
MAJANDUSAASTA 
ARUANNE

2017



2017. aasta majandusaasta aruanne

aruandeaasta algus: 01.01.2017
aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: MTÜ EESTI LOOMAKAITSE SELTS
registrikood: 80118299
aadress: J. Sütiste tee 30, 13411 Tallinn
telefon: +372 5267117
e-posti aadress: info@loomakaitse.ee     
                      juhatus@loomakaitse.ee
veebileht: www.loomakaitse.ee

MTÜ EESTI LOOMAKAITSE SELTS



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Eesti Loomakaitse Selts numbrites 2016. aasta vältel

Liikmed ja üldkoosolekud, töötajad ja juhtkond

Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaaniad ja meediategevus

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Loomakaitse Seltsi tegvused, tööd ja tulemused kuude lõikes

Raamatupidamise aruanne

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne 

Raamatupidamise aruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Lisa 6 Annetused ja toetused

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud

Lisa 10 Seotud osapooled

Aruande allkirjad

SISUKORD

5
6
7
9
21
22

32
33
34
35

36
37
38
38
39
40
40
41
41
42



TEGEVUSARUANNE



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 veterinaar-
sete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/kastreerimine) 
hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine, loomade toiduabi ja 
muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine

5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu 
puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate 
raames.
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ELS NUMBRITES 2017. AASTA VÄLTEL

3203 teadet infoliinile

Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, 
e-posti addressile ja Facebooki 
lehekülgedele saabus aasta jooksul 
3203 nõustamist ja lahendamist vajavat 
juhtumit.

94 pöördumist ja avaldust

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

50 loomade 
pidamistingimuste kontrolli

Meile saabunud teadete alusel käisime 
vabatahtlike abiga kontrollimas 
erinevate loomade pidamistingimusi 50 
korral.

üle 24 372 euro ja 

üle 480 abistatud looma

Tasusime 24 372 euro ulatuses 480 
hättasattunud looma veterinaarsete 

protseduuride arveid ja muid loomade 
abistamisega seotud kulusid.

1741 uut Facebooki fänni

Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki 
lehel oli aasta lõpuks 13 735 fänni, mis 

tähendab, et saime aastaga juurde 1741 
uut sõpra.

370 mainimist meedias

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse 
Seltsi kuus 27 meediakajastuses. Eesti 
meedias mainiti ELSi 356 korda ja vene 

keelses meedias 14 korda.

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



LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND

2017. aastal võeti vastu 6 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid 
kokku 166, kellest üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud 
eraisikud.

Arvasime seltsist välja 40 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:

15.02.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul, kus küsiti üldkoosoleku luba 
juhatuse liikmega töölepingu sõlmimiseks ja tutvustati 2017. aasta plaane.

19.04.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul tuvustati ja kinnitati 2016. aasta 
majandusaasta aruanne, juhatus vastas laekunud pretensioonidele, otsustati 
juhatuse tagasikutsumise üle, uue juhatuse valimine juhul kui punkt 3 alusel 
juhatus tagasi kutsutakse, lepingud juhatuse liikmetega töötaja puhkuse 
asendamiseks 2017. aastal (vastavalt MTÜ seadusele § 19 lg 1 p 4).

07.06.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul, kus soovis tagasiastuda kogu 
juhatus ja valida uus. Uued kandidaadid taganesid, kinnitati juhatuse 
liikmete Merli Jürisoo ja Oleg Zhemchugov tagasiastumine. Margit Midro ja 
Geit Karurahu olid nõus jätkama, kuni 1.07.2017, kui valitakse uus juhatus.

1.07.2017 Tallinnas toimus üldkoosolek, kus oli päevakorras uue juhatuse 
valimine või vastavalt seltsi põhikirjale (p. 20.1.4) seltsi lõpetamine. 
Juhatusse astusid Jana Adamsons ja Kaisa Kaljurand, kes palusid jätkata ka 
Geit Karurahul.
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Juhatus

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2017. aastat koosseisus Merli Jürisoo, Geit 
Karurahu, Margit Midro ja Oleg Zhemchugov.

07.06.2017 kinnitati Merli Jürisoo ja Oleg Zhemchugov tagasiastumine juhatusest.

01.07.2017 kinnitati juhatusse Jana Adamsons ja Kaisa kaljurand. Kinnitati Margit 
Midro lahkumine juhatusest.

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

Töötajad

Mariann Prooses – kommunikatsioonijuht (kommunikatsioonijuht kuni 07.04.2017) 
Vegan media OÜ (Liisa-Indra Pajuste) – kommunikatsiooni- ja turundus tööd 
(10.04.2017 kuni 8.09.2017)
Margit Midro – partnersuhetejuht (01.02.2017 kuni 12.11.2017)
Maaja Mäll – hädajuhtumite juht ja infotelefonile vastaja (10.11.2018)
Margit Midro – otseseabistamisejuht (13.11.2017)
Marika Midro – assistent (13.11.2017)
Eliisa Metsoja – kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist (9.10.2017)

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

2017. aastal viis ELS läbi 15 kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja muud 
teavitustegevust.

JAANUARIS mainiti ELSi meedias 34 korral. Teemadest leidis kõige enam 
kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt välja selgitatud 2016. aasta kõige 
loomasõbralikum ja –vaenulikum tegu. Lisaks leidis kajastust Eesti Loomakaitse 
Seltsi poolt korraldatav loomade steriliseerimise ja kastreerimise kampaania.

Pressiteade: Selgusid 2016. aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu 
Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud internetihääletusel valiti 2016. aasta 
kõige loomasõbralikumaks avalikku tähelepanu pälvinud teoks Marko Männiste 
poolt abitu kassipoja päästmine Tallinnas Jõe tänaval paduvihma tõttu tekkinud 
veeuputusest. Aasta kõige loomavaenulikumaks teoks hindasid hääletajad 
Maaelu- ja Keskkonnaministeeriumi otsuse karusloomafarmide tegevust Eestis 
mitte keelustada.
https://loomakaitse.ee/selgusid-2016-aasta-koige-loomasobralikum-ja-
loomavaenulikum-tegu/

Pressiteade: HÄÄLETA, milline on sinu meelest parim GPS-kujundus 
2016. aasta sügisel MTÜ-de tegevusi laiemale ühiskonnale tutvustava Ühisnädala 
raames kutsusime loomaomanikke oma lemmikuga jalutama ning salvestama 
jalutuskäigu trajektoori GPSi abil. Mida lõbusam ja huvitavam kujund ehk jälg 
jalutuskäigust jäädvustus, seda parem. Palusime teha jalutuskäigu trajektoorist 
screenshot ja see meile saata.
https://loomakaitse.ee/kunstiteosed2017/

Pressiteade: Steriliseeri ja kastreeri oma kassid ja koerad soodsamalt! – 
2017. a kampaania. 
Enne kevadist poegimisaega kutsub Eesti Loomakaitse Selts kõiki kassi- 
ja koeraomanikke steriliseerima ja kastreerima oma lemmikuid vältimaks 
soovimatuid järglasi, haigusi ja stressis koduloomi. Seltsi ja lemmikloomatoidu 
maaletooja Nestlé Purina koostöös korraldatud kampaania raames pakuvad 
2017. aasta 30. jaanuarist kuni 19. märtsini kassidele ja koertele tavapärasest 

https://loomakaitse.ee/selgusid-2016-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/selgusid-2016-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/kunstiteosed2017/
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soodsamalt steriliseerimis- ja kastreerimisprotseduure 12 loomakliinikut üle 
Eesti.
https://loomakaitse.ee/steriliseeri-ja-kastreeri-oma-kassid-ja-koerad-
soodsamalt-2017-a-kampaania/

VEEBRUARIS mainiti ELS meedias 28 korral. Teemadest leidsid kõige enam 
kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus.

12 tuntud Eesti meest astuvad loomade 
heaks korvpallilahingusse
Eesti Loomakaitse Seltsi eestvedamisel 
astuvad 12 tuntud Eesti meest 18. 
veebruaril Rapla Sadolini spordihoones 
korvpallilahingusse Eesti edukaima 
korvpallinaiskonnaga „FCR Media/Rapla 
KK“ aidates oma osavõtuga koguda 
raha hättasattunud loomade raviarvete 
tasumiseks.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-12-
tuntud-eesti-meest-astuvad-loomade-
heaks-korvpallilahingusse/

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Seltsi korvpallilahinguga koguti loomade raviarvete 
tasumiseks 1302 eurot
Laupäeval Raplas Sadolini spodihoones toimunud heategevusliku korvpallivõistlusega 
õnnestus Eesti Loomakaitse Seltsile hätta sattunud kodu- ja metsloomade 
raviarvete tasumiseks koguda 1302 eurot. Kuulsad Eesti mehed võitsid Eesti parimat 
korvpallinaiskonda FCR Media/Rapla KK.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-korvpallilahinguga-koguti-loomade-
raviarvete-tasumiseks-1302-eurot/

MÄRTSIS mainiti ELS meedias 19 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust 
Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus.

https://loomakaitse.ee/steriliseeri-ja-kastreeri-oma-kassid-ja-koerad-soodsamalt-2017-a-kampaania/
https://loomakaitse.ee/steriliseeri-ja-kastreeri-oma-kassid-ja-koerad-soodsamalt-2017-a-kampaania/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-12-tuntud-eesti-meest-astuvad-loomade-heaks-korvpallilahingusse/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-12-tuntud-eesti-meest-astuvad-loomade-heaks-korvpallilahingusse/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-12-tuntud-eesti-meest-astuvad-loomade-heaks-korvpallilahingusse/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-korvpallilahinguga-koguti-loomade-raviarvete-tasumis
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-korvpallilahinguga-koguti-loomade-raviarvete-tasumis
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APRILLIS mainiti ELS meedias 22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust 
Eesti Loomakaitse Seltsi teavitus “Kõige suurem abi hülgepoegadele on nad rahule 
jätta”

Pressiteade: Kõige suurem abi hülgepoegadele on nad rahule jätta
Taas käes igakevadine hülgepoegade emast võõrutamise aeg. Rannal pikutavad 
hülgepojad üldjuhul inimeste abi ja sekkumist ei vaja, välja arvatud juhul, kui nad 
on veekogust kogemata liiga kaugele sattunud või on vigastatud.
https://loomakaitse.ee/koige-suurem-abi-hulgepoegadele-on-nad-rahule-jatta/

MAIS mainiti ELS meedias 7 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti 
Loomakaitse Seltsi üleskutse teatada kassikolooniatest.

JUUNIS mainiti ELS meedias 33 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust 
Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 9. juunil neljandat aastat korraldatud lemmikloomade 
rongkäik Käpakäik 2017 ja artikkel Eesti Loomakaitse Seltsi jurist Meelika Liiv: 
"Probleem pole loomakaitse õiguste puudumises, vaid nende rakendamises!"

Pressiteade: Loomakaitsele saab 
nüüd helistamisega annetada 4 ja 10 
eurot
1. juunist uuendas Eesti Loomakaitse 
Selts seniseid telefonitariife, et 
teha loomade abistamiseks raha 
annetamine veelgi lihtsamaks.
https://loomakaitse.ee/
loomakaitsele-saab-nuud-
helistamisega-annetada-4-ja-10-
eurot/

Pressiteade: Laupäeval toimub lemmikloomade rongkäik Käpakäik
3. juunil kogunevad loomaarmastajad Politseiparki, et kell 12 Eesti Loomakaitse 
Seltsi eestvedamisel lemmikloomadega läbi linna kõndida ning näidata, et loom on 
samuti ühiskonna liige ja loomulik on temaga ka linnas toredasti aega veeta.

https://loomakaitse.ee/koige-suurem-abi-hulgepoegadele-on-nad-rahule-jatta/
https://loomakaitse.ee/loomakaitsele-saab-nuud-helistamisega-annetada-4-ja-10-eurot/
https://loomakaitse.ee/loomakaitsele-saab-nuud-helistamisega-annetada-4-ja-10-eurot/
https://loomakaitse.ee/loomakaitsele-saab-nuud-helistamisega-annetada-4-ja-10-eurot/
https://loomakaitse.ee/loomakaitsele-saab-nuud-helistamisega-annetada-4-ja-10-eurot/
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https://loomakaitse.ee/laupaeval-toimub-lemmikloomade-rongkaik-kapakaik/

Pressiteade: Lemmikloomade rongkäiku juhtiv Märt Agu imestab Euroopa hotellide 
lahkust: “Pariisis said mu koerad suisa oma toa!”
Armastatud tantsuseadja Märt Agu kohtas Euroopa ringreisil kohvikutes ja hotellides 
nii suurt lemmikloomasõbralikkust, et Pariisi hotellis said tema koerad tasuta suisa 
oma toad.
https://loomakaitse.ee/lemmikloomade-rongkaiku-juhtiv-mart-agu-imestab-
euroopa-hotellide-lahkustpariisis-said-koerad-suisa-oma-toa/

Pressiteade: Loomaarmastajad üllatasid linlasi rongkäiguga
Laupäeval kõndisid loomaarmastajad Eesti Loomakaitse Seltsi korraldatud 
lemmikloomade rongkäigul, et suunata tähelepanu loomale kui ühiskonna liikmele, 
kellega on loomulik ja vajalik linnas toredasti aega veeta.
https://loomakaitse.ee/loomaarmastajad-ullatasid-linlasi-rongkaiguga/

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Seltsi jurist Meelika Liiv: “Probleem pole loomakaitse 
õiguste puudumises, vaid nende rakendamises!”
Ma leian, et peamiselt riivab inimeste õiglustunnet tugevalt see, kui loomade 
väärkohtlejad jäävad karistuseta. Tegelikult tuleb rõhutada, et ühegi õigusakti 
eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid parandada isikute käitumist ja kaitsta neid 
keda vaja. Ma ei usu sellesse, et karmimad karistused parandaksid loomade 
olukorda. Seda aitaks parandada hoopis seaduste parem rakendamine.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-probleem-pole-
loomakaitse-oigustepuudumises-vaid-nende-rakendamises/

Pressiteade: Kasvhoonekoerad – ilmus raamat Eesti Loomakaitse 
Seltsi algusaegadest
Eesti Loomakaitse Seltsi liige Loone Ots kirjutas raamatu 
Kasvuhoonekoerad, kus jutustab kõiksugu põnevatest 
juhtumistest, millega ta loomakaitsejana viimase 16 aasta 
jooksul on kokku puutunud.
https://loomakaitse.ee/kasvhoonekoerad-ilmus-raamat-eesti-
loomakaitse-seltsi-algusaegadest/

https://loomakaitse.ee/laupaeval-toimub-lemmikloomade-rongkaik-kapakaik/
https://loomakaitse.ee/lemmikloomade-rongkaiku-juhtiv-mart-agu-imestab-euroopa-hotellide-lahkustpari
https://loomakaitse.ee/lemmikloomade-rongkaiku-juhtiv-mart-agu-imestab-euroopa-hotellide-lahkustpari
https://loomakaitse.ee/loomaarmastajad-ullatasid-linlasi-rongkaiguga/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-probleem-pole-loomakaitse-oigust
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-probleem-pole-loomakaitse-oigust
https://loomakaitse.ee/kasvhoonekoerad-ilmus-raamat-eesti-loomakaitse-seltsi-algusaegadest/
https://loomakaitse.ee/kasvhoonekoerad-ilmus-raamat-eesti-loomakaitse-seltsi-algusaegadest/
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Pressiteade: Ettevaatust trimmerdajad – siilipojad kaotasid heinatöödel ema!
Viis Märjamaa siilibeebit kaotasid eile oma ema, kui trimmerdamistööde käigus ei 
märganud niitja pikas murus peituvat siiliperet. Siiliema hukkus, pojad on päästetud 
ja asuvad nüüd hoiukodus.
https://loomakaitse.ee/ettevaatust-trimmerdajad-siilipojad-kaotasid-heinatoodel-
ema/

JUULIS mainiti ELS meedias 32 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust 
Eesti Loomakaitse Seltsi teavitus kutsikavabrikute kohta ja üleskutse pakkuda 
loomadele hojukodu.

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Seltsi uus juhatus kutsub üles loomadele hoiukodu 
pakkuma
Juuli alguses asus Eesti Loomakaitse Seltsis tööpostile uus juhatus, üheskoos soovivad 
loomakaitsjad arendada vabatahtlike võrgustikku ja laiendada loomakaitsealaseid 
tegevusi, et aidata veel rohkemaid Eestimaa loomi.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-uus-juhatus-kutsub-loomadele-
hoiukodusid-pakkuma/

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts: on aeg hakata 
ka Tallinnas linnamesindusega tegelema!
Mesilaste mürgitamise uudise valguses soovitab Eesti 
Loomakaitse Selts hoopis linnainimestel mesindusega 
tegelema hakata, et mesilinde päästa ja hoida.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-on-
aeg-hakata-ka-tallinnas-linnamesindusega-tegelema/

Pressiteade: Päästame mesilased linnamesindusega! Erki Naumanis kummutab 
mesindusmüüte.
Kuidas linnas mesilaste pidamine käib? Linnamesinik Erki Naumanis peab Endla 
tänaval garaažide peal mesitarusid ning tema linnamesi võitis eelmisel aastal Eesti 
parima mee auhinna.
https://loomakaitse.ee/paastame-mesilased-linnamesindusega-erki-naumanis-
kummutabmesindusmuute/

https://loomakaitse.ee/ettevaatust-trimmerdajad-siilipojad-kaotasid-heinatoodel-ema/
https://loomakaitse.ee/ettevaatust-trimmerdajad-siilipojad-kaotasid-heinatoodel-ema/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-uus-juhatus-kutsub-loomadele-hoiukodusid-pakkuma/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-uus-juhatus-kutsub-loomadele-hoiukodusid-pakkuma/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-on-aeg-hakata-ka-tallinnas-linnamesindusega-tegelema/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-on-aeg-hakata-ka-tallinnas-linnamesindusega-tegelema/
https://loomakaitse.ee/paastame-mesilased-linnamesindusega-erki-naumanis-kummutabmesindusmuute/
https://loomakaitse.ee/paastame-mesilased-linnamesindusega-erki-naumanis-kummutabmesindusmuute/
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AUGUSTIS mainiti ELS meedias 74 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust 
Talleggi säutsuvad prügikastid, Itaalia jahimees hoiatas Eesti loomakaitse seltsi 
välismaiste küttide eest ja Loomakaitsjad hakkavad loomakaitsespetsialistidega 
tihedamat koostööd tegema.

Pressiteade: Pulmatuvid tähistavad vägivalda, mitte armastust
Viimasel kahel aastal on Eesti Loomakaitse Selts saanud tavapäraselt tihedamalt 
teateid rõngastatud valgetest tuvidest. Klassikaliselt igavese armastuse sümboliks 
peetud ja pulmades vabaks lastud valged tuvid kannavad endaga aga tumedat 
saladust.
https://loomakaitse.ee/pulmatuvid-tahistavad-vagivalda-mitte-armastust/

Kampaania: Suve lõppedes hüljatakse suvilapiirkondades sadu lemmikloomi – 
TRÜKI POSTEREID
Seitsmendat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts suve lõpus kampaaniat, et 
suvitajatel püsiks meeles kaasa võetud loomad ka koju tagasi viia. Tavapäraselt 
jäävad just suve lõppedes paljud loomad koduta.
https://loomakaitse.ee/suve-loppedes-huljatakse-suvilapiirkondades-sadu-
lemmikloomi/

Pressiteade: Liisa-Indra Pajuste: “Aga kui kasutaksime pulmatuvide asemel 
hoopis dalmaatsia koeri? Kas see oleks okei?”
“Kui me teeks nii näiteks koertega? Saadame 100 km kodust eemal olevasse 
metsa näiteks kümme dalmaatsia koera, sest nende kehakate on nii silmapaistev 
ja tore oleks oma sündmuse õnnistamiseks vaadata, kuidas puurist lahti lastud 

https://loomakaitse.ee/pulmatuvid-tahistavad-vagivalda-mitte-armastust/
https://loomakaitse.ee/suve-loppedes-huljatakse-suvilapiirkondades-sadu-lemmikloomi/
https://loomakaitse.ee/suve-loppedes-huljatakse-suvilapiirkondades-sadu-lemmikloomi/
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10 dalmaatslast metsa poole punuvad,” kirjutab Pärnu Postimehes pulmatuvidest 
Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Liisa-Indra Pajuste.
https://loomakaitse.ee/liisa-indra-pajuste-liisa-indra-pajuste-aga-kui-kasutaksime-
pulmatuvide-asemelhoopis-dalmaatsia-koeri-kas-see-oleks-okei/

Pressiteade: Itaalia jahimees hoiatas 
Eesti Loomakaitse Seltsi välismaiste 
küttide eest!
20. augustil algab Eestis ametlikult 
pardijahi hooaeg. Sellega seoses 
palume heade inimeste abi Eestimaa 
lindude kaitsmisel – nimelt võib meie 
metsi ähvardada 100 välismaist 
kütti, kes kasutavad jahipidamisel 
illegaalseid vahendeid!
https://loomakaitse.ee/
itaalia-jahimees-hoiatas-eesti-
loomakaitse-seltsi-valismaiste-
kuttide-eest/

Pressiteade: Loomakaitsjad ja riiklikud loomakaitsespetsialistid asuvad tihedamat 
koostööd tegema
Reedel arutasid loomakaitseorganisatsioonid Veterinaar- ja Toiduameti 
loomakaitsebüroo ning maakondade veterinaarkeskuste loomakaitsespetsialistidega 
võimalusi, kuidas omavahelist koostööd efektiivsemalt korraldada.
https://loomakaitse.ee/loomakaitsjad-ja-riiklikud-loomakaitsespetsialistid-asuvad-
tihedamat-koostoodtegema/

Ühisavaldus: Loomakaitseorganisatsioonid kutsuvad toidutootjaid üles avalikustama
tootmisvõtteid 
Eesti Loomakaitse Selts, Loomade Nimel, loomade eestkoste organisatsioon Loomus 
ja Nähtamatud Loomad on seisukohal, et elusate loomade prügina käitlemine on 
julm ning näitab üles erilist hoolimatust elusolendite suhtes.
https://loomakaitse.ee/loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-toidutootjaid-ules-
avalikustamatootmisvotteid/

https://loomakaitse.ee/liisa-indra-pajuste-liisa-indra-pajuste-aga-kui-kasutaksime-pulmatuvide-aseme
https://loomakaitse.ee/liisa-indra-pajuste-liisa-indra-pajuste-aga-kui-kasutaksime-pulmatuvide-aseme
https://loomakaitse.ee/itaalia-jahimees-hoiatas-eesti-loomakaitse-seltsi-valismaiste-kuttide-eest/
https://loomakaitse.ee/itaalia-jahimees-hoiatas-eesti-loomakaitse-seltsi-valismaiste-kuttide-eest/
https://loomakaitse.ee/itaalia-jahimees-hoiatas-eesti-loomakaitse-seltsi-valismaiste-kuttide-eest/
https://loomakaitse.ee/itaalia-jahimees-hoiatas-eesti-loomakaitse-seltsi-valismaiste-kuttide-eest/
https://loomakaitse.ee/loomakaitsjad-ja-riiklikud-loomakaitsespetsialistid-asuvad-tihedamat-koostood
https://loomakaitse.ee/loomakaitsjad-ja-riiklikud-loomakaitsespetsialistid-asuvad-tihedamat-koostood
https://loomakaitse.ee/loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-toidutootjaid-ules-avalikustamatootmisvo
https://loomakaitse.ee/loomakaitseorganisatsioonid-kutsuvad-toidutootjaid-ules-avalikustamatootmisvo
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Pressiteade: Eesti Loomakaitse Seltsi jurist Meelika Liiv: “Tibude lämmatamine 
prügikotis on kriminaalõiguslik rikkumine ja seda peaks ka nii käsitlema!”
Eesti Loomakaitse Seltsi jurist Meelika Liiv toob välja, et tibude prügikonteineritesse 
viskamine Loo alevikus oli seadusvastane hukkamisviis ja seda tuleb käsitleda 
kriminaalõigusliku rikkumisena.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-tibude-
lammatamine-prugikotis-onkriminaaloiguslik-rikkumine-ja-seda-peaks-ka-nii-
kasitlema-2/

SEPTEMBRIS mainiti ELS meedias 
40 korral. Teemadest leidsid kõige enam 
kajastust loomakaitsjate pöördumine kohalikku 
omavalitsusse kandideerijate poole ja 
täiskasvanud kassidele kodu leidmise kampaania.

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts otsib 
täiskasvanud kassidele armastavaid peresid 
25. septembril algab Eesti Loomakaitse Seltsi 
(ELS) kampaania „Kassid koju“, mille raames 
pööratakse tähelepanu just täiskasvanud 
kassidele, kes ei ole omale pere veel leidnud.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-
loomakaitse-selts-otsib-taiskasvanud-kassidele-
armastavaidperesid/

OKTOOBRIS mainiti ELS meedias 25 korral. Teemadest leidsid kõige enam 
kajastust loomasõbraliku ja -vaenuliku teo valimine.

Pressiteade: HÄÄLETA! Mis on 2017. aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum 
tegu? 
Seoses ülemaailmse loomakaitsepäevaga 4. oktoobril, korraldab Eesti Loomakaitse 
Selts (ELS) juba 17. aastat järjest kõige loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma teo 
valimist. Hääletada saab terve oktoobrikuu jooksul.
https://loomakaitse.ee/haaleta-mis-on-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-
loomavaenulikum-tegu/

https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-tibude-lammatamine-prugikotis-on
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-tibude-lammatamine-prugikotis-on
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-tibude-lammatamine-prugikotis-on
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-otsib-taiskasvanud-kassidele-armastavaidp
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-otsib-taiskasvanud-kassidele-armastavaidp
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-otsib-taiskasvanud-kassidele-armastavaidp
https://loomakaitse.ee/haaleta-mis-on-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/haaleta-mis-on-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
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Rubriik: INIMENE JA LOODUS: Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand ja siilid
Eesti Loomakaitse Selts alustab uut rubriiki: INIMENE ja LOODUS, kus toome 
teieni huvitavaid seikasid inimese ja looduse kooselust. Meie esimene lugu on 
Euroopa Parlamendi saadikust Indrek Tarandist. Juhuse kombel kolis tema juurde 
siilipesakond.
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-euroopa-parlamendi-saadik-
indrek-tarand-ja-siilid/

Kokkuvõte: Eesti Loomakaitse Selts EU Cat & Dog Alliance konverentsil
Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) koostööpartner EU Dog & Cat Alliance kutsus meid 
7. septembril Brüsselisse, et osaleda Euroopa Parlamendis peetaval konverentsil – 
Better Regulation of the Online Sale of Pets: A Pawlitican Discussion. Meid esindas 
juhatuse liige Kaisa Kaljurand. Peamiselt arutati ühtse regulatsiooni loomist Euroopa 
Liidus, sest ainult niimoodi saame tagada lemmikloomale online ostu-müügil 
vajaliku turvalisuse. Samuti oli tal päeva jooksul viis kohtumist, et tutvustada ELSi
kampaaniaid, juhtumeid, analüüsida peamisi murepunkte ning tutvustada meie 
tulevikuplaane.
https://loomakaitse.ee/kokkuvote-eesti-loomakaitse-selts-eu-cat-dog-alliance-
konverentsil/

Pressiteade: Mis kandidaadi võiks pühapäeval valida loomasõber?
Seoses saabuvate kohalike omavalitsuste valimistega tegid Eesti 
loomakaitseorganisatsioonid ühise küsimustiku, mis saadeti kandidaatidele laiali. 
Küsimustiku eesmärgiks on teha hääletamine loomasõpradele lihtsamaks. Eesti 
Loomakaitse Selts esitas kandidaatidele kaks küsimust.
https://loomakaitse.ee/mis-kandidaadi-voiks-puhapaeval-valida-loomasober/

Uudis: Ukrainas kehtestatakse kassimaks ja keelustatakse krantside aretamist
Ukrainas muutub peagi kasside ja koerte kiibistamine ning registreerimine 
kohustuslikuks. Aretamiseks lubatakse kasutada vaid tõuloomi. Matta saab loomi 
ainult selleks ettenähtud surnuaedades ja rahvuspolitsei hakkab kontrollkäike 
teostama ning seadusvastased tiinused välja selgitama. Selline initsiatiiv tuli 
rahvasaadikutelt, nii on märgitud seaduse eelnõus nr 7220.
https://loomakaitse.ee/category/uudised/page/5/

https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-euroopa-parlamendi-saadik-indrek-tarand-ja-siilid/
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-euroopa-parlamendi-saadik-indrek-tarand-ja-siilid/
https://loomakaitse.ee/kokkuvote-eesti-loomakaitse-selts-eu-cat-dog-alliance-konverentsil/
https://loomakaitse.ee/kokkuvote-eesti-loomakaitse-selts-eu-cat-dog-alliance-konverentsil/
https://loomakaitse.ee/mis-kandidaadi-voiks-puhapaeval-valida-loomasober/
https://loomakaitse.ee/category/uudised/page/5/
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Pressiteade: Selgusid 2017. aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu
Eesti Loomakaitse Selts korraldas ka sel aastal internetihääletuse, kus valiti 2017. 
aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu. Kõige loomasõbralikuma 
teo tiitli pälvis Riigikogu, kes keelustas metsloomade kasutamise tsirkuses. Aasta 
kõige loomavaenulikumaks teoks valisid inimesed Talleggi säutsuvad prügikastid.
https://loomakaitse.ee/selgusid-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-
loomavaenulikum-tegu/

NOVEMBRIS mainiti ELS meedias 24 korral. Kajastust leidis kõige 
loomasõbralikum ja loomavaenulikum teo selgumine.

Rubriik: INIMENE JA LOODUS: Evelyn Landing ja tema kanad
Rubriigis “Inimene ja Loodus” tutvustame toredaid eesti inimesi ja nende 
kokkupuudet looduse ja loomadega.
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-evelyn-landing-ja-tema-kanad/

Rubriik: MEIE INIMESED – Margit Midro
Eesti Loomakaitse Seltsis tegutsevad väga toredad ja ambitsioonikad inimesed. 
Mõtlesime, et viimane aeg oleks teile lähemalt tutvustada meie inimesi! Arvame, 
et paljud on juba kuulnud meie säravast otseabistajast Margitist, kuid kas teatsite 
ka, et oma hariduselt on Margit hoopis loodusteadlane!
https://loomakaitse.ee/uus-rubriik-meie-inimesed-margit-midro/

Pressiteade: Riigikogule anti üle tänukiri aasta kõige loomasõbralikuma teo eest
2017. aasta kõige loomasõbralikumaks teoks valiti 1120 häälega (54%) Riigikogu 
otsus keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses. Seaduse eelnõu poolt, mis 
keelustab metsloomade kasutamise tsirkuses, hääletas 83 liiget. Eesti Loomakaitse 
Selts (ELS) käis täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile tänukirja üle andmas.
https://loomakaitse.ee/riigikogule-anti-ule-tanukiri-aasta-loomasobralikuma-teo-
eest/

DETSEMBRIS mainiti ELS meedias 32 korral. Enamkajastus sai üleskutse teha
jõulukingi ostuga heategu loomadele ehk soetada kingid ELSi oksjonilt ning avalik
tänuavaldus toetejatele ja liikmetele.

https://loomakaitse.ee/selgusid-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/selgusid-2017-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-evelyn-landing-ja-tema-kanad/
https://loomakaitse.ee/uus-rubriik-meie-inimesed-margit-midro/
https://loomakaitse.ee/riigikogule-anti-ule-tanukiri-aasta-loomasobralikuma-teo-eest/
https://loomakaitse.ee/riigikogule-anti-ule-tanukiri-aasta-loomasobralikuma-teo-eest/
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Rubriik: MEIE INIMESED – Oleg Zhemchugov
Eesti Loomakaitse Seltsis tegutsevad väga toredad ja ambitsioonikad inimesed. 
Õpime neid tundma!Tutvustame teile heasüdamlikkusest pakatavat Olegi, kes on 
olnud ka ELSi juhatuse liige.
Oleg on tänaseni aktiivne loomakaitsja. Oma pisipere kõrvalt võitleb ta 
loomavabrikute ja loomapaljundajate vastu, tegeleb hädajuhtumite kontrollimise, 
loomade transpordi ning pildistamistega.
https://loomakaitse.ee/uus-rubriik-meie-inimesed-oleg-zhemchugov/

Üritus: Eesti Loomakaitse Selts tunnustas vabatahtlikke ja tänas toetajaid
Vabatahtlike tunnustamine on saanud ülemaailmseks traditsiooniks igal aastal enne 
jõule. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tunnustas sel laupäeval aktiivseid vabatahtlikke, 
liikmeid ja koostööpartnereid.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tunnustas-vabatahtlikke-ja-tanas-
toetajaid/

Kampaania: Tee jõulukingi ostuga loomadele heategu
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) alustas detsembris heategevuslikku jõuluoksjonit, 
mille kõik tulud lähevad hättasattunud loomade abistamiseks. Heategevuslik oksjon 
toimub ELSi Facebooki lehel ning kestab kuni 20. detsembri keskööni. 
https://loomakaitse.ee/tee-joulukingi-ostuga-loomadele-heategu/

https://loomakaitse.ee/uus-rubriik-meie-inimesed-oleg-zhemchugov/ 
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tunnustas-vabatahtlikke-ja-tanas-toetajaid/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tunnustas-vabatahtlikke-ja-tanas-toetajaid/
https://loomakaitse.ee/tee-joulukingi-ostuga-loomadele-heategu/ 
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Kampaania: Eesti Loomakaitse Selts tänab vabatahtlikke ja toetajaid rõõmsa 
videoklipiga!
Vabatahtlike tunnustamine on saanud ülemaailmseks traditsiooniks igal aastal enne 
jõule. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) soovib tunnustada ja tänada kõiki aktiivseid 
vabatahtlikke, liikmeid, annetajaid ja koostööpartnereid, kelle abiga on nii palju 
head tehtud. Selle puhul valmistas ELS ka südamliku videoklipi.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tanab-vabatahtlikke-ja-toetajaid-
roomsa-videoklipiga/

Rubriik: INIMENE JA LOODUS: Evelyn Valtin – armastusest lindude vastu. 
Rubriigis “Inimene ja Loodus” tutvustame toredaid Eesti inimesi ja nende 
kokkupuudet looduse ja loomadega. Artikkel ilmub iga kuu. See kuu räägib oma 
loo Evelyn Valtin.
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-evelyn-valtin-armastusest-
lindude-vastu/

https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tanab-vabatahtlikke-ja-toetajaid-roomsa-videoklipiga/
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-tanab-vabatahtlikke-ja-toetajaid-roomsa-videoklipiga/
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-evelyn-valtin-armastusest-lindude-vastu/
https://loomakaitse.ee/rubriik-inimene-ja-loodus-evelyn-valtin-armastusest-lindude-vastu/
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2017. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi 
meedias ühtekokku 370 korral. 

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 27 meediakajastuses. Eesti meedias 
mainiti ELSi 356 korda ja vene keelses meedias 14 korda.

2017. aasta 12 kuu jooksul on olnud meediakajastuste arv suurim augustis (74), mil
avalikkuse tähelepanu all oli Talleggi säutsuvad prügikastid, kus Itaalia jahimees hoiatas
Eesti loomakaitse seltsi välismaiste küttide eest ja Loomakaitsjad hakkavad
loomakaitsespetsialistidega tihedamat koostööd tegema.

Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Postimees, Õhtuleht, Pealinna leht,
Delfi, Maaleht, KUKU, ETV, ERR Uudised, Kanal 2, TV3, Tallinna TV jt.
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 13 735 fänni, mis tähendab, et
saime aastaga juurde 1741 uut sõpra. 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
2017. aastal jätkas ELS liikmena rahvusvahelisel tasandi organisatsioonides 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:

Selgusid 2016. aasta kõige loomasõbralikum 
ja loomavaenulikum tegu. Eesti Loomakaitse 
Seltsi poolt korraldatud internetihääletusel valiti 
2016. aasta kõige loomasõbralikumaks avalikku 
tähelepanu pälvinud teoks Marko Männiste poolt 
abitu kassipoja päästmine Tallinnas Jõe tänaval 
paduvihma tõttu tekkinud veeuputusest. Aasta 
kõige loomavaenulikumaks teoks hindasid 
hääletajad Maaelu- ja Keskkonnaministeeriumi 
otsuse karusloomafarmide tegevust Eestis 
mitte keelustada.

Jaanuari lõpust märtsi keskpaigani toimus koostöös Purinaga steriliseerimise 
ja kastreerimise kampaania mille raames sai 11 loomakliinikus üle Eesti 
steriliseerida või kastreerida oma lemmikut soodsama hinnaga. Kokku 
steriliseeriti ja kastreeriti 865 kassi ning 188 koera. 

VEEBRUAR:

Otseseabistaja ametikohale asus 01.02.2017 tööle Margit Midro. Ametikoha 
eesmärk on korraldada loomade abistamist, kui loomad vajavad ELSi 
poolset hoiukodu ja ravi. Lisaks teha koostööd erinevate kliinikute ja teiste 
koostööpartneritega.

15.02.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul, kus küsiti üldkoosoleku luba 
juhatuse liikmega töölepingu sõlmimiseks ja tutvustati 2017. aasta plaane.
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Eesti Loomakaitse Seltsi eest-
vedamisel astusid 12 tuntud 
Eesti meest 18. veebruaril 
Rapla Sadolini spordihoones 
korvpallilahingusse Eesti edu-
kaima korvpallinaiskonnaga 
„FCR Media/Rapla KK“ aidates 
oma osavõtuga koguda raha 
hättasattunud loomade ravi-
arvete tasumiseks. Loomade 
abistamiseks koguti 1302 eurot. 

MÄRTS:

19.03.2017 tegid loomakaitse organisatsioonid ühispöördumise Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus ja meelelahutuskeskuse “Sea Star” meeskonnale 
paludes peatada ookeanikalade akvaariumi loomise. 
                 

APRILL:

19.04.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul tuvustati ja kinnitati 2016. aasta 
majandusaasta aruanne, juhatus vastas laekunud pretensioonidele, otsustati 
juhatuse tagasikutsumise üle, uue juhatuse valimine juhul kui punkt 3 alusel 
juhatus tagasi kutsutakse, lepingud juhatuse liikmetega töötaja puhkuse 
asendamiseks 2017. aastal (vastavalt MTÜ seadusele § 19 lg 1 p 4).

Aprillis sai palju tähelepanu meedias väike teavituskampaania - kõige suurem 
abi hülgepoegadele on nad rahule jätta.



24

20.04.2017 sõlmis Eesti Loomakaitse Selts koostöölepingu Keskkonnaametiga, 
mille kohaselt võib ELS aidata abitusse seisu jäänud metsloomi.

Lisasime kodu otsivate loomade kuulutused ülesse Loom24.ee-sse.

MAI

Kutsusime inimesi ülesse teavitama kassikolooniatest. Mille käigus teavitati 
meile 3 suuremast kolooniast. 

Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, mis oleks ette näinud karusloomafarmide 
sulgemise kümne aasta jooksul. Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse 
muutmise seaduse eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas esimesel lugemisel 
49 riigikogu saadikut, seadusega edasiminekut toetas 24 saadikut, üks jäi 
erapooletuks ja 18 ei hääletanud.

JUUNI
4.06.2017 toimus juba neljandat 
korda looma omanike seas 
populaarseks saanud Käpakäik.

Ilmus artikkel, kus Eesti Looma-
kaitse Seltsi jurist Meelika Liiv 
kommenteerib loomakaitse seadust 
ja selle rakendamist - "Probleem pole 
loomakaitse õiguste puudumises, 
vaid nende rakendamises!" Teemast 
käidi rääkimas ka Terevisioonis.

07.06.2017 Tallinnas toimunud üldkoosolekul, kus soovis tagasi astuda kogu 
juhatus ja valida uus. Uued kandidaadid taganesid, kinnitati juhatuse liikmete 
Merli Jürisoo ja Oleg Zhemchugov tagasiastumine. Margit Midro ja Geit Karurahu 
olid nõus jätkama, kuni 1.07.2017, kui valitakse uus juhatus.
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JUULI

1.07.2017 Tallinnas toimus üldkoosolek, kus oli päevakorraks uue juhatuse 
valimine või vastavalt seltsi põhikirjale (p. 20.1.4) seltsi lõpetamine. Juhatusse 
astusid Jana Adamsons ja Kaisa Kaljurand, kes palusid jätkata ka Geit Karurahul.

Uus juhatus kutsus inimesi hüljatud loomadele 
hoiukodu pakkuma. Eesmärgiga aidata looma-
poegade hooajal veelgi enam loomi. Lisaks 
tutvustasime inimestele võimalus pidada 
mesilasi linnas, et keskkonna hoidmisele 
kaasa aidata. Juhtisime inimeste tähelepanu 
problemaatilistele lemmikloomadega äritse-
jatele, kes müüvad loomi turuväravas.

Kino Artises esilnisatus film Istanbuli kassidest 
“Kedi”, mille esilinastusel räägiti hulkuvate 
kasside probleemist Eestis. Lisaks pileti 
ostmisel oli võimalik kinokülastajatel annetada 
1 euro Eesti Loomakaitse Seltsile ning tänu 
sellele koguti kokku 1019 eurot.

Toetasime organisatsiooni Nähtamatud Loomade algatatud kampaaniat, et Rimi 
Eesti liituks teiste progressiivsete ettevõtetega ja loobuks puurikanade munade 
müümisest! 

AUGUST

Viisime läbi kampaania “Suvi Läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”. 
Kampaania raames kutsuti inimesi ülesse jagama sõnumit printides välja 
kampaania postri ja kleepides selle kohalikule infotahvlile.

17.08.2017 hoiatasime avalikkust Itaaliast tulevate linnuküttide eest, kes võivad 
kasutada lindude jahtimiseks illegaalseid vahendeid.
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18.08.2017 Küsisime Facebookis kas jahi käigust tapetud loomadega poseerimine 
on normaalne.

18.08.2017 toimus kohtumine Veterinaar- ja Toiduametis loomakaitsebüroo ning
maakondade veterinaarkeskuste loomakaitsespetsialistidega ja tegime plaani, 
kuidas efektiivsemalt koostööd teha.Kohal olid ELS, Loomus, Varjupaikade 
MTÜ ja Loomade Nimel. Näiteks hakkame arendama ühtset vabatahtlike 
võrgustikku, et kiirelt üle Eesti reageerida, samuti kutsikavabrikute ja hüljatud 
loomade probleemi ühises kaardistamises ning koostöö edendamises kohalike 
omavalitsustega, et peremeheta ja hüljatud loomade eest oleks võimalik 
hoolitseda senisest paremini.

20.08.2017 laekus ELSile teade, kus Harjumaal asuvas Loo alevikus leidus 
prügikast, mida täitsid hinge vaakuvad tibupojad segamini teise ilma suundunud 
isenditega. Koostöös Delfiga sai inimesi probleemist teavitatud. Lisaks tegi ELS 
avalduse politseile ja VTAle.

26.08. 2017 Osalesime Telliskivikirbufestivalil, kus kogusime loomade 
abistamiseks ca 100 eurot.

SEPTEMBER

3.09.2017 toimusid Eesti Loomakaitse 
Seltsi suvepäevad Roosta rannas, kus 
proovsime Aerusurfi, mängisime mänge, 
sõime ja rääkisime loomakaitsest.

24.09.2017 alustas ELS kampaaniaga 
“Kassid koju”, mille raames otsisime 
kodu vanematele kassidele, kes olid juba 
kauaks ELSi hoole alla jäänud.

27-28.09.2017 osales ELSi juhatuse liige Kaisa Kaljurand Brüsselis EU Dog & Cat 
Alliance poolt korraldatud Euroopa Parlamenti konverentsil: Better Regulation 
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of the Online Sale of Pets: A Pawlitican Discussion.Arutatati ühtse regulatsiooni 
loomist Euroopa Liidus. Mõnel riigil on väga tugev kontroll looma online müügis, 
kuid teisel võib see omakorda puududa. Oluline on, et iga riik teeks oma osa. 
Niimoodi saame tagada loomade online ostu-müügil vajaliku turvalisuse. Liaks 
kohtus Kaisa mitme Euroopa parlamendi saadikuga.

OKTOOBER

4.10.2017 kuulutas ELS välja loomasõbraliku- ja vaenuliku teo valimised. Mis 
toimus 17. aastat järjest.

9.10.2017 Kommunikatsiooni- ja turundusspetsialisti ametikohale asus Eliisa 
Metsoja, kelle ülesandeks on ELSi kommunikatsiooni ja turundus tegevust 
arendada. 

Üle pika aja saadeti välja Eesti Loomakaitse Seltsi uudiskiri liikmetele ja 
vabatahtlikele. Alustati rubriikidega “Meie inimesed” ja “Inimene ja loodus”.

ELS viis koostöös teiste loomakaitseorganisatsioonidega läbi küsitluse, millega 
uurisime poliitikutelt loomade heaoluga seotud teemasid ja seisukohti. Küsitluse 
eesmärgiks oli teha KOV kandidaadi valimise ja tema poolt hääletamise 
loomasõpradele lihtsamaks.

18.10.2017 kutsus ELS loomaomanikel olema valvsad ja jälgima mida teie koer 
maast lakub või hambusse võtab.

22.10.2017 Eesti Loomakaitse Seltsist kommenteeris teemat “Arvad, et kassi 
võtmine on lihtne? Vaata, mida pead teadma enne, kui sulle mõnest turvakodust 
kass loovutatakse” meie otseneabistaja Margit Midro: "Kasse on Eestis meeletult 
palju ja neid on tihti rohkem kui inimesi, kes saavad pakkuda kodu. Kui me 
ajame tingimused hästi kõrgele, jäävad kassid koduta. Peame oleme paindlikud 
ja proovima ning andma inimestele võimaluse. Alati saab kassi hoiukodusse 
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tagasi anda, aga kohe inimestele ei öelda on vale. Elad sa korteris või eramajas, 
on sul rõdu või aed, igas tingimuses saab kassi pidada. Tuleb arvestada looma
iseloomu." http://m.lemmikloom.delfi.ee/article.php?id=79910240

Kuulutasime välja loomasõbraliku- ja vaenuliku teo. Kõige loomasõbralikuma 
teo tiitli pälvis Riigikogu, kes keelustas metsloomade kasutamise tsirkuses. 
Aasta kõige loomavaenulikumaks teoks valisid inimesed Talleggi säutsuvad 
prügikastid.

NOVEMBER

1.11.2017 ELS käis Maaeluministeeriumis 
arutamas milliseid loomi tohib kasutada
loomanäitustel, -võistlustel, -laadal, -oksjonil 
või muul loomade kokku toomisega seotud 
avalikul üritusel. Muudatus jõustub 01. juuni 
2018.

04.11.2017 Osales ELS Taimetoidumessil 
vabatahtlike poolt valmistatud oma soolaste 
ja magusate hõrgutistega. Loomade 
abistamiseks koguti ligi 300 eurot.

13.11.2017 Sai ühendatud kaks ametikohta 
otseseabistamine ja hädajuhtumite juht 
üheks otseseabsiatmise juhiks, millele asus 
Margit Midro.

13.11.2017 Loodi assistendi ametikoht, mille ülesandeks sai vabatahtlike ja 
houkodudega suhtlemine ning ürituste korraldamine. Ametikohale asus Marika 
Midro. Tegu on 0,5 kohaga.

17.11.2017 Eesti Loomakaitse Selts andis Riigikogule üle tänukiri aasta kõige
loomasõbralikuma teo eest. 2017. aasta kõige loomasõbralikumaks teoks 

http://m.lemmikloom.delfi.ee/article.php?id=79910240 
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valiti 1120 häälega (54%) Riigikogu otsus keelustada metsloomade kasutamine 
tsirkuses. Seaduse eelnõu poolt, mis keelustab metsloomade kasutamise 
tsirkuses, hääletas 83 liiget. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) käis täna Riigikogu 
esimehele Eiki Nestorile tänukirja üle andmas.

20.11.2017 Kutsus Selts ülesse inimesi seisma selle eest, et antibiootikumide 
liigtarvitamine lõppeks. Julm antibiootikumide ületarbimine on suur probleem 
tänapäeva ühiskonnas. Farmiloomadele söödetakse neid lihtsalt ennetuseks, 
kuigi see võib palju rohkem liiga teha. Inimesed söövad neid sisse koos liha- ja 
piimatoodetega, mis kahjustavad meie tervist.

30.11.2017 Eesti Loomakaitse Selts alustas detsembris heategevuslikku 
jõuluoksjonit, mille kõik tulud läksid hättasattunud loomade abistamiseks. 
Heategevuslik oksjon toimus ELSi Facebooki lehel ning kestis kuni 20. detsembri 
keskööni.

DETSEMBER

02.11.2017 Osales ELS Tallinnas Royal Canin Arenal PetCitys varjupaiga kasside 
heategevuslik näitusel. Kus valiti kaunimad koduotsijad erinevatest katekooriates. 
ELSi esindasid: Tore Triibik- PIIPA (Pärnust), Lahe Lapik- MAMMAMIA (Tallinnast), 
Mõnus Mustik- RICKI (Arukülast) , Kena Kolmevärviline- PILAR (Kloogalt), Üllatav 
ÜhevärvilineBRAVO (Haapsalust). Tänu sellele üritusele broneeriti meie 3 kassi: 
Mammamia, Pilar ja Ricki ning täna lähebki juba uude koju Ricki. Ühtlasi võitis 
hiirekuningas Pilar ka esikoha, kategoorias Kena Kolmevärviline. Üritusel koguti 
annetustena ja heategevusliku müügist ligi 100 eurot.

9.12.2017 Toimus ELS tänuüritus No99 restoranis. Tänati oma vabatahtlikke ja 
liikmeid, kelle abiga on aastal 2017 palju head tehtud. Tänukirjad ja väiksed 
meened said 16 aktiivset vabatahtlikku, kes on organisatsiooni aidanud 
loomade pidamistingimuste kontrollimisega, kodututele loomadele hoiukodu 
pakkumisega, kampaaniate materjalide ettevalmistamisega ning olnud nõu ja 
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jõuga toeks erinevate projektide juures. Lisaks tänas ka kuute koostööpartnerit 
ilma kelleta ei oleks saanud paljud asjad teoks. Suur südamlik aitäh PetCityle, 
Purina Eestile, Loomakliinik Mikile, DPD Eestile, Urr & Nurr / Orhidaalia OÜle ja
Maaeluministeeriumile.

18.12.2017 Jagas ELS südamlikku videoklippi, et tänada kõiki toetajaid, 
vabatahtlikke ja annetajaid.

20.12.2017 Lõppes heategevuslik oksjon, millega koguti loomade abistamiseks 
ligi 1000 eurot.

28.12.2017 ELS hoiatas loomaomanikke ilutulestiku eest, mis nende loomi võib 
hirmutada. Jagasime soovitusi kuidas lemmikut turvaliselt hoida.



RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad

Käibevarad

Raha 54 074 55 758

Nõuded ja ettemaksed 12 696 2 950 2

Kokku käibevarad 66 770 58 708

Kokku varad 66 770 58 708

Kohustised ja netovara

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 7 087 3 587 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 52 600 48 157 5

Kokku lühiajalised kohustised 59 687 51 744

Kokku kohustised 59 687 51 744

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 964 4 632

Aruandeaasta tulem 119 2 332

Kokku netovara 7 083 6 964

Kokku kohustised ja netovara 66 770 58 708

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2017 2016 Lisa nr

Tulud

Liikmetelt saadud tasud 2 947 1 379

Annetused ja toetused 67 954 78 457 5,6

Muud tulud 47 221

Kokku tulud 70 948 80 057

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -32 935 -48 655 7

Mitmesugused tegevuskulud -16 496 -7 531 8

Tööjõukulud -21 404 -21 542 9

Kokku kulud -70 835 -77 728

Põhitegevuse tulem 113 2 329

Muud finantstulud ja -kulud 6 3

Aruandeaasta tulem 119 2 332
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017 2016

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 113 2 329

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -9 746 -1 565

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 3 500 -5 083

Laekunud intressid 6 3

Kokku rahavood põhitegevusest -6 127 -4 316

Rahavood investeerimistegevusest

Antud laenude tagasimaksed 0 343

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 343

Rahavood finantseerimistegevusest

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

4 443 22 733

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 4 443 22 733

Kokku rahavood -1 684 18 760

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 55 758 36 998

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 684 18 760

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 54 074 55 758
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 4 632 4 632

Aruandeaasta tulem 2 332 2 332

31.12.2016 6 964 6 964

Aruandeaasta tulem 119 119

31.12.2017 7 083 7 083
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2015. a. majandusaasta aruanne

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.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 12 224 12 224

Muud nõuded 122 122

Viitlaekumised 122 122

Ettemaksed 33 33

Tulevaste perioodide
kulud

33 33

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 696 12 696

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

Ettemaksed 150 150

Tulevaste perioodide
kulud

150 150

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Tatari Loomakliiniku
kinkekaardi kasutamata osa

231 231

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 950 2 950

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 553 0 541

Sotsiaalmaks 0 1 356 0 767

Kohustuslik kogumispension 0 99 0 78

Töötuskindlustusmaksed 0 99 0 77

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 2 107 0 1 463
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 12 224 12 224

Muud nõuded 122 122

Viitlaekumised 122 122

Ettemaksed 33 33

Tulevaste perioodide
kulud

33 33

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 696 12 696

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

Ettemaksed 150 150

Tulevaste perioodide
kulud

150 150

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Tatari Loomakliiniku
kinkekaardi kasutamata osa

231 231

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 950 2 950

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 553 0 541

Sotsiaalmaks 0 1 356 0 767

Kohustuslik kogumispension 0 99 0 78

Töötuskindlustusmaksed 0 99 0 77

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 2 107 0 1 463
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 307 2 307

Võlad töövõtjatele 2 453 2 453

Maksuvõlad 2 107 2 107 3

Muud võlad 220 220

Muud viitvõlad 220 220

Kokku võlad ja ettemaksed 7 087 7 087

31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 182 182

Võlad töövõtjatele 1 942 1 942

Maksuvõlad 1 463 1 463 3

Kokku võlad ja ettemaksed 3 587 3 587

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 8 329 22 056 -6 151 24 234

Maaeluministeeruim 0 30 000 -30 000 0

Varjupaikadele annetatud raha jääk 1 522 2 123 0 3 645

Loomade ravikulude annetused 15 573 47 011 -42 306 20 278

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

25 424 101 190 -78 457 48 157

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

25 424 101 190 -78 457 48 157

31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 24 234 18 011 -17 279 24 966

Maaeluministeeruim 0 15 000 -15 000 0

Varjupaikadele annetatud raha jääk 3 645 728 0 4 373

Loomade ravikulude annetused 20 278 38 658 -35 675 23 261

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

48 157 72 397 -67 954 52 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

48 157 72 397 -67 954 52 600
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 12 224 12 224

Muud nõuded 122 122

Viitlaekumised 122 122

Ettemaksed 33 33

Tulevaste perioodide
kulud

33 33

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 696 12 696

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

Ettemaksed 150 150

Tulevaste perioodide
kulud

150 150

Ruumide rendi tagatisraha 317 317

Tatari Loomakliiniku
kinkekaardi kasutamata osa

231 231

Kokku nõuded ja
ettemaksed

2 950 2 950

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017 31.12.2016

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 553 0 541

Sotsiaalmaks 0 1 356 0 767

Kohustuslik kogumispension 0 99 0 78

Töötuskindlustusmaksed 0 99 0 77

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 0 2 107 0 1 463
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Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 307 2 307

Võlad töövõtjatele 2 453 2 453

Maksuvõlad 2 107 2 107 3

Muud võlad 220 220

Muud viitvõlad 220 220

Kokku võlad ja ettemaksed 7 087 7 087

31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 182 182

Võlad töövõtjatele 1 942 1 942

Maksuvõlad 1 463 1 463 3

Kokku võlad ja ettemaksed 3 587 3 587

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015 Saadud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 8 329 22 056 -6 151 24 234

Maaeluministeeruim 0 30 000 -30 000 0

Varjupaikadele annetatud raha jääk 1 522 2 123 0 3 645

Loomade ravikulude annetused 15 573 47 011 -42 306 20 278

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

25 424 101 190 -78 457 48 157

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

25 424 101 190 -78 457 48 157

31.12.2016 Saadud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Swedbanki annetuskeskkond 24 234 18 011 -17 279 24 966

Maaeluministeeruim 0 15 000 -15 000 0

Varjupaikadele annetatud raha jääk 3 645 728 0 4 373

Loomade ravikulude annetused 20 278 38 658 -35 675 23 261

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

48 157 72 397 -67 954 52 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

48 157 72 397 -67 954 52 600
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017 2016

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 18 338 15 641

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 31 975 46 901

Anonüümsed annetused ( annetuskõned ja annetuskastid) 14 056 13 401

Annetusmüük 2 412 1 126

Loomade loovutustasud 1 173 1 388

Kokku annetused ja toetused 67 954 78 457

sh eraldis riigieelarvest 15 000 30 000

Rahalised ja mitterahalised annetused

2017 2016

Rahaline annetus 67 954 78 457

Kokku annetused ja toetused 67 954 78 457

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017 2016

Lähetuskulud 366 0

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele 26 013 33 997

Palgad projektide alt 6 556 14 658

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

32 935 48 655

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017 2016

Üür ja rent 1 901 1 901

Mitmesugused bürookulud 2 689 2 414

Lähetuskulud 14 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 324 317

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 583 0

Kohtukulud 0 1 526

Teavitus ja ürituste kulud 197 0

Loomadega seotud kulud 10 638 1 223

Liikmemaks 150 150

Kokku mitmesugused tegevuskulud 16 496 7 531
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

2017 2016

Palgakulu 21 959 28 546

Sotsiaalmaksud 6 001 7 653

Kokku tööjõukulud 27 960 36 199

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

6 556 14 658

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 241 241

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

2017 2016

Arvestatud tasu 0 2 842

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatusse kuulusid 2017 aasta alguses Merli Jürisoo, Geit Karurahu, Oleg Žemtšugov ja Margit Midro.

2017 aasta septembris toimus juhatuse vahetus. Aasta lõpus oli juhatus kolmeliikmeline - Geit Karurahu, Jana Adamsons ja Kaisa Kaljurand.

Seltsi juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikena. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud mingit kompensatsiooni ega garantiid tagasiastumisel või
tähtaja möödumisel.

2016 aasata jaanuaris lõpetati tööleping seltsi tegevjuhi Henry Vürstiga. Lepingu lõpetamise tasu ja hüvitist maksti talle kokku 2 842 eurot.
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