muud organisatsiooni üritused

Aasta jooksul toimus 4 üldkoosolekut, millest kaks olid erakorralised käsitletavate teemade kiireloomulisuse tõttu. 15. märtsil toimunud

erakorralise koosolekuga otsustati täiendada põhikirja, et võimaldada juhatusel liikmeid aastamaksust vabastada ka seoses aktiivse

panustamisega Seltsi tegevusse. 18. juunil toimunud erakorralise üldkoosolekuga kinnitati Pille ja Piret Teesi juhatusest tagasi astumine

vastavalt nende poolt esitatud tahteavaldusele.

29. mail toimus Aegviidu Looduskeskuses kevadine üldkoosolek, mille raames kinnitati 2009. majandusaasta aruanne ja arutati 2010. aastal

kavandatavate tegevuste. Arutleti teistel aktuaalsetel loomakaitse teemadel. Koosoleku raames valiti juhatuse liikmed järgnevaks kaheks

aastaks. Peale üldkoosoleku lõppemist jätkus seminar ühise õhtusöögi ja jutuajamistega loomakaitse teemadel.  Järgmise päeva

hommikusöögilauas tutvuti õiglase kaubanduse temaatika ja Fair Trade kaubamärgiga. Ühiselt vaadati Poolas läbi viidud uuringu põhjal

koostatud dokumentaalfilmi intensiivsetest loomafarmidest ning nende mõjust farmides elavatele sigadele, ümbritsevale keskkonnale ja

inimestele.

  

18. detsembril toimus üldkoosolek Tartus. Koos vaadati üle 2010. aastal toimunud tegevused ja käimasolevad projektid. Lisaks tutvuti 2008. ja

2009. aasta aruannete revisjoni soovitustega ning muudeti põhikirja seoses euro kasutusele võtmisega 2011. aasta alguses. Liikmeslisusega

seotud maksud otsustati jätta samaks ning teisendada eurodeks vastavalt euro kasutuselevõtmise seaduse ümardamisreeglitele.

Sisseastumismaksuks kinnitati 3.20 eurot ja aastamaksus 19.17 eurot.

Alates septembrikuust toimusid ELSi kontoris Tallinnas igakuised meisterdamise töötoad – kooti randmesoojendajaid, kaunistati lillepotte

kraklee- ja salvrätitehnikas ning meisterdati muid meeneid. Lisaks sellele, et töötoad olid ELSi liikmetele ja vabatahtlikele toredaks

ühistegevuseks, annetasid paljud osalejad valmistatud esemed ELSi heategevusliku müügi jaoks.
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21 - 22. augustil toimusid ELSi suvepäevad seltsile pärandatud talus Audemäel. Osalejate paremaks tundma õppimiseks alustati

tutvumismängudega. Seejärel nuputati huvitavate loomade teemaliste viktoriini küsimuste üle ja lahendati tiimitöö ülesannet. Koos arutleti

vabatahtlike kaasamise üle ja tutvuti T-särkide kujundamise võistlusele laekunud töödega. Lapsed mängisid vahvaid mänge ja joonistasid pilte

loomadest ELSi kontoriseinte kaunistamiseks. Õhtu möödus süües ja juttu ajades. Hommikust söödi piknikul, peale mida tehti ühine jalutuskäik

ümbruses.

Vabatahtlike kaasamise arutelu käigus selgus, et kõige enam annab vabatahtlikele positiivse laengu just võimalus seltsi tegevustes kaasa lüüa,

inimeste teavitamine ja loomade otsene abistamine. Tegutsema innustab ka omavaheline aktiivne suhtlus, koosviibimised ja positiivse tagasiside

saamine. Kõik see kokku tekitab mõnusa ühtekuuluvustunde. ELSi tegevuse edasi arendamiseks pakuti palju häid ideid. Olulisemateks neist

peeti vabatahtlike kaasamise süsteemi arendamist, meedia valdkonna laiendamist ja loomadega kokkupuutuvate asutustega koostöö

suurendamist.

Vabatahtlike kaasamise arendamise juures peeti silmas peamiselt piirkondliku tegevuse arendamist, koosviibimiste korraldamist ja koolituste

pakkumist. Meediaga suhtluse osas oli ettepanekuks  informatsiooni suunamine rohkem kirjutavasse meediasse nagu ajalehed ja ajarkirjad ning

tänavapildis esile toomine plakatitel.  VTA, politsei ja teiste asutustega kokkupuutumisel olid ettepanekuteks koostöölepeteni jõudmine, tihedam

ja vähem juriidiline suhtlemine nii maili kui ka telefoni teel, et loomade abistamine oleks rohkem ühine eesmärk.

 

Osakonnad

Piirkondlike loomakaitse probleemide lahendamiseks on Selts loonud osakondi http://www.loomakaitse.ee/?q=espa_branches inimestest, kes

soovivad kohapealsete hulkuvate või abi vajavate loomade olukorda parandada. ELSi tegevused (näiteks hädajuhtumite lahendamine) on

üle–eestilised ning neid viiakse ellu tänu osakondades tegevuses osalevate vabatahtlikele.

Seoses sellega, et Viljandimaa, Virumaa, Valgamaa, Võrumaa ja Pärnumaa osakondade koordinaatorid ja ka liikmed on viimastel aastatel enam

keskendunud peamiselt kohalike varjupaikade arendamisse ja abistamisse, ei ole piirkondade loomakaitsealane tegevus laiemalt olnud

märkimisväärselt aktiivne. Samas mitmed vabatahtlikud nendes piirkondades ning ka Tartu, Põlvamaa, Hiiumaa, Järvamaa ja Ida-Virumaa

osakondadest aitasid lahendada hädajuhtumeid, pakkusid hättasattunud loomadele hoiukodusid, esindasid ELSi erinevatel üritustel, viisid läbi

loenguid ja üritusi ning olid abiks ka heategevusliku müügiga.

2009. aasta sügisel loodud Ida-Virumaa osakond oli eelneval aastal kõige aktiivsem ja enim-arenev. Abistati jätkuvalt Kohtla-Järve kodutute

loomade varjupaika ning jagati loomakaitsega seotud teavitusmaterjale. Osakonna eestvedaja Tiiu Kuzmina kohtus kohalike huvilistega ning

aitas lahendada juhtumeid ja toetada abivajavaid loomi.

Seoses osakondade tegevusaktiivsuse mõningase vaibumisega eelpool toodud asjaolude tõttu, arutleti võimalusi piirkondlikke tegevusi

aktiviseerida. Kohalike kontaktisikute panus on väga oluline nii loomade otsesel abistamisel kui ka loomakaitseliste põhimõtete ja tegevuste

levitamisel. 2011. aastal korraldatakse süsteem vastavalt võimalustele ümber ja jätkatakse vabatahtlike kaasamist piirkondades.

http://www.loomakaitse.ee/?q=espa_branches
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Liikmed

 

Uued liikmed

2010. aastal võeti vastu 90 liiget ja välja astus 2 liiget. 309 liiget, kes ei olnud tasunud liikmemaksu üle kahe aasta, arvati seltsist välja. Kõikidele

saadeti eelnevalt teade maksmata jäenud aastatasust ja anti võimalus võlg likvideerida ning liikmena jätkata. Aasta lõpu seisuga oli liikmeid

kokku 486, neist 482 eraisikut ja 4 juriidilist isikut.

Lisaks üldkoosolekutele ja seminarile, käsitöötubadele Tallinnas ning Audemäe toimunud suvepäevadele rohkem suuremaid lisaüritusi liikmetele

2010. aastal ei korraldatud. Samas pakuti välja erinevaid võimalusi vabatahtlikuna tegevusse asuda ja loomakaitse põhimõtteid laiemalt

tutvustada.

Jätkati 2009. aastal välja töötatud teavituspakkide saatmist liikmetele ja ka vabatahtlikele.

Aasta jooksul asus tegevusse mitmeid liikmetest vabatahtlikke, kes andsid oma panuse ELSi kõigi kuue põhiprojekti raames. Aasta lõpu seisuga

oli Seltsi aktiivsete liikmete arv ca. 45.
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ELSi projektid aastal 2010

Põhiprojektid, millega 2010. aastal tegeleti olid samad, mis varasematel aastatel: hädajuhtumite ja järelvalve projekt, õigusprojekt, administratiiv

ja koostööprojekt, koolitus- ja haridusprojekt, teavitusprojekt, varjupaikade ja asenduskodude projekt. Lisaks viidi läbi Avatud Eesti Fondi poolt

toetatud projekt "Majandusraskustes Tartumaa perekondade abistamine läbi nende lemmikloomade olukorra parandamine" (MASU) ja

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt  "Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine" (KÜSK).

Hädajuhtumite ja järelvalve projekt

Avalikkusele avatud ELSi infotelefoni numbril 52 67 117 vastas ka 2010. aastal Tania Selart. Seoses USAs asuvalt Parks Foundationi fondilt

saadud toetusele ja Põllumajandusministeeriumi rahastusele oli võimalik säilitada hädajuhtumite projektijuhi (sh ka infotelefoni vastuvõtmine)

ametikoht.

Statistikat peeti nii laekunud teadete, küsimuste ja juhtumite kui ka neile leitud vastuste ja lahenduste osas.

Eraisikute nõustamine KOKKU

2010
6011 Nõustamise sisu. Peamistel teemadel

Juriidilistes küsimustes seoses

loomakaitsega (e-maili teel)
444

Kasside ja koerte pidamise eeskiri, looma pidamistingimused, järelvalve, looma

julm kohtlemine, hulkuvad loomad jne.

ELSi infotelefonile tulnud kõned 3817
Üldine info, väärkohtlemine, hulkuvad loomad, vigastatud linnud, abipalved

rahaliseks toetuseks, tapetud, metsloomad, hüljatud, surnud, kadunud, leitud jne

Muul viisil nõustamine

(pöördutud on otse erinevate

ELSi aktiivsete liikmete poole)

1750

Hulkuvad kassid, koerad, loomade pidamistingimused, abipalved, hulkuvate

loomade püüdmine, hoiukodud, vigastatud lemmikloomad, metsloomad, linnud

jne.

Tabel 1: Pöördumised ELSi poole

Põhjalik ülevaade statistikast asub: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/505

Avalikkuse ette jõudsid mitmed juhtumid, kus ELSi liikmed ja teised loomasõbrad aitasid lahendada probleemseid loomade pidamistingimusi,

loomade väärkohtlemise juhtumeid ja toetada hätta sattunud loomi. Lisaks anti mitmele loomaomanikule lemmiklooma kliiniku kulude katmiseks

intressivaba laenu.

2010. aastal laekus ELSi infotelefonile kokku 3817 kõnet. Suurima osa kõnedest, 929, moodustasid esmakordselt korraldatud steriliseerimise /

kastreerimise kampaaniaga seonduvad kõned. Nendest järgmised 744 kõnet olid informatsiooni küsimised erinevate teemade kohta (seadused,

annetamise võimalused, teenusepakkumised, info loomade pidamise, tõuühingute jms). 491 teadet anti hulkuvate koerte ja kasside kohta, 400

vigastatud lindude osas ja 318 teadet laekus väärkoheldud loomade kohta - nii lemmikloomad kui ka põllumajandusloomad jt, keda peetakse

tingimustes, mis ei ole konkreetsele loomaliigile sobilikud, samuti loomade peksmised. Kogu statistika on kättesaadav ELSi kodulehel.

  

Üldisele infotelefonile saabuvate kõnede arv on igal aastal suurenenud ning palju helistatakse ka aktiivselt tegutevatele vabatahtlikele/liikmetele.

Lisaks kõnedele saabub ELSi infomeilile info@loomakaitse.ee keskmiselt ca. 7 küsimust või teadet loomade väärkohtlemisest päevas. Samuti

edastatakse teateid kaotatud ja leitud lemmikutest, mis ELSi poolt lisatakse kodulehele ja igale teavitajale antakse infot ka teistes portaalides

kuulutamise võimaluste kohta. Aasta jooksul ca 300le loomale leida uut kodu ning viia kokku kaotatud või leitud loomi omanikuga.

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/505
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Otsest abi sai umbkaudu 1000 looma, peamiselt kasse ja koeri kuid ka kajakaid, tuvisid, rott, kitsi. Loomi oli võimalik otseselt abistada tänu

headele inimesele, kes ELSile annetusi kandsid. Otsene abi on loomade ravimine, sh ülevaatused, ussirohukuurid, parasiiditõrjed, seeneravi,

erinevad testid ja analüüsid. Kokku raviti ligi 400  erinevat looma ning toidukulusid hüvitati üle 250 looma osas. Lisaks jagati ELSile annetatud

loomatoitu veel ligi 300le loomale. Andmete kogumisel toodi kuude lõikes välja steriliseerimise, kastreerimise, kiipimise, vaktsineerimise ja

opretsioonide hulk. Operatsioonidest toetati kõige enam kasside ja ka koerte käpaoperatsioone. Aidati teostada ka puusaliigese-, saba-, silma-

songa, kõrvade ja peitmunandite operatsioone.

Protseduur Kassid Koerad

Steriliseerimine 159 17

Kastreerimine 69 2

Kiipimine 41 7

Vaktsineerimine 179 31

Tabel 2: Toetatud protseduuride jaotus

Põhjalik ülevaade: http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/145

Jätkati osalemist Põllumajandusministeeriumi juures tegutsevas loomkatsete loakomisjonis.

Õigusprojekt

Õigusprojekti eesmärgiks on edendada kõikehõlmava õigusliku raamistiku loomist loomade kaitseks ning toetada teisi projekte, eelkõige

järelevalve projekti loomakaitsealaste õigusaktide tõhusa rakendamise tagamisel. Samuti aitavad õigusprojektides osalevad seltsi vabatahtlikud

huvilisi, kes pöörduvad abi saamiseks ELS-i poole ja tagavad neile õiguslikult korrektse nõustamise. Lisaks sellele nõustatakse vajadusel ELSi

liikmeid loomakaitsealastes õigusaktides.

Õigusprojekti raames koostati mitmetele kohalikele omavalitsustele pöördumisi (40) ning juhiti nende tähelepanu kitsaskohtadele ja puudustele

kehtivates koerte ja kasside pidamise eeskirjades. Pöördumiste tulemusel muutsid mitmed omavalitsused oma eeskirjad loomasõbralikuks ning

viisid loomakitseseaduse ja teiste õigusaktidega  vastavusse.

ELS esitas 2010. aastal kokku 390 kirjalikku avaldust ja pöördumist loomade julma kohtlemise ja loomakaitseseaduse ja lemmikoolade pidamise

nõuete määruse rikkumise tõttu järelevalveametnikele (politsei, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon).

Avaldusi ametkondadele

KOKKU 2010
390 Avalduste sisu peamistel teemadel

VTA-le 233

Pidamistingumuste mitte nõuetele vastamine, loomade avalik näitamine,

lubamatu tegu looma suhtes, omanikuta loom, loomaarsti poolt

hukkamisnõuete rikkumine

Politseile 70
Looma suhtes lubamatu tegu, looma hülgamine, julm kohtlemine, looma

suhtes vägivalla eksponeerimine

Keskkonnainspektsioonile 21

Lubamatu tegu looduduses elava looma suhtes, ebaseaduslik looduses elava

looma kodustamine, lindude häirimine pesitsuajal, pidamistingimustte mitte

nõuetele vastamine loomapoodides

Kohalikele omavalitsutsele 40 Puudulik kasside ja koerte eeskiri, hulkuvad loomad

Muud 26
Abitus seisundis metsloom, õigusaktide tõlgendamine, seaduse muudatuse

ettepanekud

Tabel 3: Ametiasutuste poole esitatud pöördumised 

http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/145
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Ülevaade edastatud pöördumistest ja ametkondade poolt leitud lahendustele: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/851. 

 

 

 

03.12.09 õiguskantslerile esitatud pöördumisele seoses Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja vastuoluga nii põhiseaduse,

loomatauditõrje seaduse kui ka loomakaitseseadusega laekus ELSile 21.01.10 vastuse, mille kohaselt algatati menetlus põhiseadusele ja

seadusele vastavuse kontrollimiseks. Selgitati välja, et nimetatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 ja § 663 on

vastuolus põhiseaduse § 3 lõikega 1. 

 

Maikuus pöördus ELS Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti poole, et lisada lemmikloomade arvuga leibkonna kohta seotud küsimused

rahvaloenduse loendusküsimustikku. Eesmärgiga ennetada hulkuvate loomade teket  efektiivsemalt ning koostada erinevaid uurimustöid

vastavatel teemadel (nt hulkuvate koerte ja kasside mõju keskkonnale jne). Kumbki asutus ei toetanud lemmikloomadega seonduvate küsimuste

lisamist uuringusse. 

 

Administratiivse töö, sh (rahvusvahelise) koostöö projekt 

 

Seltsi jätkusuutliku tegevuse paremaks korraldamiseks osaleti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja  Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse

mentorprogrammides. Rahastuse saamiseks kirjutati fondidele projekte ja kaasati vabatahlikke erinevatesse projektidesse. Positiivsed vastused

saadi Swedbanki annetuskeskkonna osas, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Avatud Eesti Fondi poolt. 

 

Osalemine mentorprogrammides 

 

2009. aasta lõpul valiti ELS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse mentorprogrammi, mille eesmärk oli avalikes huvides tegutsevate ühenduste

(mittetulundusühingute, sihtasutuste) võimekuse ja professionaalsuse kasv läbi mittetulundussektori omavahelise koostöö ja partnerluse. ELSi

poolseks kontaktisikuks oli Evelyn Valtin ja mentoriks Helve Remmel. Programm kestis üks aasta ning selle raames viidi osalejatele läbi kuus

erinevat koolitust ja üks õppereis mitme Eesti MTÜ juurde. Lisaks koolitustel omandatud teadmistele ja nende rakendamine ELSis uuendati

mitmeid alusdokumente, vaadatati üle organisatsiooni strateegiad ning vajadusel arutleti mitmete aktuaalsete küsimuste üle. 

 

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus viis 2010. aasta sügisel ja 2011. aasta alguses läbi vabatahtlike kaasamise programmi, millesse ELS

valituks osutus. Programmi raames korraldati mitu koolitust ja toetati vabatahtlike plaani ning nõustati muude tegevuste läbiviimise juures.

Vabatahtlike koordinaatorina asus ELSi tegutsema Geit Karurahu. Programmi raames uuendati veebilehe vabatahtlike osa, kuulutuste

ülesehitust ja sisu ning muid vabatahtlike teemadega seotud materjale. Üleskutseid hakati lisama Vabatahtlike Väravasse, mis osutus väga

edukaks. 

 

Annetuste kogumine 

 

Abivajavate loomade aitamiseks ja ELSi tegevuse toetamiseks üldisemalt koguti annetusi nii pangakontodele, annetuskastidesse ja läbi

annetustelefonide. Osta.ee keskkonnas müüdi meeneid ja käsitöö-esemeid ning jätkati pikaajalist kampaaniat „Aita Eesti Koeri“. Jätkati 2009.

aastal Indrek Galetini poolt Fitness.ee fotostuudios pildistatud loomade fotodega kujundatud jõulukaartide müüki.  Detsembrikuus viidi läbi

annetuste kogumisekampaania „Hoolime koos“. 

 

Alates juunikuust osales ELS kolmandat korda Swedbanki poolt loodud annetuskeskkonnas, kuhu esitatud projektitaotlus vastu võeti. Projekti

„Hädas olevate loomade kannatuste vähendamine” raames laekunud annetusi kasutati loomade raviarvete ja abistamisega seotud kulude

katmiseks alates 01.06.2010. 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/851
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Rahvusvaheline koostöö 

 

ELS jätkas koostööd rahvusvahelisel tasandil organisatsioonidega Eurogroup for Animals, ENDCAP (The European network to END the keeping 

of wild animals in CAPtivity), WSPA (World Society for the Protection of Animals) ja CIWF (Compassion in World of Farming). Koos viidi läbi 

mitmeid teavituskampaaniaid, planeeriti tegevust Euroopa mastaapides ELSi esindajad osalesid nimetatud organisatsioonide 

aastakonverentsidel ja projektikohtumistel. Aasta lõpus alustati läbirääkimisi Soome loomakaitseorganisatsioonidega SEY ja Animalia, et 

 tihendada koostööd ja üksteiselt õppida. 

 

 

Koolitus- ja haridusprojekt 

 

"Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine" 

 

KÜSK toetusel viis ELS läbi projekti "Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine", mille raames koostati koolitusteenuse 

jaoks äriplaan, töötati välja koolituste stsenaariumid erivatele vanuserühmadele,  koolitusmaterjalid ja juhendid, võeti tööle koolitusjuht Kadri 

Taperson ja 5 koolitajat, kes eelnevalt ka välja koolitati. Seoses sellega, et samal ajal teenuse käivitamisega oli vaja läbi viia 

Põllumajandusministeeriumi eraldisega seotud tasuta koolitused, oli raske edukalt pakkuda ka tasulisi koolitusi. Kokku müüdi 7 koolitust. 

Olulisem oli aga see, et kohalikele omavalitsustele ja koolidele edastati koolitusteenusega seotud informatsioon ja võimalusest ka edaspidi 

tellida. Koolitusteenuse pakkumine ja materjalide arendamisega jätkatakse. Projekti eesmärk oli tõhustada ennetustegevust, et pikemas 

perspektiivis säästa loomi väärkohtlemise eest ning innustada inimesi hoolima ja vajadusel loomade heaolu nimel ka sekkuma. 

 

 

Sügisel viidi lasteaedades ja koolide 1 - 4ndatele klassides üle Eesti läbi 102 koolitust lemmikloomade pidamise teemadel. Kokku osales 1824 

last - 576 lasteaedades ja 1248 koolides. Lasteaedades toimus 39 ja koolides 63 koolitust. Koolitusi viidi läbi Põllumajandusministeeriumi poolt 

eraldatud toetusega. Koolidele jagati ELSi poolt väljatöötatud teavitusmaterjale "Mitte saada koera käest hammustada", "Kuidas olla eeskujulik 

loomapidaja" ja "Miks steriliseerida/kastreerida oma lemmik". 

 

Loomasõbraliku tarbimise ja eluviisi, vastutustundlikku loomapidamise ning muud teavet loomakaitsetemaatika kohta jagati peamiselt läbi 

teabematerjalide levitamise erinevatesse huvitatud asutustesse nagu lemmikloomapoed, koolid, lasteaiad jt. 

http://www.eurogroupforanimals.org/
http://www.endcaptivity.org/
http://www.wspa-international.org/
http://www.ciwf.org.uk/
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Teavitamisprojekt 

 

Teavitamisprojekt on eelkõige tugiprojektiks teistele. Projekti raames jagati loomateemalisi materjale üle Eesti, olulisematel teemadel saadeti

välja pressiteateid, vahendati loomakaitse teemalisi uudiseid nii Eestist kui ka loomakaitseorganisatsioonidest üle maailma ja mujalt riikidest

üldiselt.  

 

Regulaarne elektrooniline uudiskiri viis liikmeteni infot nii ELSis ja kui ka teiste kohalikes ja rahvusvahelistes loomakaitseorganisatsioonides

toimuvast ja eelolevast, viiteid uudistele nii sise- kui välismeedias, ülekutseid osalemaks kampaaniates ja koolitustel jpm. Samuti tutvustatati

mitmes uudiskirjas seltsi aktiivseid liikmeid ja vabatahtlikke. 

 

Pidevalt avaldati teateid olulisematest hädajuhtumitest ning raha kogumise vajadusest ELSi kodulehel ja läbi elektroonilise uudiskirja. Jooksvalt

koguti kokku viiteid meedias kajastatud loomakaitse- ja loomateemalistest uudistest  ning avaldati uudiskirjades ja kodulehel. Lisaks koostati

artikleid ja arvamusi ajalehtedes avaldamiseks. Paljud erinevad loomade väärkohtlemise ja abistamise teemad jõudsid meediasse, eelkõige

telekanalitesse. Jätkus üldise tähelepanu suunamine loomadega seotud juhtumitele ja võimalikele lahendustele. 

 

Steriliseerimise / kastreerimise kampaania 

 

ELS koostöös mitmete kliinikute ja toetajatega korraldasid  alates 15. märtsist kuni aprillikuu lõpuni kampaania, mille raames oli loomaomanikul

võimalik oma kass steriliseerida / kastreerida soodushinnaga.

Kampaanias osales kokku 21 kliinikut üle Eesti, kus pakuti operatsioonideks tavapärasemalt soodsamat hinda. Peatoetaja Purina toetas

kliinikuid loomatoiduga ja korraldas koostöös ELSiga väli- ja telereklaami. Eesti Loomakaitse Seltsi  otsene toetus  loomadele soodsamate

hindade võimaldamiseks oli 53 750 krooni. Paljud kohalike omavalitsuste esindajad panustasid info levitamisega lisades selle omavalitsuse

kodulehele ja lehtedesse. Informatsiooni kampaania kohta kajastasid paljud ajalehed ja internetiportaalid.

Kampaania raames registreeriti kokku 2789 kassi - 1654 emast ja  1117 isast. 18 kassi puhul sugu täpselt ei teatud.

1531 registreeritud kassi osas sisestati informatsiooni looma vanuse kohta. Enim registreeriti kuni 1 aastaseid kasse, kelles seas oli kõige

rohkem 7 ja 8 kuuseid noori kasse – vastavalt 111 ja 102 isendit. Järgmisena olid ülekaalus 1-2 aastased kassid – 334 isendit ja 215 kiisut oli

vanuses 2 kuni 3 aastat. 41 kiisu osas vanust lisada ei teatud.

2523 sisestuse järgi oli 957 kassi Harjumaa piirkonnast ja 620 Tartumaalt. Neile järgnesid Pärnumaa ja Ida-Virumaa.

Põhjalik ülevaade: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/638

 

 

Kampaania „Hea sõna loomadele“ 

 

Oktoobrikuus korraldas ELS koostöös Purina Friskies’iga kampaania Hea sõna loomadele.  Kampaania raames tutvustati Eesti Loomakaitse 

Seltsi tegevust ja põhirõhk oli suunata ühiskonna tähelepanu varjupaikade tegevusele ning varjupaikades elavatele kodututele loomadele. 

Kampaania eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust loomade heaolu parandamiseks, kutsuda inimesi üles oma lemmiku eest paremini hoolitsema, 

et ennetada hulkuvate loomade arvu kasvu ja nende sattumist varjupaikadesse. Hea sõna kogumiseks kaasati vabatahtlikke, kes tegutsesid 

neljas Eesti  suuremas linnas. Hea sõna kampaaniast võttis osa pea 2000 Eestimaa elanikku, kelle hea sõna ja pilte saab näha: www.kassid.ee. 

Kampaania tarbeks tehti üle 2000 pildi (Tallinnas 674, Tartus 829, Pärnus 345 ja Ida-Virumaal 173). Kampaaniat toetasid Friskies, Tallinna linn, 

Clear Channel jt. 

Põhjalikum ülevaade: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/768 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/638
http://www.kassid.ee/
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/768
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Kampaania „Veendu, et kõik sinu pereliikmed on sinuga!” 

 

Septembrikuus viidi läbi kampaania „Veendu, et kõik sinu pereliikmed on sinuga!” Kampaania kaudu soovis Eesti Loomakaitse Selts panna 

loomaomanikele südamele, et nad võtaksid oma lemmikud ja nende järglased suvilatest endaga kaasa ning ei jätaks neid hüljatuna saatuse 

hoolde. Loomade hülgamine toob alati kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui inimestele, kuid kõige raskem on see 

loomulikult maha jäetud loomade jaoks. Teavituskampaaniaga liitus ja aitas infot levitada vähemalt 48 linna/valda, alates väikesest Kihnu 

saarest kuni Eestimaa kaugeima omavalitsuse, Misso vallani. Kampaania teavitamisega andsid oma panuse erinevad organisatsioonid ja 

asutused üle Eesti. Teavitusplakatid pandi üles rongidesse ja ka rongijaamadesse. 

Põhjalikum ülevaade http://www.loomakaitse.ee/?q=node/769 

 

 

 

Ülemaailmne loomade päev 

 

Ülemaailmse loomade päeva tähistamine toimus sel aastal suuremalt kui varem, terve oktoobrikuu jooksul toimus erinevaid üritusi ja 

informatisiooni kajastati spetsiaalselt loodud kodulehel www.loomakaitse.ee/loomadepaev2010. Neljal nädalavahetusel oli võimalik Eesti 

suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Paides) tutvuda Eesti Loomakaitse Seltsi tegevustega, joonistada, meisterdada, mängida 

mänge, võtta osa viktoriinist, toetada abivajavaid loomi tehes annetus või ostes vabatahtlike valmistatud käsitööd. Annetuste ja käsitöömüügi 

eest laekus üritustel kokku 2910 krooni. Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimusid loomasõbraliku tarbimise koolitused ja võimalus oli osa võtta 

fotokonkursist leidmaks kõige rohkem oma lemmikuga sarnanev peremees või –naine. Kooliõpilased said osaleda joonistus- ja esseekonkursil, 

mille raames laekus 740  joonistust ja 5 esseed 57 koolist üle Eesti. 

 

Aasta kõige loomasõbralikumaks teoks valiti  Soome organisatsiooni Pelastetaan Koiraat RY tegevus, mille toel on kodu leidnud mitu tuhat Eesti 

koera ja kassi. Kõige loomavaenulikumaks valiti pärnakate Indrek ja Marge Arumäe koera ja tema kutsikate hooletusse jätmise, mille tagajärel 

kutsikad hukkusid ja koeraema oli surmaeelses seisundis.   

Põhjalik ülevaade: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/753 

 

40 500 voldiku jagamine kohalikele omavalitsustele 

 

Kohalikud omavalitsused puutuvad oma tegevuses tihtipeale kokku kodanikega, kes lemmikloomadega seotud muredega nende poole 

pöörduvad – teatatakse väärkoheldud või hüljatud loomadest ja pöördutakse muude loomadega seotud küsimustega. 

Põllumajandusministeeriumi toetusel trükiti ja jagati laiali 40 500 eesti- ja venekeelset teabematerjali kõigi Eesti 226 kohaliku omavalitsuse vahel. 

Jagatud materjalid olid järgmised: „Et mitte saada koera käest hammustada...“, „Kuidas olla vastutustundlik loomapidaja?“, „Miks 

steriliseerida/kastreerida oma lemmik?“. 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/769
http://www.loomakaitse.ee/loomadepaev2010
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/753
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Varjupaiga ja asenduskodu projekt 

 

ELSi varjupaikade projekti eesmärgiks on parandada kodutute lemmikloomade olukorda varjupaikade olustike parandamise teel ning ennetada

hulkuvate loomade teket kodutute kasside ja koere steriliseerimisete / kastreerimisete teel.

2010. aastal jätkati koostööd nii Tallinnas, Tartus kui ka mujal tegutsevate kasse abistavate organisatsioonidega, mille hoole all olevate kasside

steriliseerimise / kastreerimise ja ravimise ning eelneval kokkuleppel ka ülalpidamise kulusid toetatati regulaarselt ja/või ka juhtumipõhiselt

rahaliselt. ELSi liikmed ja vabatahtlikud pakkusid võimalusel ajutist hoiukodu nii kassidele, koertele kui ka varestele, kajakatele, tuvidele, siilidele

ja teistele abivajajatele.

Vajadusel toetati Viljandi, Virumaa, Võru, Valga, Pärnu, Haapsalu, Tartu ja Kohtla-Järve kodutute loomade varjupaiku rahaliselt ja juriidilise

nõustamisega erinevate hädajuhtumite korral.

Sügisel jagati kõikidele varjupaikadele, kasse abistavatele organisatsioonidele ja aktiivsematele kasse abistavatele eraisikutele üle 4000 kasside

toidunõu, ligi 1000 koerte mänguasja ja 100 madratsit. Esemed annetati ELSile erinevate asutuste poolt, kes soovisid loomade abistamisel toeks

olla. Lisaks aitas ELS sügisel laiali jagada 4000 kg Taani firma poolt  annetatud kassitoitu OÜ Caramira vahendusel.

  
 

"Majandusraskustes Tartumaa perekondade abistamine läbi nende lemmikloomade olukorra parandamine"

Projekti vältel külastatud peredel oli kokku 235 lemmiklooma, millest 161 olid kassid, 58 koerad, 6 küülikud, 4 deegud, 3 kääbushamstrid, 2

kitsed ja 1 rott. Steriliseeriti 78 kassi ja 25 koera, kastreeriti 7 kassi ja 6 koera. Vaktsineeriti 82 kassi 33 koera ja 6 küülikut. Samuti teostati

järgmisi protseduure: sise- ja väliparasiitide tõrje, silmaravi, põieravi, põletikuravi, tiinusevastased süstid, pärakupauna põletku ravi, sügelislesta

ravi, liigeseravi, uriinitestid, FIV testid, kopsupõletiku ravi, südamepuudulikkuse ravi, kasvajate eemaldamine, hammaste välja tõmbamine,

pügamine. 2 loomale teostati eutanaasia, sest nad olid parandamatult haiged. 13 loomale otsiti uued kodud, sest nende omanikud ei oleks

suutnud nende eest tulevikus hoolitseda. Abivajajatele jagati välja  384 kg  650 g lemmikloomatoitu.

Projekti raames jagati ka teavitusmaterjale ja tutvustati omanikele loomakaitseseadust, eeskirju jm olulist. Lisaks loomade otsesele abistamisele

oli laiem eesmärk suunatud hüljatud, uputatud ja hooletult ära sokutatud loomade tekke vähendamisele, ennetamisele ning laiemalt ka

lemmikloomade pidamise kultuuri tõstmisele.

Põhjalikum ülevaade: http://www.loomakaitse.ee/?q=node/790

  

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/790
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Mittetulundusühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

• raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

• raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Loomakaitse Selts 31.12.09 finantsseisundit ning perioodi 01.01.10

–31.12.10 majandustulemust ja rahavoogusid;

• MTÜ Eesti Loomakaitse Selts on jätkuvalt tegutsev ühing.
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 72 905 297 139 2

Nõuded ja ettemaksed 233 485 117 798 3,4

Kokku käibevara 306 390 414 937  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 12 160 15 200 6

Kokku põhivara 12 160 15 200  

Kokku varad 318 550 430 137  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 197 388 201 856 4,7

Kokku lühiajalised kohustused 197 388 201 856  

Kokku kohustused 197 388 201 856  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 228 281 72 524  

Aruandeaasta tulem -107 119 155 757  

Kokku netovara 121 162 228 281  

Kokku kohustused ja netovara 318 550 430 137  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 47 270 54 765 8

Annetused ja toetused 2 326 694 2 085 105 9

Tulu ettevõtlusest 0 261 500  

Muud tulud 50 012 13 168  

Kokku tulud 2 423 976 2 414 538  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 103 825 -904 351 10

Jagatud annetused ja toetused -10 503 -55 500  

Mitmesugused tegevuskulud -282 948 -550 194 11

Tööjõukulud -131 184 -746 831 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 040 -2 499 6

Kokku kulud -2 531 500 -2 259 375  

    

Kokku põhitegevuse tulem -107 524 155 163  

Finantstulud ja -kulud 405 594  

Aruandeaasta tulem -107 119 155 757  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -107 524 155 163

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 040 2 499

Kokku korrigeerimised 3 040 2 499

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -115 686 -30 025

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -4 469 -196 293

Laekunud intressid 405 594

Kokku rahavood põhitegevusest -224 234 -68 062

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -15 200

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -15 200

Kokku rahavood -224 234 -83 262

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 297 139 380 401

Raha ja raha ekvivalentide muutus -224 234 -83 262

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 72 905 297 139
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 72 524 72 524

Aruandeaasta tulem 155 757 155 757

31.12.2009 228 281 228 281

  

Aruandeaasta tulem -107 119 -107 119

31.12.2010 121 162 121 162
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

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

summadena", lootusetud summad kantakse bilansist välja.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatkse soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 kroonist. Varad, mille

kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus alla 10 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortisatsiooni arvestamiel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutustehnika 5

Tulud

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

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

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

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

tulu sihtotstarbelistest toetustest"

Tuluna ettevõtlusest kajastatakse tulu loomakaitsealaste koolituste läbiviimisest, tekkepõhiselt, esitatud arve alusel.

Loomakaitsealased koolitused ei ole läbi viidud ärilistel eesmärkidel ning on maksuvaba käive Käibemaksuseaduse § 16(1) p.6 alusel.

Kulud

Kulud kajastatkse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt
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Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 16 452 17 152

Arvelduskontod 56 453 279 987

Kokku raha 72 905 297 139

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded ostjate vastu 118 690 6 905

Ostjatelt laekumata arved 118 690 0

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 0 4 096

Muud nõuded 108 668 99 670

Ettemaksed 6 127 7 127

Kokku Nõuded ja ettemaksed 233 485 117 798

Muud nõuded on antud laenud. 

Tagatis on ELSi kontoriruumide rendi eest. 

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 35 981  16 755

Sotsiaalmaks 64 107  33 275

Kohustuslik kogumispension 1 761  367

Töötuskindlustusmaksed 8 159  4 233

Ettemaksukonto jääk  4 096  

Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 110 008 4 096 54 630

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(kroonides)

 2010

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 17 890
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Eesti Loomakaitse Selts MTÜ on vastu võtnud pärandusena saadud annetusena talumaa ja -hoone Lõuna-Eestis, mis on arvele võetud

kinnisvarainvesteeringuna. Pärandvarana saadud vara soetusmaksumus on 0.-kr. ja vara on rendile antud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2008  

Soetusmaksumus 9 999 9 999 9 999

Akumuleeritud kulum -7 499 -7 499 -7 499

Jääkmaksumus 2 500 2 500 2 500

  

Ostud ja parendused 15 200 15 200 15 200

Amortisatsioonikulu -2 500 -2 500 -2 500

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 15 200 15 200 15 200

Akumuleeritud kulum 0   
Jääkmaksumus 15 200 15 200 15 200

  

Amortisatsioonikulu -3 040 -3 040 -3 040

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 15 200 15 200 15 200

Akumuleeritud kulum -3 040 -3 040 -3 040

Jääkmaksumus 12 160 12 160 12 160

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Võlad tarnijatele 66 203 46 652

Võlad töövõtjatele 21 177 20 919

Maksuvõlad 110 008 54 630

Muud võlad   
Võlad aruandvatele isikutele   

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest 0 79 655

Kokku võlad ja ettemaksed 197 388 201 856
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2010

Mittesihtotstarbelised tasud  

Liikmemaksud 47 270

Kokku liikmetelt saadud tasud 47 270

Rida liikmemaksud sisaldavad liikmetelt laekunud liikmekaartide, liikmaksude ja sisseastumise tasusid.

Liikmetelt laekunud annetused on välja toodud lisas number 9 "Annetused ja toetused".

Lisa 9 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2010 2009

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 648 103 1 033 077

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 1 399 069 1 052 028

Anonüümsed annetused 250 424 0

Annetused liikmetelt 29 098 0

Kokku annetused ja toetused 2 326 694 2 085 105

Sihtotstarbelised annetused ja toetused koosnevad järgmistest laekumistest: Põllumajandusministeeriumi eraldis meedia, nõustamise ja

koolitusega seotud tegevuste läbiviimiseks; Avatud Eesti Fondi poolt toetatud projekt "Majandusraskustes Tartumaa perekondade abistamine

läbi nende lemmikloomade olukorra parandamise"; Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt  "Loomade ja loomakaitse

teemalise koolitusteenuse väljatöötamine". Lisaks Aita Eesti Koeri kampaania laekumised.

Anonüümsed annetused on annetused, mis on laekunud annetuskastidest ja annatustelefonidest.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2010 2009

Kulud loomade ravile, toidule jms. 874 487 745 865

Kulud loomade varjupaikadele  44 750

Kulud teavitamisele ja tegevuskulud 222 597 113 736

Palgad projektide alt 1 006 741  
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
2 103 825 904 351

Kulud loomade ravile, toidule jms summast 874 487 krooni sisaldab 206200 krooni ulatuses loomade abistamise kulusid, mis teostati

Avatud Eesti Fondi poolt toetatud projekt "Majandusraskustes Tartumaa perekondade abistamine läbi nende lemmikloomade olukorra

parandamise" raames.

Erinevate projektidega (sh Põllumajandusministeeriumi eraldis) seonduvalt olid palgakulud 1 006 740,97 krooni ulatuses.

Tegevuskulude alla kuuluvad side-, transpordi-, posti-, büroo- jt tegevuskulud.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2010 2009

Üür ja rent 60 219 62 455

Mitmesugused bürookulud 68 762 70 012

Koolituskulud 9 248 16 129

Loomadega seotud muud kulud 46 378 133 736

Muud 98 341 267 862

Kokku mitmesugused tegevuskulud 282 948 550 194

Lisa 12 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 988 597 558 153

Sotsiaalmaksud 325 933 188 678

Kokku tööjõukulud 1 314 530 746 831

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
1 006 741 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 4

Lisa 13 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 478 716

Juriidilisest isikust liikmete arv 4 5

 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009

Arvestatud tasu 371 174 185 350

Eesti Loomakaitse Seltsi juhtkond tegutseb vabatahtlikkuse alusel.
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