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Koosolekud ja üritused 
 

 
Juhatuse koosseis ja koosolekud 
 
Juhatuse koosseis muutus 2011 aasta 28. mai üldkoosolekuga, kui Kaie Kasemets astus isiklikel põhjustel 
juhatusest omal soovil tagasi. Juhatuses jätkasid Tania Selart ja Evelyn Valtin. Aasta jooksul toimusid 
regulaarsed juhatuse koosolekud. 
 
Üldkoosolekud ja muud organisatsiooni üritused  
 
Aasta jooksul toimus 3 üldkoosolekut. 29. mail toimus üldkoosolek Tallinnas MTÜ Jaan Tõnissoni Instituudi 
ruumides ja 22. juunil ELSi kontoris Kristiine linnaosas. Kahe esimese koosoleku raames kinnitati 2010 a. 
majandusaasta aruanne ning 2011. ja 2012. aastate tegevuskavad. Arutleti tulevate aastate eesmärkide ja 
starteegia üle. 16. detsembril toimus üldkoosolek ja jõuluüritus Tallinnas. Põgusalt vaadati üle 2011. aastal 
toimunud tegevused, arutleti aktuaalsetel teemadel ja tähistati saabuvaid Jõulupühi. 
 
19 - 20. märtsil toimus Aegviidu looduskeskuses ELSi vabatahtlike tutvumis- ja tänuüritus. Kutsutud olid kõik 
liikmed ja vabatahtlikud. Samuti olid oodatud sõbrad ja kaaslased, kes ELSi tegemiste vastu huvi tunnevad. 
 
Lisaks kinnitati kahe esimese koosolekuga, et vahemikus 2011 - 2014 koonduvad seltsi ressursid kolmele 
põhilisele programmile:  

 Teavitustegevus väärkoheldud loomade tekke ennetamiseks ja arvu vähendamisele kaasaaitamiseks 

 Nõustamisalane tegevus hädajuhtumite lahenamiseks ja järelvalve toetamiseks  
 Koolitustegevus laste ja noorte ning ka täiskasvanute teadlikkuse tõstmiseks loomade ja loomakaitsega 

seotud teemadel  
 

Eelpoolt mainitud programmide kaudu täidetakse üheksat eesmärki. 
 
Eesmärk 1: Seltsil on laiapõhine liikmeskond ja toetajaskond, kes on regulaarselt informeeritud Seltsi tegevustest 
(uudiskiri, päevakohane koduleht, kommentaarid ja artiklid meediakanalites) ja loomakaitse põhimõtetest ning on 
erinevatel viisidel kaasatud Seltsi tegemistesse.  

Eesmärk 2: Seltsil on igas maakonnas ja suuremates linnades efektiivselt koordineeritud aktiivsed vabatahtlikud, 
kes aitavad vajadusel ka kohalike tegevuste ja juhtumite juures. 

Eesmärk 3: Selts kasutab organisatsiooni ja tegevuse kajastamiseks sh abistajate kaasamiseks ka innovaatilisi ja 
interaktiivseid meetodeid ja vahendeid (sh Skype, Youtube, Facebook, jt). 

Eesmärk 4: Seltsil on toimiv ja kompetentne juhatus ning kindla tööjaotusega tõhusalt toimiv organisatoorne 
struktuur, sh Seltsi igapäevast tegevust toetav haldusüksus.  

Eesmärk 5: Vabatahtlikule loomakaitse 
tegevusele jätkub riiklik finantseerimine ja 
laiemalt tõuseb jätkuvalt loomakaitse tegevusala 
riiklikult tunnustatus ja hinnatus. 

Eesmärk 6: Seltsi omafinantseeringu osakaal on 
ligikaudu 25 % Seltsi aastaeelarvest (koolitused 
väljaspoole, Seltsi „tooted”, liikmemaksud, 
tegevustoetused) 

Eesmärk 7: Selts osaleb oma 
tegevusvaldkondade piires aktiivselt teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonide töös, eelkõige 
Euroopa organisatsioonide töös.  

Eesmärk 8: Selts tegutseb edukalt olles oma 
juriidilistele liikmetele katuseorganisatsiooniks 

ning kaasab tegutsemisvõrgustikku teisi Eesti loomakaitseorganisatsioone. Samuti osaletakse aktiivselt Eesti 
MTÜde ühistegevuses kodanikuühiskonna edendamiseks läbi huvigruppide kaasamise.  

Eesmärk 9: ELS on oluline partner loomakaitse temaatikaga seotud riigiasutustele nõustates ja tehes 
ettepanekuid valdkonnaga seotud õigusliku regulatsiooni parandamiseks ja tugevdamiseks. 
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Vabatahtlike tegevus 
 

 
 
 
Vabatahtlike kaasamine ja selle arendamine hoogustus enim just 2011. aastal. Suurema tõuke arenguks andis 
osalemine Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse 2010. aasta sügisel alanud vabatahtlike kaasamise 
programmis, millesse ELS valituks osutus. Programmi raames korraldati mitu koolitust ja toetati ja arendati 
vabatahtlike tegevuskava ning nõustati muude tegevuste läbiviimise juures. Vabatahtlike koordinaatorina asus 
ELSi tegutsema Geit Karurahu, kes jätkas ELSis 
vabatahtlikuna ka peale programmi lõppu ning 2011. aasta 
sügisel asus Seltsi liikmete ja vabatahtlike koordinaatorina 
tööle. Programmi raames loodi vabatahtlike 
registreerimisankeet, uuendati ELSi veebilehel vabatahtlike 
sektsiooni, üleskutsete struktuuri ja sisu ning muid 
vabatahtlike teemadega seotud materjale. Üleskutseid hakati 
lisama Vabatahtlike Väravasse, mis osutus väga edukaks.  
 
Läbi aasta panustasid vabatahtlikud üle Eesti väga erinevate 
tegevuste juures – lahendasid hädajuhtumeid, pakkusid 
loomadele hoiukodu, transpordiabi, kujundasid 
teavitusmaterjale, esindasid ELSi erinevatel üritustel, 
koolitasid loengutel, korraldasid sündmusi ja olid abiks heategevusliku müügi juures. Aasta lõpu seisuga on 
aktiivsemaid vabatahtlike ca 50, ebaregulaarsemalt abistas veel paarkümmend vabatahtlikku ning vabataht likuks 
oli registreerunud ligi 200 huvilist. 
 
2011. aasta on kodanikuaktiivsust edendav Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta. Ka ELS osales mitmetes 
Siseministeeriumi kui riikliku koordineerijana poolt algatatud vabatahtliku tegevuse aasta raames toimunud 
üritustel. Suurim sündmus oli 3 – 7. mail toimunud vabatahtlike mess.  

 
Sügisel ühines ELS sama programmi raames organiseeritud 
ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse 
pilootprogrammiga. Programmi eesmärk on pakkuda programmis 
osalevatele kodanikuühendustele võimalust äri- ja avalikust 
sektorist pärit erialaste teadmistega professionaalseid 
vabatahtlikke kaasates enda eesmärke mõjusamalt ellu viia. ELSi 
koostööpartneriks sai Keskkonnainspektsioon, mille kaudu 
panustasid koolitus- ja meediakava väljatöötamisse kaks 
vabatahtlikku.  

 

 
 
 
 

 
 
Liikmed 
   

 
  
Uued liikmed 
 
2011 aastal lõpu seisuga oli liikmeid kokku 522, neist 518 eraisikut ja 4 juriidilist isikut.  Jätkati 2009. aastal välja 
töötatud teavituspakkide saatmist liikmetele ja ka vabatahtlikele.  
 
 

ELSi projektid aastal 2011 
 

 
Põhiprojektid, millega 2011. aastal tegeleti olid samad, mis varasematel aastatel: administratiiv- ja koostöö 
projekt, hädajuhtumite ja järelvalve projekt, õigusprojekt, teavitamis- ja meediaprojekt, varjupaikade ja 
asenduskodude projekt. Lisaks jätkati 2010. aastal alustatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt 
toetatud projekti "Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine". 
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Administratiiv- ja (sh rahvusvahelise) koostöö projekt  
 
Seltsi jätkusuutliku tegevuse paremaks korraldamiseks osaleti Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse 
mentorprogrammis ning Siseministeeriumi ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse pilootprogrammis. 
Rahastuse saamiseks kirjutati fondidele projekte ja kaasati vabatahtlikke erinevatesse tegevustesse. Positiivsed 
vastused saadi Swedbanki annetuskeskkonna osas, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt ja Tallinna Ettevõtlusameti 
Sotsiaalsete töökohtade loomise programmist. Teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevust toetas 
Põllumajandusministeerium. 
 

Novembrikuus kolis ELS Tallinnas Tulika põik 4 asuvast kontorist kesklinna, Mardi tänavale. Võrreldes eelmise 
kontoriga on asukoht parem, ruumid veidi suuremad ning annetatud esemete ja lemmikloomatarvete jaoks on 
eraldi laoruum. 
 
 
Tallinna Ettevõtlusameti Sotsiaalsete töökohtade loomise programm 
ELS taotles programmi kaudu kolme töökoha - vabatahtlike ja liikmete koordinaator, büroojuht, projektikirjutaja  
loomiseks toetust 69% palgakulude hüvitamiseks. Programm on oluline ELSi jätkusuutlikuks tegutsemiseks, et 
oleks võimalik loomade abistamise kasvanud nõudlusele vastavalt edasi tegutseda. Vabatahtlike ja liikmete 
koordinaatori toel kaasatakse Seltsi uusi vabatahtlikke ja võetakse vastu liikmeid, kel on soovi loomakaitse 
valdkonda panustada. Projektikirjutaja toetab Seltsi finantsilist suutlikkust kirjutades vajalikke projekte selleks 
ettenähtud fondidele. Büroojuhi roll on töötajate ja aktiivsete vabatahtlike igapäevategemiste juures abiks olla, et 
seeläbi vähendada nende koormust ja võimaldada enam keskenduda organisatsiooni edasiviimisele ja 
arendamisele. Positiivse vastuse järel loodi 2011. aasta novembris kolmest töökohast kaks – vabatahtlike ja 
liikmete koordinaator ning büroojuht. Projektikirjutaja leidmine lükkus 2012. aastasse.  

 
Osalemine muudes programmides  
 
2010. aasta algusest kuni 2011 aasta kevadeni osaleti Vabatahtliku Tegevuse 
Arenduskeskuse vabatahtlike kaasamise programmis, mille eesmärk oli 
toetada organisatsioonide vabatahtlike kaasamise edendamist ja efektiivsuse 
tõstmist. Programmi raames loodi vabatahtlike registreerimisankeet, uuendati 
veebilehe vabatahtlike osa, kuulutuste ülesehitust ja sisu ning muid 
vabatahtlike teemadega seotud materjale. Sügisel ühines ELS 
kodanikuaktiivsust edendava Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames 
organiseeritud ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse 
pilootprogrammiga. Programmi eesmärk on pakkuda programmis osalevatele 
kodanikuühendustele võimalust äri- ja avalikust sektorist pärit erialaste 
teadmistega professionaalseid vabatahtlikke kaasates enda eesmärke 
mõjusamalt ellu viia. ELSi koostööpartneriks sai Keskkonnainspektsioon, mille 
kaudu panustasid koolitus- ja meediakava välja töötamise kaks vabatahtlikku.  
 
 
 
Annetuste kogumine  
 
Aasta jooksul oli võimalik annetada ELSile pangaülekandega, spetsiaalsel telefoninumbril helistades ja 
annetuskasti sularaha jättes. Laatadel ja interneti vahendusel oli võimalik osta tooteid, mille müügitulust said abi 
hätta sattunud loomad. Järjepidevalt edastati infot annetuskampaaniate kohta läbi tava- ja sotsiaalmeedia 
kanalite. Annetusi aitasid koguda ka ettevõtted ja asutustused, kellega koostöös ja kaasfinantseerimisel saavad 
teoks mitmed suuremad ja väiksemad loomade heaolu toetavad ettevõtmised. Jätkus pikaajaline kampaania „Aita 
Eesti Koeri“ ja 2009. aastal Indrek Galetini poolt Fitness.ee fotostuudios pildistatud loomade fotodega kujundatud 
jõulukaartide müüki. Novembris ja detsembris viidi läbi jõulukmpaania „Kingime loomadele paremad jõulud“, mille 
eesmärgiks oli kutsuda üles inimesi märkama ka jõulude aegu enda ümber abivajavaid loomi ja linde 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1005  

Alates juunikuust osales ELS neljandat aastat Swedbanki poolt neli aastat tagasi loodud annetuskeskkonnas, 
kuhu Seltsi esitatud projektitaotlus vastu võeti. Projekti „Hädas olevate loomade kannatuste vähendamine” 
raames laekunud annetusi kasutati loomade raviarvete ja abistamisega seotud kulude katmiseks järgneva 12 kuu 
jooksul alates 01.06.2011 
 
ELSi eestvedamisel ning Royal Canin’i toetusel korraldati 22. mail Ülemiste keskuse parklas suur  koerte 
heategevuspäev, mille peamiseks eesmärgiks oli kannatanud ning väärkoheldud koerte elukvaliteedi 
parandamine. Royal Canin müüs 50% soodustusega kvaliteetset lemmikloomatoitu ning inimesed panustasid 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/1005
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oma lemmiku elukvaliteeti ligi 25 000 eurot. Royal Canin annetas 10% tulust kvaliteetse koertaoidu näol ELSile. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/917 
 

2011. aasta jaanuarikuus liitus Eesti Loomakaitse Selts help.ee portaaliga, mille eesmärk on aidata kokku viia 
abivajajaid ja aitajaid ning propageerib aitamist kui mõtteviisi. Eestvedajateks on vabatahtlikud eraisikud. ELS 
kutsub kõiki huvlisi tutvuma keskkonnaga, et oma abikäsi ulatada või organisatsiooni üleskutse lisada. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/828 
 
 
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.  
 
2011. aasta alguses liitus ELS ENFAP-ga (Euroopa Põllumajandusloomade Kaitse Ühing), mis on moodustatud 
Euroopas põllumajandusloomade heaolu küsimustele tähelepanu juhtimiseks. ENFAP liikmeteks on 
organisatsioonid, kes jagavad ühiseid väärtusi ja soovivad loomade heaolu paranemist 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/841. ENFAP võrgustikuga koostöös viis ELS läbi kampaania „Defend the Big 
Move“. Kampaania eesmärgiks oli toetada Euroopa Liidu kavatsust keelustada 1. jaanuarist 2012.a munakanade 
pidamisel täiustamata puuride kasutamine. ELS ENFAPi liikmena viis läbi kampaania „Kanad väärivad paremat“. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/927. Keelu jõustumist edasi ei lükatud ja alates 2012. aasta 1. jaanuarist on 
Euroopa Liidus keelatud kasutada täiustamata puure. 
 

 
Aasta alguses alustati Soome loomakaitseorganisatsioonidega SEY ja Animalia twinning projekti, mille raames 
külastasid ELSi esindajad nimetatud organisatsioone Soomes – tutvuti nende tegevuste ja tulemustega, ning 
arutleti võimaluste üle nende häid praktikaid ka Eestis rakendada. Sõidud ja ööbimised Soomes hüvitasid SEY ja 
Animalia, kes toetasid ka ELSi osalemist ühel Eurogroup for Animals koosolekul Brüsselis. 
 

5–6. mail toimus Vilniuses Baltikumi esimene loomade heaolu konverents "Vastutustundlik Loomaomanik". 
Ülevaate olukorrast ja seadusandlusest Eestis andis konverentsil ELSi üldjuht ja juhatuse liige Evelyn Valtin. 
Samal ajal kui Euroopa Komisjon koostas teist Euroopa lemmikloomade kaitse tõstmisele suunatud Loomade 
Heaolu Strateegiat, oli ka esimene Baltikumi regioonis toimuv konverents pühendatud lemmikloomadena 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/917
http://help.ee/
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/828
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/841
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/927
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peetavatele liikidele. Erinevatele huvigruppidele nagu Euroopa institutsioonid ja teadusasutused, 
loomakaitseorganisatsioonid ja poliitikud, oli konverents oluline võimalus vahetada oma teadmisi ja vaateid, 
jagada informatsiooni ja kogemusi erinevatest vaatenurkadest. 

 

Novembris kohtus seltsi üldjuht ja juhatuse liige Evelyn Valtin esmakordselt ELSi ajaloos viie Eesti riigi esindajaga 
Brüsselis – Siiri Oviir, Vilja Savisaar-Toomast, Kristiina Ojuland, Indrek Tarand ja Ivari Padar. Kohtumise 
eesmärgiks oli tutvumine ja võimalike loomakaitse valdkonna koostööpunktide arutamine. Kohtumisi ja nendeks 
ettevalmistamist aitas organiseerida Eurogroup for Animals. 
 ’ 
Triinu Kann ja Geit Karurahu osalesid 18.-20. oktoobril Lätis toimunud rahvusvahelisel konverentsi The 
International Companion Animal Welfare Conference.  ICAWC on omasuguste seas juhtivamaid konverentse, mis 
ühendab endas sadu loomade heaoluga tegelevaid isikuid üle maailma ning mille eesmärgiks on ühiselt 
panustades muuta maailma lemmikloomadele paremaks. Kaks tihedat päeva jagatakse omavahel teadmisi ja 
kogemusi ning toetatakse üksteist ja arendatakse oskusi koostöös rahvusvaheliste kaastöötajate ja oma ala 
spetsialistidega. 
 

Hädajuhtumite ja järelvalve projekt  
 
Seoses Põllumajandusministeeriumi rahastusele oli võimalik säilitada hädajuhtumite projektijuhi (sh ka infotelefoni 
vastuvõtmine, e-mailidele saabuvate juhtumite lahendamine) ametikoht. Avalikkusele avatud ELSi infotelefoni 
numbril 52 67 117 vastas Tania Selart. 
 
Statistikat peeti nii laekunud teadete, küsimuste ja juhtumite kui ka neile leitud vastuste ja lahenduste osas.  

Kokku saabus ELSi infotelefonile ja e-postiaadressidele 2011. aasta jooksul 3901 teadet, mis teeb keskmiselt 
10,7 teadet päevas. Alljärgnevas tabelis on lisaks esitatud pöördumised ELSi liikmete poole ja kasside/koerte 
steriliseerimise/kastreerimise kampaaniaga seosed tulnud kõned.  

Eraisikute nõustamine KOKKU 2011 6705 Nõustamise sisu. Peamised teemad 

ELSi e-mailile saabunud teated ja 
küsimused 

1051 Kasside ja koerte pidamise eeskiri, looma 
pidamistingimused, järelvalve, looma julm kohtlemine, 
hulkuvad loomad jne. 

ELSi infotelefonile tulnud kõned 2850 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) 

2235 Hulkuvad kassid, koerad, loomade pidamistingimused, 
abipalved, hulkuvate loomade püüdmine, hoiukodud, 
vigastatud lemmikloomad, metsloomad, linnud jne. 

Kasside ja koerte steriliseerimise / 
kastreerimise kampaania kõned 

569 Info küsimise, registreerimine jms 

Tabel 1: Pöördumised ELSi poole 2011. aastal 
 
Avalikkuse ette jõudsid mitmed juhtumid, kus ELSi liikmed ja teised loomasõbrad aitasid lahendada probleemseid 
loomade pidamistingimusi, loomade väärkohtlemise juhtumeid ja toetasid hätta sattunud loomi. Lisaks anti 
mitmele loomaomanikule lemmiklooma kliiniku kulude katmiseks intressivaba laenu.  
 
2011. aastal laekus ELSi infotelefonile kokku 2850 kõnet. Suurima osa kõnedest, 1376, moodustasid 
informatsiooni küsimised erinevate teemade kohta (seadused, annetamise võimalused, teenusepakkumised, info 
loomade pidamise, tõuühingute jms). 593 teadet anti hulkuvate koerte ja kasside kohta, 387 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.  
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Otsest abi saanud loomad 

 
Arvestades kokku veterinaarset ja toiduabi saanud loomad ning linnud, sai aasta jooksul abi ca 1100 looma ja ca 
400 lindu, seega 1500 looma / lindu. Erinevaid kasse, kes toiduabi said oli ca 330. Läbi rahaliste annetuste sai 
koeratoitu seltsi kaudu 12 koera. Lisaks annetas üks loomatoidu maaletoojatest ca 4 tonni koeratoitu, mis jõudis 
kuni 7 erineva varjupaigani üle Eesti, kokku mitmesajale koerale. Seoses külma talvega toideti veebruaris, märtsis 
ja aprillis regulaarselt üle 400 Tallinna lahel hätta jäänud luike ja üle 100 pardi, ning toiduabi sai ka 2 kurge ja 1 
roo-loorkull 

Abi saanud loomad ja linnud kokku  ca 1500 

Abisaanud loomad ca 1000 

Abisaanud linnud ca 400 

Toiduabi kassidele ca 330le 

Toiduabi koetele 12le 

      Tabel 3: Toetatud protseduuride jaotus  
Tabel 2: 

Aasta jooksul pöördutakse ELSi poole sadade hättasattunud loomade ja lindude aitamiseks. 2011. aastal sai ELSi 
poolt veterinaarabi üle 800 looma (sh ka mõned linnud). Steriliseeriti 183 kassi ja 14 koera, kastreeriti 82 kassi ja 
3 koera, kiibiti 88 kassi ja 3 koera, vaktsineeriti 184 kassi ja 4 koera. Lisaks said vajalikku ravi ligi 500 kassi 559 
korral ning üle 30 koera 37 korral ja 1 lind. Transpordiga ja muul viisil abistati 16 kassi, 11 koera ja 1 lindu. Lisaks 
toetati 20 kasside ja 9 koertega seotud operatsiooni, sh soolte-, songa-, saba-, käpa-, puusa-, silma- ning 
piimanäärmete jt kasvajate, pärasoole, kuse- ja põiekivide operatsioone. Suurem osa abisaanud loomadest on 
Tallinna ja Harjumaa piirkonnast, kuid neid on ka kõikidest teistest maakondadest ning osadest suurematest ja 
väiksematest linnadest - Tartu, Pärnu, Tamsalu, Tõravere, Sillamäe, Kiviõli, Tapa, Keila, Vaida, Jüri, Tamsalu, 
Kohtla-Järve, Vasalemma, Antsla, Paldiski, Sillamäe jt. 

Abisaanud loomade statistika: http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/167. 

Aasta jooksul laekus ELSile nii telefoni teel kui ka e-posti vahendusel teateid 227 kodu otsiva looma osas. 7 neist 
olid leitud, 54 kaotatud ja 164 uut kodu ootavat looma. Teated abivajavate loomade kohta lisati Seltsi kodulehele 
ning teatajale anti soovitusi teiste üleskutseks sobilike portaalide kohta. Mitmeid teateid postitati ka Facebook’i 
suhtlusvõrgustikus ligi 2000ndet loomasõpra ühendava grupi ja lehe seinale. 

Leitud, kaotatud ja uut kodu otsivad loomad: http://www.loomakaitse.ee/?q=pets. 

Valmis rahvusvahelise organisatsiooni Born Free Foundation ja ENDCAP võrgustiku üle-euroopaline 
loomaaedade olukorra uuring “EU Zoo Inquiry 2011”, millesse ELS andis oma panuse. Uuringu käigus tutvuti 
kahe aasta jooksul 200 loomaaia olukorraga 21 Euroopa Liidu liikmesriigis. Uuringu eesmärgiks oli hinnata, 
kuidas on liikmesriigid täitnud Euroopa Liidu loomaaiadirektiivi (direktiiv 1999/22/EÜ) nõudeid. Koostati eraldi 
raport, mis keskendub Eesti loomaaedade analüüsimisele ja parendusettepanekute tegemisele. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/908 

Jätkati osalemist Põllumajandusministeeriumi juures tegutsevas loomkatsete loakomisjonis.  

Protseduur Kassid Koerad 

Steriliseerimine 183 14 

Kastreerimine 82 3 

Kiipimine 88 3 

Vaktsineerimine 184 4 

http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/167
http://www.loomakaitse.ee/?q=pets
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/908
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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. 
 

 Tabel 4: ELSi pöördumised ametkondade poole 2011. aastal 

2011. aastal saadeti ELSi poolt 209 pöördumist ja avaldust erinevatele loomakaitse küsimustega tegelevatele 
ametkondadele. 122 korral pöörduti Veterinaar- ja Toiduameti poole seoses loomade pidamistingimuste 
kontrollimisega. Loomade julma kohtlemise ja teiste loomade suhtes toime pandud lubamatute tegude osas tehti 
politseile 43 avaldust. 20 pöördumist edastati kohalikele omavalitsustele seoses loomade pidamistingimuste ja 
hulkuvate loomadega. Lisaks tehti 18 muud loomade heaoluga otseselt või kaudselt seotud kohalikku ning ka 
rahvusvahelist pöördumist (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Maakohus, veebiportaalid jms). 6 avaldust 
esitati Keskkonnainspektsioonile. 

Selleks, et kiirendada juhtumite lahendamist ja vähendada ametnike koormust, kaasas ELS 139 korral Seltsi 
vabatahtlikke ja liikmeid. Kontrollkäikude tulemusena saavutati 90 juhul omanikega kokkulepe või puudus alus 
Veterinaar -ja Toiduametile avalduse tegemiseks. 49 juhul tehti peale või enne kontrolli pöördumine Veterinaar- ja 
Toiduametile. Vabatahtlikud ja liikmed käisid võimalusel abivajavate loomade olukorda kontrollimas ja 
loomaomanikega vestlemas (ELSi liikmetel ei ole alati võimalik ise kohal käia ressursside puuduse, piiratuse ja 
saabuvate juhtumite rohkuse tõttu). ELSile saabunud väärkohtlemisjuhtumite puhul teostati esmakontroll (ELSil 
puuduvad juriidilised menetlusõigused pidamisnõuete vastu eksinud loomaomanike vastutusele võtmiseks) ning 
kergemate rikkumiste korral selgitati omanikule lemmikloomade pidamise nõuete määrust ja tehti selgitustööd 
selle kohta, mille vastu on omanik eksinud. Paljudel juhtudel saavutati kokkuleppe, mille tulemusena omanik 
likvideeris puudused ja tagas edaspidi loomale paremad pidamistingimused. Raskemate rikkumiste korral 
pöörduti otse Veterinaar- ja Toiduameti poole. 

Laekunud teadete ja pöördumiste statistika: http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/28.  

Aasta lõpus koostas ELS eelneval kokkuleppel Põllumajandusministeeriumiga 12-leheküljelise analüüsi ja 
ettepanekud teemal, kuidas tõhusamalt vähendada loomade väärkohtlemist ja tõsta loomapidamiskultuuri taset. 
Ettepanekud puudutasid järgmisi tegevusi: ühtse lemmikloomade registri loomine; kasside ja koerte 
mikrokiipimise ning ühtsesse registrisse kandmise kohustuslikuks muutmine; probleemid ja ettepanekud seoses 
kohalike omavalitsustega; kohalikele omavalitsustele tugisüsteemi loomine; Loomakaitseameti loomine; 
Kaebeõiguse laiendamine süüteoasjades. 

Hulkuvate loomade uuring 

Selleks, et saada selgemat ülevaadet hulkuvate loomade olukorrast Eestis, viib Selts kõigis kohalikes 
omavalitsustes ajavahemikul 23.11.2011 – 31.01.2012 läbi küsitluse. Uuringul on viis peamist eesmärki: 1) saada 
ülevaade hulkuvate loomade probleemi ulatusest Eestis; 2) kirjeldada faktide põhjal kohalike omavalitsuste senist 
tegevust ja eelarvelisi võimalusi hulkuvate loomade probleemiga tegelemisel; 4) tõsta Eesti elanikkonna 

Avaldusi ametkondadele 
KOKKU 2011 

209 Avalduste sisu peamistel teemadel 

VTA-le 122 Pidamistingumuste mitte nõuetele vastamine, loomade avalik 
näitamine, lubamatu tegu looma suhtes, omanikuta loom, loomaarsti 
poolt hukkamisnõuete rikkumine 

Politseile 43 Looma suhtes lubamatu tegu, looma hülgamine, julm kohtlemine, 
looma suhtes vägivalla eksponeerimine 

Keskkonnainspektsioonile 6 Lubamatu tegu looduduses elava looma suhtes, ebaseaduslik 
looduses elava looma kodustamine, lindude häirimine pesitsuajal, 
pidamistingimustte mitte nõuetele vastamine loomapoodides 

Kohalikele 
omavalitsutsele 

20 Puudulik kasside ja koerte eeskiri, hulkuvad loomad 

Muud 18 abitus seisundis metsloom, õigusaktide tõlgendamine, seaduse 
muudatuse ettepanekud. 

http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/28
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teadlikkust hulkuvate ja väärkoheldud loomadega seotud temaatikast, tutvustades uuringu tulemusi avalikkusele; 
5) täiendada juhiseid asjakohase käitumise võimalustest kokkupuutel hulkuva loomaga. 

Uuringu tulemuste alusel hinnatakse 2012 kevadel koostöös ekspertidega kohalike omavalitsuste suutlikkust neile 
Eesti Vabariigis kehtiva loomakaitseseaduse järgi pandud kohustuste täitmisel seoses hulkuvate loomadega. 
Peale põhjalikku analüüsi, mis esialgse plaani kohaselt valmib järgmise aasta suveks, pakume huvitatud 
osapooltele välja võimalikke loomasõbralikumaid ja efektiivsemaid lahendusi hulkuvate loomadega seotud 
probleemide leevendamiseks ning töötame vajadusel välja ettepanekud seadusemuudatusteks. 

Lemmikloomapoodide teemaline ümarlaud 

 

13.04.2011 korraldas ELS ümarlaua Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, 

Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Loomaaia, ̘Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Imeloomade Seltsiga, kus arutati 

lemmikloomapoodidega seotud̘ probleemide üle ning püüti ühiselt leida võimalikke lahendusi. Ühisel kohtumisel 
tõdeti, et nii loomapoodide töötajate kui ka eksootiliste loomade eraisikutest ̘pidajate teadmised peetavate 

loomade vajadustest on puudulikud. Suurim valupunkt ongi loomapoodide müüjate vähene või lausa puudulik 
teadlikkus. Lahendustena leiti, et olulisel kohal on nii loomapoe müüjate kui ka inimeste teadlikkuse tõstmine̘ 
läbi müüjate koolitamise, ostjate teavitamise, pideva selgitustöö, eksootiliste ̘loomade pidamise 

juhendmaterjalide väljatöötamise ning seaduse muudatuste. http://www.loomakaitse.ee/?q=node/886 

 

 

Koolitus- ja haridusprojekt  

 

"Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine"  
 

2011. aastal jätkus KÜSK toetusel projekt "Loomade ja loomakaitse teemalise koolitusteenuse väljatöötamine". 
2010. aastal koostati koolitusteenuse jaoks äriplaan, töötati välja koolituste stsenaariumid erinevatele 
vanuserühmadele, koolitusmaterjalid ja juhendid, võeti tööle koolitusjuht Kadri Taperson ja 5 eelnevalt vastava 
väljaõppe saanud koolitajat. Seoses sellega, et samal ajal teenuse käivitamisega oli vaja läbi viia 
Põllumajandusministeeriumi eraldisega seotud tasuta koolitused, oli raskusi tasuliste koolituste pakkumisel. 
Kokku müüdi 10 koolitust aasta alguses.  
 
Olulisem oli aga see, et kohalikele omavalitsustele ja 
koolidele edastati koolitusteenusega seotud 
informatsioon, sh pakuti võimalust edaspidi koolitusi 
tellida. Koolitusteenuse pakkumise 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. 
 
Vahetu koolitustegevus 

 
2011. aasta jooksul viidi Eesti viie maakonna 18 koolis 
läbi 80 koolitust 1575-le gümnaasiumi ja põhikooli 
õpilasele. Peamiselt Saare, Hiiu, Lääne, kuid ka Harju ja 
Tartu maakondades külastati järgmisi koole: Tartu 
Descartes’i Lütseum, Orava põhikool, Õismäe Gümnaasium, Kärdla Ühisgümnaasium, Noarootsi Gümnaasium, 
Kullamaa Gümnaasium, Lihula Gümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium, Leisi Keskkool, Kuressaare 
Ametikool, Käina Gümnaasium, Orissaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Kuressaare Vanalinna 
kool, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium, Haapsalu Gümnaasium, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Taebla 
Gümnaasium. 

Loomasõbraliku tarbimise ja eluviisi, vastutustundliku loomapidamise ning muude loomakaitsega seotud teemade 
kohta jagati informatsiooni peamiselt läbi teabematerjalide levitamise huvitatud asutustesse nagu 
lemmikloomapoed, koolid, lasteaiad jt.  

2011. aastal koostati lemmikloomapidamise hea tava juhised ning suunised loomadega toimunud 
õnnetuste ja loomade väärkohtlemise juhtumite lahendamiseks.  

Lemmikloomapidamise hea tava juhised käsitlevad looma võtmise ja pidamisega seotud nõuandeid, mida iga 
kohusetundlik loomaomanik peaks teadma ja järgima. Mõistlik on juba enne looma võtmist kaaluda, kas üldse ja 

http://www.loomakaitse.ee/?q=node/886
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millist looma enda perre võtta. Juhised annavad soovitusi, kuidas looma valida ning miks on tähtis omandada 
eelnevalt teadmisi liigi vajaduste ja käitumise kohta. Samuti rõhutatakse looma omaniku tuvastamise vajalikkust, 
sh lemmiku kiipimise ja vastavasse registrisse kandmise olulisust. Eraldi peatükid tutvustavad, kuidas käia 
loomaga ümber avalikus kohas ning mida tuleb tähele panna loomaga ja ilma loomata reisimisel. Lisaks 
puudutatakse teemasid nagu looma ostmine, loomad ja lapsed ning loomast loobumine. 

Suunised loomadega toimunud õnnetuste ja loomade väärkohtlemise juhtumite lahendamiseks juhendavad, 
kuidas lahendada loomadega toimunud õnnetus- ja väärkohtlemisjuhtumeid. Seoses sellega, et abistamine erineb 
mõnevõrra vastavalt valdkondadele, on juhend jagatud lemmik-, põllumajandus- ja metsloomade alateemadeks. 
Alajaotused käsitlevad lisaks nõuannetele ja kontaktandmetele ka selgitusi, kuidas hulkuvaid, vigastatud ja 
väärkoheldud loomi tuvastada.  

Teavitamis- ja meediaprojekt 

Teavitamisprojekt on eelkõige tugiprojektiks teistele. Projekti raames jagati loomateemalisi materjale, olulisematel 
teemadel saadeti välja pressiteateid, vahendati loomakaitse teemalisi uudiseid nii Eestist kui ka 
loomakaitseorganisatsioonidest üle maailma ja mujalt riikidest üldiselt.  
 
Loomakaitse teemade aktuaalsus 
 
2011. aasta jooksul saatis ELS välja pressiteateid, kirjutas artikleid, andis kommentaare ja intervjuusid kokku 
vähemalt 142 korral. Enamik kajastatud teateid said tähelepanu ka teistes väljaannetes ja portaalides alates 
kahest kui mitmekümne korrani, seega tegelik kajastuste arv ulatus mitmesajani. Enim kajastati ELSi tegemisi ja 
arvamusi järgmistes meediaväljaannetes: Postimees, Õhtuleht, Delfi, Maaleht, ERR, Läänlane, Eesti Päevaleht, 
Valgamaalane, Saarte Hääl, Bioneer.ee, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit; kuid ka TV3, ETV2, 
Kanal2, Neljas Põhjarannik, Virkerraadio, Pealinn, Pärnu Postimees, Terra Daily, Novosti, Tarbija24 jt.  

Veebilehe täiendamine ja arendamine 
 
Google Analytics programmi järgi külastas Seltsi kodulehte 63 278 inimest 91 776 korral. Keskmiseks külastuste 
arvuks päevas kujunes 250 ning lehevaatamisi kogunes 314 822. Suurem osa külastajatest olid Eestist, kuid 
seoses Seltsi aktiivse osalusega loomakaitse tegevustes rahvusvahelisel tasandil, olid esindatud ka Soome, 
Inglismaa, Rootsi, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Belgia, Norra jt. 

 

Seltsi veebilehte uuendati regulaarselt ca 140 korral, millest 109 oli seotud otsese teavitustegevuse, 
pressiteadete, üleskutsete, statistika jms avalikkusele kättesaadavaks tegemisega. Ülejäänu puudutas peamiselt 
Seltsi organisatoorset teavitust. Lisaks nimetatud uuendustele täiendati veebilehte bännerite, teadetega leitud, 
kaotatud ja koduotsivatest loomadest ning uuendati kodulehe muid püsitekste. 

Seltsi bännerid ja logo olid läbi aasta nähtaval 6–8 veebiportaali lehel, sh www.soov.ee, www.telemedia.ee, 
www.nelli.ee, www.tallinn.ee, www.kakonsultatsioonid.ee, www.mobiiliringlus.ee, www.16366.ee, www.help.ee. 

Loomakaitsealase teadlikkuse tõstmine 

Kasside ja koerte steriliseerimise / kastreerimise kampaania 

Kevadperioodil koostöös peatoetaja Royal Canini ja 50 loomakliinikuga korraldatud kasside ja koerte 
steriliseerimise/kastreerimise kampaania käigus registreeriti operatsioonidele 1419 kassi ning 205 koera. 
Kampaania infot jagati kokku vähemalt 160 erinevas kohas nii Internetis kui ka välimeedias. Kampaania peamine 

http://www.soov.ee/
http://www.telemedia.ee/
http://www.nelli.ee/
http://www.tallinn.ee/
http://www.kakonsultatsioonid.ee/
http://www.mobiiliringlus.ee/
http://www.16366.ee/
http://www.help.ee/
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eesmärk oli kutsuda loomaomanikke üles oma lemmiku eest paremini hoolitsema, neid steriliseerima/kastreerima, 
et ennetada hulkuvate loomade arvu kasvu ja soovimatutest järglastest vabanemist julmal viisil. Üle Eesti 
osalenud kliinikud pakkusid protseduuride teostamiseks loomaomanikule soodushinda või muud boonust. 
Paberformaadis kampaania plakatid pani üles 69 omavalitsust ning infot edastati ka omavalitsuste veebilehtedel 
ja teistel viisidel 41 korral. Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas viidi läbi teavituskampaania 50 piilaril (450 külge). 

Kodutute loomade mälestamine 

20. augustil 2011.a tähistasid ELS, mitmed varjupaigad ja teised loomi abistavad organisatsioonid rahvusvahelist 
kodutute loomade mälestamispäeva, mille raames süüdati küünlad loomade auks, kes on kaotanud oma elu 
autorataste all, julmade inimese käe läbi, surnud haiguse tõttu või mõnel muul viisil hukkunud. Samuti kutsus ELS 
kõiki loomasõpru (sh organisatsioone, firmasid, ettevõtteid ja teisi ühendusi) üles mälestama kodutuid loomi. 
Virtuaalselt süüdati ELSi mälestuspäeva kodulehel 644 küünalt.  

http://loomakaitse.ee/malestus/index.php?page=22 

Mobiiliringluse kampaania 

Juuni keskpaigas käivitus koostöös Mobiiliringlus OÜ-ga kampaania „Tee kasutatud mobiiliga keskkonna- ja 
loomasõbralik tegu“. Kampaania eesmärkideks oli juhtida ühiskonna tähelepanu keskkonna hoidmisele ehk kokku 
koguda kodudes ja kontorites kasutuna seisma jäänud mobiiltelefonid ning suunata need taaskasutusse. Teisest 
küljest suunata inimeste tähelepanu hättasattunud loomadega seonduvatele probleemidele, luues inimestele 
võimaluse annetada kasutatud mobiiltelefoni eest saadud raha heategevusse. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/923 

Teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ 

Oktoobrikuus toiminud teavituskampaania sõnumit - kutsuda inimesi üles oma 
lemmikloomi maakodudest ja suvilatest endaga kaasa võtma - aitas jagada vähemalt 
56 kohalikku omavalitsust, 17 organisatsiooni-asutust, lisaks Edelaraudtee AS, Pärnu 
Bussipark ja OÜ Meediavõrk (kokku 72 plakatit) ning 11 meedia-allikat kajastasid ka 
omalt poolt. Loomade hülgamine toob kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele 
omavalitsustele kui ka inimestele ja peamisteks kannatajateks on loomad. Samuti oli 
eesmärgiks kohalike omavalitsuste kõrgendatud tähelepanu seoses hüljatud ja 
hulkuvate loomadega ning taolistel juhtudel ka kiire reageering abi osutamisel. 
Kampaania ajal ja peale selle lõppu laekus ELSile tavapärasest veelgi enam teateid 
hüljatud ja kodututest kassidest, koertest. Positiivset tagasisidet avalikkuse poolt 
kampaania kohta, tuli ka Ida-Virumaa piirkonnast. 
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/947 

Kampaania „Heategu loomadele“ 

Esmakordselt korraldasime Ülemaailmse Loomade Päeva raames kogu oktoobrikuu vältava kampaania „Hea 
Tegu Loomadele“, mille eesmärk oli kutsuda üles inimesi tegema üks heategu loomadele. Selleks pakkus ELS 
mitmeid võimalusi. Delfi uudisteportaalis viisime läbi aasta loomasõbralikuma- ja vaenulikuma teo valimise ning 
jutuvõistluse „Mida oled loomade heaks teinud“. Parimad lood avalikustati Delfi uudisteportaalis www.delfi.ee. 
Oktoobris ja novembris korraldasime koostöös Tallinna Keskkonnaametiga Tallinna üldhariduslike koolide 
õpilastele fotokonkursi „Märka looma linnas“, mille käigus laekus 112 võistlustööd 23 Tallinna üldhariduskooli 
õpilastelt. (fotode kollaaž). 1. oktoobril korraldasime Eesti esimese Taimetoidumessi, mille raames kutsusime 
inimesi Solarise keskuse Aatriumis maitsma erinevaid taimetoite, kuulama ettekandeid oma ala spetsialistidelt 
ning vaatama tasuta filmi kinos Artis. Messi külastajate arv küünis üle 1000 inimeseni.  

 

  

 

 

 

 

 

http://loomakaitse.ee/malestus/index.php?page=22
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/923
http://www.loomakaitse.ee/?q=node/947
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Teavituskampaania „Milliseid mune ostad sina?“ 

Novembrikuus korraldas Selts kampaania „Milliseid mune ostad sina?“. Kampaania kaudu tutvustati tarbijatele 
munakanade erinevaid pidamisviise, tõsteti tarbija teadlikkust munade ostmisel ning juhiti tähelepanu nende 
ostuvaliku seotusele loomade heaoluga. Kampaania tutvustas ka munade pakenditel olevate munade tootmisviisi 
märgistust ning tõi välja loomasõbraliku tarbimise soovitused rõhutades vabalt peetavate kanade heaolu ning 
võimalust loomuomaselt käituda. Kampaania teavitustöö ja infovoldikute jagamisega liitusid Tallinna Kaubamaja, 
Stockmann, Solarise toidupood, Viimsi Comarket, Selver, Ökosahver, Tagurpidi Lavka, Biomarket, Bioteek, 
Roheline tuba. Kampaania jaoks loodi teavitava sisuga videoklipp: 
http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-
u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k 

Uudiskirjad ja teated 

Aasta jooksul koostati ja edastati elektrooniliselt Seltsi liikmetele, vabatahtlikele ja uudiskirjalisti liikmetele kokku 
ca 30 teadet, sh 10 uudiskirja. Lisaks uudiskirjadele, pressiteadetele ja organisatsiooni üleskutsetele edastati 
kokku 6 üldist loomakaitse teematilist teadet. Suuremal määral panustati suhtlusportaali Facebook igapäevasesse 
aktiivsesse kasutamisse. Uudiste ja teadete jagamiseks kasutati peamiselt ELSi üle 1100 liitunuga gruppi ja 
samuti ligi 1000 liitunuga Seltsi Facebooki lehekülge. Paljud uudised, teated ja üleskutsed jõudsid seega rohkem 
kui tuhande inimeseni, kes infot omakorda edasi jagasid. 

Pressiteated:  http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/101. 
Kõik teated: http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/1. 
ELSi meedias: http://loomakaitse.ee/?q=node/1025. 
 
 

Varjupaiga ja asenduskodu projekt  
 
ELSi varjupaikade projekti eesmärgiks on parandada kodutute lemmikloomade olukorda varjupaikade seisukorra 
parandamise teel ning ennetada hulkuvate loomade teket kodutute kasside ja koerte steriliseerimise/ 
kastreerimise abil.  

 

2011. 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 toetati rahaliselt regulaarselt ja/või juhtumipõhiselt. ELSi liikmed ja vabatahtlikud pakkusid võimalusel 
ajutist hoiukodu nii kassidele, koertele kui ka varestele, kajakatele, tuvidele, siilidele ja teistele abivajajatele.  

 

Enim rahalist, juriidilist või toiduabi said Võru, Valga, Haapsalu, Kohtla-Järve, Hiiumaa ja Toolse kodutute 
loomade varjupaigad. Lisaks said toetust ka Koerakodu koerad ja metsloomade abistamisega tegelev 
Imeloomade Selts. 

 

Läbi aasta jagati soovijatele (varjupaigad, kasse abistavad organisatsioonid ja aktiivsemad kasse abistavad 
eraisikud) ca 2000 kasside toidunõud, ligi 200 koerte mänguasja ja tekke allapanuks. Esemed annetati ELSile 
erinevate asutuste poolt, kes soovisid loomade abistamisel toeks olla. Lisaks aitas ELS laiali jagada Royal Canini 
poolt annetatud kassi- ja koeratoitu.  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k
http://www.youtube.com/watch?v=j5o8uelPSGs&feature=g-user-u&context=G2ed9315UCGXQYbcTJ33Ypr_k4DSzo86LXpdDxwVA8DPTbLWawJ9k
http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/101
http://www.loomakaitse.ee/?q=taxonomy/term/1
http://loomakaitse.ee/?q=node/1025
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 4 971 4 659 2

Nõuded ja ettemaksed 7 188 14 922 3,4

Kokku käibevara 12 159 19 581  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 583 777 6

Kokku põhivara 583 777  

Kokku varad 12 742 20 358  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 5 311 12 614 4,7

Kokku lühiajalised kohustused 5 311 12 614  

Kokku kohustused 5 311 12 614  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 744 14 590  

Aruandeaasta tulem -313 -6 846  

Kokku netovara 7 431 7 744  

Kokku kohustused ja netovara 12 742 20 358  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 869 3 021 8

Annetused ja toetused 92 017 148 703 9

Tulu ettevõtlusest 613 0  

Muud tulud 5 693 3 196  

Kokku tulud 102 192 154 920  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -38 135 -134 459 10

Jagatud annetused ja toetused -1 287 -671  

Mitmesugused tegevuskulud -50 585 -18 084 11

Tööjõukulud -12 318 -8 384 12

Põhivara kulum ja väärtuse langus -194 -194 6

Kokku kulud -102 519 -161 792  

Põhitegevuse tulem -327 -6 872  

Finantstulud ja -kulud 14 26  

Aruandeaasta tulem -313 -6 846  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -327 -6 872

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 194 194

Kokku korrigeerimised 194 194

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 7 735 -7 394

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -7 304 -286

Laekunud intressid 14 26

Kokku rahavood põhitegevusest 312 -14 332

 

Kokku rahavood 312 -14 332

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 659 18 991

Raha ja raha ekvivalentide muutus 312 -14 332

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 971 4 659
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 14 590 14 590

Aruandeaasta tulem -6 846 -6 846

31.12.2010 7 744 7 744

Aruandeaasta tulem -313 -313

31.12.2011 7 431 7 431
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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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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 639,11 eurost. Varad, mille kasulik

tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus alla 639,11 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortisatsiooni arvestamiel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    639,11

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
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 0 1 051

Arvelduskontod 4 971 3 608

Kokku raha 4 971 4 659

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded ostjate vastu 56 7 586

Ostjatelt laekumata arved 56 7 586

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 165 0

Muud nõuded 6 307 6 944

Ettemaksed 660 392

Kokku nõuded ja ettemaksed 7 188 14 922

Muud nõuded on ELSi poolt antud laenud.

Ettemaks on ELS kontori tagatisraha

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  1 053 2 300

Sotsiaalmaks  2 181 4 097

Kohustuslik kogumispension  115 113

Töötuskindlustusmaksed  278 521

Ettemaksukonto jääk 165   

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 165 3 627 7 031

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

 2011 2010

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 917 1 143

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.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2009  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum 0   
Jääkmaksumus 971 971 971

  

Amortisatsioonikulu -194 -194 -194

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -194 -194 -194

Jääkmaksumus 777 777 777

  

Amortisatsioonikulu -194 -194 -194

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 971 971 971

Akumuleeritud kulum -388 -388 -388

Jääkmaksumus 583 583 583

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 717 4 231

Võlad töövõtjatele 967 1 353

Maksuvõlad 3 627 7 031

Muud võlad   
Võlad aruandvatele isikutele   

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest 0 0

Kokku võlad ja ettemaksed 5 311 12 615
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Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 3 869 3 021

Kokku liikmetelt saadud tasud 3 869 3 021

Liikmetelt saadud tasud sisaldavad liikmete sisseastumis- ja aastamakse

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2011 2010

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 44 279 41 421

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 36 721 89 417

Anonüümsed annetused 9 295 16 005

Annetused liikmetelt 1 722 1 860

Kokku annetused ja toetused 92 017 148 703

Anonüümsetes annetustes sisalduvad annetuskastide  ja annetustelefonide kaudu tehtud annetused Sihtotstarbelised annetused ja toetused

koosnevad järgmistest laekumistest: Põllumajandusministeeriumi eraldis teavituse, nõustamise

ja koolitusega seotud tegevuste läbiviimiseks; Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt "Loomade ja loomakaitse teemalise

koolitusteenuse väljatöötamine", mis algas 2010 ja lõpes 2011 aprilli lõpus;. "Aita Eesti Koeri" kampaania laekumised.

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2011 2010

Kulud loomade ravile, toidule jms. 2 274 55 890

Kulud loomade varjupaikadele   
Kulud teavitamisele ja tegevuskulud 6 144 14 227

Palgad projektide alt 29 717 64 342

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
38 135 134 459

Kulud loomade ravile ja toidule summas 2274 eurot on koerte abistamise kulud, mis teostati "Aita Eesti Koeri" projekti raames.

Erinevate projektidega (sh Põllumajandusministeeriumi eraldis) seonduvad palgad olid 29717 eurot.

Tegevuskulud projektide (Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Põllumajandusministeeriumi toetuse) alt sisaldavad osaliselt side-, transpordi-ja

kontori üürikulusid.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2011 2010

Üür ja rent 2 978 3 849

Mitmesugused bürookulud 3 684 4 395

Koolituskulud 638 591

Loomadega seotud muud kulud 1 066 2 964

Loomade toit, tarbed ja ravi 35 317 0

Teavitus ja ürituste kulud 3 653 0

Muud 3 249 6 285

Kokku mitmesugused tegevuskulud 50 585 18 084

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 31 279 63 183

Sotsiaalmaksud 10 756 20 831

Kokku tööjõukulud 42 035 84 014

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
29 717 64 342

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 5

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 522 478

Juriidilisest isikust liikmete arv 4 4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2011 2010

Arvestatud tasu 17 344 23 722

Eesti Loomakaitse Seltsi juhtkond tegutseb vabatahtlikkuse alusel.



Aruande digitaalallkirjad
EESTI LOOMAKAITSE SELTS (registrikood: 80118299) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TANIA SELART Juhatuse liige 30.06.2012

EVELYN VALTIN Juhatuse liige 30.06.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5267117

E-posti aadress info@loomakaitse.ee

E-posti aadress evelyn.valtin@loomakaitse.ee

E-posti aadress juhatus@loomakaitse.ee


