MAJANDUSAASTA ARUANNE 2018

MTÜ EESTI LOOMAKAITSE SELTS
2018. aasta majandusaasta aruanne
aruandeaasta algus:

01.01.2018

aruandeaasta lõpp:

31.12.2018

nimi:

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts

registrikood:

80118299

aadress:

J.Sütiste tee 30, 13411 Tallinn, Harju maakond

telefon:

372 5267117

e-posti aadress:

juhatus@loomakaitse.ee, info@loomakaitse.ee

veebileht:

www.loomakaitse.ee

SISUKORD
Tegevusaruanne

Sissejuhatus
Eesti Loomakaitse Selts numbrites 2018. aasta vältel
Liikmed ja üldkoosolekud, töötajad ja juhtkond
Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaaniad ja meediategevus
Rahvusvaheline koostöö
Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused, 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

Materaalne põhivara

Lisa 5

Võlad ja ettemaksed

Lisa 6

Annetused ja toetused

Lisa 7

Sihtotstarbelised finantseeritud projektide otsesed kulud

Lisa 8

Mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9

Tööjõukulud

Lsa 10

Seotud osapooled

TEGEVUSARUANNE

SISSEJUHATUS
MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist
tegelesime 2018. aastal viie põhivaldkonnaga:
1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) –
üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane meediatöö ja suhtlus
avalikkusega, sotsiaalmeedia, koostöö välisorganisatsioonidega
2. Õigusloomes osalemine - loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate
õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise edendamine ning vajadusel
ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks
3. Loomakaitsealane järelevalve - igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile
saabuvate hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine,
avalduste ja pöördumiste koostamine ametkondadele (VTA, politsei jt) juhtumite
lahendamiseks
4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste
veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/
kastreerimine) hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine,
loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine
5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu
puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate
raames

ELS NUMBRITES 2018. AASTA VÄLTEL
3033 teadet infoliinile
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti addressile ja Facebooki lehekülgedele saabus
aasta jooksul 3033 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit.

95 pöördumist ja avaldust
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja
Piirivalveamet ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 95 pöördumist ja
avaldust.

143 loomade pidamistingimuste kontrolli
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate loomade
pidamistingimusi 143 korral.

üle 15 849 euro ja üle 286 abistatud looma
Tasusime 15 849 euro ulatuses 286 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride arveid ja
muid loomade abistamisega seotud kulusid.

1353 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 15 088 fänni, mis tähendab, et
saime aastaga juurde 1353 uut sõpra.

347 mainimist meedias
Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 29 korral. Eesti meedias mainiti ELSi 314
korda ja vene keelses meedias 33 korda, 23 miljonit kontakti (lugemist/nägemist).
ME OLEME TÄNULIKUD MEIE LIIKMETELE, ANNETAJATELE,
VABATAHTLIKELE, TOETAJATELE JA KOOSTÖÖPARTNERITELE!

LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND
2018. aastal võeti vastu 26 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid kokku 191, kellest
üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud eraisikud.
Arvasime seltsist välja 5 liiget, kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu tasunud,
polnud seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda.
2018. aastal viisime läbi kaks üldkoosolekut:
23.03.2018 anti ülevaade käesoleva aasta plaanidest ja tegevustest. Lisaks kinnitati
üldkoosoleku poolt luba juhatuse liikmel asuda organisatsioonis tööle. Tähistati ka ELSi 18.
sünnipäeva.
28.06.2018 kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Juhatus
Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2018. aastat koosseisus Geit Karurahu,
Adamsons ja Kaisa Kaljurand.

Jana

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

Töötajad
Eliisa Metsoja - kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist (kuni 6.04.2018 )
Geit Karurahu – kommunikatsiooni- ja turundusjuht (1.05.2018)
Margit Midro - otseseabistamisejuht (13.11.2017)
Marika Midro - assistent (13.11.2017)
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.

ELSi TEAVITUSKAMPAANIAD JA
MEEDIATEGEVUS
2018. aastal viis ELS läbi 12 kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja 6 koolitust, loengut.

JAANUARIS mainiti ELSi meedias 17 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust
jõuluokjsoni tagasiside. Lisaks pöördumine Tapa Vallavalitsuse poole seoses Tamsaslu
kultuurimajas asetleidva loomatsirkusega.
Pressiteade: Kogusime heategevusliku jõuluoksjoniga ligi 1000 eurot!
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldas eelmise aasta lõpus oma Facebooki lehel heategevusliku
jõuluoksjoni. Oksjoniga koguti ligi 1000 eurot hättasattunud loomade abistamiseks. Kokku panustati
müügis olevatele esemetele 209 korda ning kõige kallimalt müüdi maha Indrek Galetini foto
kollektsioonist “Undefined Perfection”.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-els-kogus-heategevusliku-jouluoksjoniga-ligi-1000-euro
t/
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts pöördus Tapa Vallavalituse ja Tamsalu Kultuurimaja poole
seoses 20.jaanuaril Tamsalu Kultuurimajas asetleidva loomatsirkusega
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) pöördus Tapa Vallavalitsuse ja Tamsalu Kultuurimaja poole seoses 20.
jaanuaril Tamsalu Kultuurimajas toimuva tsirkuseetendusega, milles esinevad ka mitmed kodu- ja
metsloomad. Mõistame igati, miks sedalaadi üritused on menukad nii väikeste kui suurte seas, kuid
loomade kasutamisega meelelahutuses kaasnevad mitmed paratamatud probleemid ja mured.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-poordus-tapa-vallavalituse-ja-tamsalu-kultuu
rimaja-poole-seoses-tamsalu-kultuurimajas-asetleidva-loomatsirkusega/

VEEBRUARIS mainiti ELS meedias 34 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav steriliseerimise ja kastreerimise kampaania. Lisaks
üleskutse annetada sõbrakuul abivajavatele loomadele toitu ja muud vajalikku ning palju
tähelepanu sai juhtum Kohtla-Järvel, kus leiti nülitud loomade korjused.
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts kutsub oma lemmikloomi steriliseerima ja kastreerima!
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub kõiki kassi- ja koeraomanikke oma lemmikuid steriliseerima ja
kastreerima vältimaks loomade soovimatuid järglasi, haigusi ning stressi. 19. veeburarist kuni 31.
märtsini pakuvad tavapärasest soodsamalt steriliseerimist ja kastreerimist 16 loomakliinikut üle Eesti.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kutsub-oma-lemmikloomi-steriliseerima-jakastreerima/
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts kutsub sõbrakuul annetama hüljatud ning abivajavatele
loomadele toitu ja muud vajalikku!
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldab sõbrakuul heategevusliku annetuskampaania, mille raames
kutsub inimesi annetama hädasolevatele ja hüljatud kassidele ning koertele toitu ja muud eluks
vajalikku. Kampaania eesmärk on teha rõõmsaks ka need lemmikud, kellel ei ole oma kodu ega

hoolitsevat omanikku. ELSi annetuskastid asuvad üle Eesti erinevates PetCity kauplustes.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kutsub-sobrakuul-annetama-huljatud-ning-a
bivajavatele-loomadele-toitu-ja-muud-vajalikku/
Pressiteade: Miks vedelevad Kohtla-Järvel nülitud loomad?
Esmaspäeval 12. veebruaril kell 15:30 tuli kõne Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile
Kohtla-Järvelt, et leitud on nelja nülitud, tükeldatud ja prügikottidesse topitud looma korjused.
Teatajale tundus esialgu, et tegemist on kolme koeraga, kuid peagi selgus, et tegu ei pruugi olla
koertega vaid mõne metsloomaga. Looma liigi tuvastamiseks pöördusime mitme spetsialisti poole ja
pidasime nõu ka loomakorjuste transportijatega.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-miks-vedelevad-kohtla-jarvel-nulitud-loomad/

MÄRTSIS mainiti ELS meedias 30 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust - kuidas
tunda ära kutsikavabrikut?
Pressiteade: Kuidas tunda ära kutsikavabrikut?

Seoses Treppojalt leitud kutsikavabrikuga on sagenenud kirjad murelikelt eestlastelt, kes arvavad, et
on tõenäoliselt tuvastanud kutsikavabrikandi. Üldjuhul on loomavabrikute tunnusjooned üksteisega
sarnased ning seetõttu pani Eesti Loomakaitse Selts kokku õpetuse, kuidas neid ära tunda ja keda
teavitada.
https://loomakaitse.ee/kuidas-ara-tunda-kutsikavabrikut/

Kommentaar: Eesti veebipoes müüakse lõvikutsikaid ja isegi krokodilli
Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Eliisa Metsoja selgitab, et selts ei poolda
metsloomade müüki eraisikutele ega pidamist tingimustes, mis ei vasta nende loomusele. “See lõvide
müügikuulutus ei tekita usaldust, sest infot on vähe ja pole ka müüja tegelikku nime ega kontakti,"
märgib Metsoja. Tema kinnitusel pöördus selts seoses kuulutusega veterinaar- ja toiduameti poole,
kellel on õigus dokumente kontrollida, ent nad ei ole veel ametilt vastust saanud.
Print
Ühispöördumine: loomakaitsjad ei ole nõus Dirhami mereloomade akvaariumi rajamisega
MTÜ Loomuse algatatud pöördumisega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) ja planeeritavale
perekeskusele
«Meritäht»
on
liitunud
mitmed
suured
välismaised
loomaja
looduskaitseorganisatsioonid nagu PETA, Sea Shepherd Global ja Born Free USA. Pöördumisele on
allkirja andnud ka kaheksa Eesti loomakaitseühingut ja 13 000 üksikisikut.
https://lemmik.postimees.ee/4446049/rahvusvaheline-vastuseis-loomakaitsjad-ei-ole-nous-dirhami-me
reloomade-akvaariumi-rajamisega
Kommentaar: kas liblikas sobib lemmikloomaks?
Asjasse ei suhtu hästi aga Eesti Loomakaitse Selts, mille esindaja sõnul on vaatamata liblikamüügi
legaalsusele siiski tegu nende jaoks sobimatu käitumisviisiga. «Eesti Loomakaitse Selts ei pea õigeks
müüa dekoratiivsel eesmärgil lilli koos elusate liblikatega,» sõnas ELS-i kommunikatsioonijuht Eliisa
Metsoja. «Selline tegevus kuulub meelelahutuse alla - elusolendite esitlemine või müümine
meelelahutuse eesmärgil ei ole eetiline. Liblikad ei ole ka lemmikloomad, nad ei kuulu tuppa.»
https://lemmik.postimees.ee/4437815/varvikirevad-tiivulised-elutoas-kas-liblikas-sobib-lemmiklooma
ks

Pressiteade: Loomakaitse Selts tuletab meelde: kontrolli, et su auto all poleks külmetavaid kasse
Väljas on käredad talveilmad ning seetõttu kutsub Eesti Loomakaitse Selts üles inimesi oma autosid
enne sõidu alustamist kontrollima, et olla kindel, et mõni kass pole külma eest auto kapoti alla või
rehvikoopasse peitu pugenud.
https://lemmik.postimees.ee/4425851/loomakaitse-selts-tuletab-meelde-kontrolli-et-su-auto-all-pol
eks-kulmetavaid-kasse

APRILLIS mainiti ELS meedias 8 korral.
Kommentaar: Aasta vabatahtlik jäi koduväravas auto alla

Tollal suhtles ta tihedalt Eesti Loomakaitse Seltsi juhi Evelyn Valtiniga. “Arutlesime peamiselt
virtuaalselt, sellest, kuidas loomi aidata. Ta oli aktiivne, algataja,” meenutas Valtin. Ta lisas, et Liisi
ideed olid innovaatilised.
Print

MAIS mainiti ELS meedias 41 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi heategevuslik üritus Käpakäik ja pisiloomade teemaline koolitus. Lisaks
kiibistamise kampaania.
Pressiteade: Lemmikloomade kiibistamise ja registreerimise kohustuslikuks muutmist pooldab

75% küsitlusele vastanud omavalitsustest
Mais ja juunis toimub Eesti Loomakaitse Seltsi juba traditsiooniks saanud lemmikloomade
kiibistamise ja registreerimise kampaania “Kiibi või kaota!”. See paneb loomaomanikele südamele
oma lemmikud kiibistada ja registreerida. Kampaania eel viis Eesti Loomakaitse Selts kohalike
omavalitsuste seas läbi küsitluse lemmikloomade kohustusliku kiibistamise ja registreerimise teemal.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloomade-kiibistamise-ja-registreerimise-kohustuslikuks-muu
tmist-pooldab-75-kusitlusele-vastanud-omavalitsustest/

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts kuulutab Käpakäik 2018 raames välja fotovõistluse
“Lemmikloom linnapildis”
Juunis toimub juba viiendat korda lemmikloomadele pühendatud üritus Käpakäik. Sellel aastal kutsub
Eesti Loomakaitse Selts ürituse eel osalema fotovõistlusel, mille teemaks on lemmikud linnas.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-kuulutab-kapakaik-2018-raames-valja-fotov
oistluse-lemmikloom-linnapildis/
Pressiteade: Pirital toimub heategevuslik lemmikloomade rongkäik
Pirital peetakse juunis juba viiendat korda lemmikloomadele pühendatud heategevuslik rongkäik
«Käpakäik»
https://tallinn.postimees.ee/4487253/pirital-toimub-heategevuslik-lemmikloomade-rongkaik
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts ja Märt Agu kutsuvad loomaomanikke osalema Käpakäigul
ning kiibistama ja registreerima oma lemmikut
9. juunil toimub juba viiendat korda lemmikloomaomanike seas populaarseks saanud Käpakäik.
Ürituse raames kutsutakse omanikke ülesse oma lemmikut kiibistama ja registreerima.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eesti-loomakaitse-selts-ja-mart-agu-kutsuvad-loomaomanikke-osale
ma-kapakaigul-ning-kiibistama-ja-registreerima-oma-lemmikut/

Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts: igasugune abi loomadele on vajalik
Eesti Loomakaitse Selts juhib tähelepanu, et rahaline annetus ei ole ainuke viis loomi abistavate
organisatsioonide toetamiseks. Enamik loomi abistavaid ühendusi Eestis tegutsevad peamiselt
annetuste toel ja suurem osa neist sõltub just eraisikute abist.
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/eesti-loomakaitse-selts-igasugune-abi-loomadele-on-vajalik-n221854
Pressiteade: Tule osale näriliste töötoas Vanalinnapäevadel
Eesti Loomakaitse Selts korraldab Vanalinnapäevade raames näriliste töötoa, mille eesmärk on juhtida
tähelepanu näriliste ja teiste pisiloomade pidamistingimuste parandamisele.
https://loomakaitse.ee/tule-osale-nariliste-tootoas-vanalinnapaevadel/

JUUNIS mainiti ELS meedias 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi poolt 9. juunil viiendat aastat korraldatud lemmikloomade rongkäik
Käpakäik 2018 ja õpetused kuidas käituda, kui leitakse kassipoeg.
Rubriik: Eesti loomakaitsja söögilaua igaõhtune külaline on naksakas reinuvader
Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) vabatahtlik Katri on juba teist aastat Austraaliat avastamas ja seiklusi
otsimas. Uute kohtadega tulevad ka alati uued sõbrad — Katri nimelt sai tuttavaks rebasega, kes oli
õppinud inimesi usaldama.
https://lemmik.postimees.ee/4509285/eesti-loomakaitsja-soogilaua-igaohtune-kulaline-on-naksakas-rei
nuvader
Pressiteade: Tallinnas toimuva lemmikloomade rongkäiguga kogutakse abivajavatele loomadele
annetusi
9. juunil toimub juba viiendat korda lemmikloomadele pühendatud sündmus «Käpakäik», mida
korraldavad Eesti Loomakaitse Selts, Varjupaikade MTÜ, Purina Eesti, Pirita Linnaosa Valitsus ja
Kesklinna Valitsus.
https://lemmik.postimees.ee/4499136/tallinnas-toimuva-lemmikloomade-rongkaiguga-kogutakse-abiv
ajavatele-loomadele-annetusi
Kommentaar: Spetsialist õpetab: kuidas käituda, kui leiad abitu kassipoja
Kassipoegade aitamiseks ei pea aga olema loomapäästja, sest piisavate teadmiste ja pühendumusega
saab nad ka kodus edukalt üles kasvatada. Seetõttu panid MTÜ-d Eesti Kassisõprade Kogukond ja
Eesti Loomakaitse Selts kokku õpetuse, kuidas kassipoegade leidmisel käituda.
https://lemmik.postimees.ee/4507465/spetsialist-opetab-kuidas-kaituda-kui-leiad-abitu-kassipoja

JUULIS mainiti ELS meedias 33 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti
Loomakaitse Seltsi teavitus lemmikloomavabrikute kohta, kuidas kaitsta lemmiklooma kuuma
ilma korral ja miks ei tohiks metslooma või lindu kohe abistama tõtata.
Pressiteade: Mis on sinu odava „tõukoera“ või „tõukassi“ tegelik hind?
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) puutub järjest enam kokku juhtumitega, mis on seotud ebaseadusliku
lemmikloomade paljundamisega. Viimase nelja aasta jooksul on ELS uurinud üle 30 juhtumi. Kahjuks
pöördutakse seltsi poole alles siis, kui kahtlasest kohast ostetud lemmikloom on juba raskelt haige või

surnud. Seesuguste kurbade lugude vältimiseks alustab ELS kampaaniaga „Sinu odav tõukoer“ ja
„Sinu odav tõukass“, et tõsta inimeste teadlikkust.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-mis-on-sinu-odava-toukoera-voi-toukassi-tegelik-hind/
Kommentaar: ELS: lõpetage loomadele mürgise MMSi söötmine!
«Eesti Loomakaitse Selts ei poolda MMSi kasutamist loomadel,» nentis seltsi kommunikatsiooni- ja
turundusjuht Geit Karurahu. «Ükski uurimus ei tõesta, et antud ainel võiksid olla seespidisel
kasutamisel ravivad omadused. Samuti ei leidu usaldusväärsetes allikates infot, mis tooks välja, et
ainel on võime rakke hävitada selektiivselt. Tegu on oksüdeerijaga, mis tungib kallale kõikidele meie
rakkudele.»
https://lemmik.postimees.ee/5911426/els-lopetage-loomadele-murgise-mmsi-sootmine
Pressiteade: Kuidas kaitsta lemmiklooma kuuma ilma korral?
Eesti Loomakaitse Selts kutsub loomaomanikke üles kuumade ilmade ajal pöörama erilist tähelepanu
oma lemmikule. Inimeste ja loomade temperatuuritundlikkus on erinev. Üle 30-kraadine kuumus võib
valedes tingimustes põhjustada lemmiklooma surma.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-kuidas-kaitsta-lemmiklooma-kuuma-ilma-korral/
Pressiteade: Enne metslooma või linnu abistamist veendu selle vajalikkuses
Eesti Loomakaitse Selts ja Eesti Metsloomaühing kutsuvad inimesi üles enne metslooma ja linnu
abistamist veenduma abi vajalikkuses.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-enne-metslooma-voi-linnu-abistamist-veendu-selle-vajalikkuses/

AUGUSTIS mainiti ELS meedias 40 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
suvelõpu kampaania, kus kutsuti ülesse oma lemmikut mitte hülgama ja tavitama hüljatud
loomast. Lisaks sai tähelepanu artikkel, kus ELSi jurist soovitab lemmiklooma ostu puhul
sõlmida ostu-müügileping
Pressiteade: Lemmikloom ei ole ainult üheks suveks
Lemmikloomade hülgamine on jätkuvalt laialdane probleem. Hülgamiste arv suureneb igal aastal just
suve lõppedes, mistõttu korraldab Eesti Loomakaitse Selts ka sellel aastal kampaania „Suvi läbi. Asjad
pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”. Selle raames tuletatakse inimestele meelde, et lemmiklooma
võtuga kaasneb vastutus looma heaolu ees ja kutsutakse inimesi ülesse märkama hüljatud
lemmiklooma.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-lemmikloom-ei-ole-ainult-uheks-suveks/
Artikkel: Eesti Loomakaitse Seltsi jurist Meelika Liiv: Lemmiklooma ostmisel on mõistlik
sõlmida kirjalik ostu-müügileping
Miks on vaja sõlmida ja kuidas kaitseb kirjaliku ostu-müügilepingu sõlmimine lemmiklooma
soetamisel. Kuhu peab probleemide ilmnemisel pöörduma. Küsimustele vastab Eesti Loomakaitse
Seltsi jurist Meelika Liiv.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-seltsi-jurist-meelika-liiv-lemmiklooma-ostmisel-on-moistlik-s
olmida-kirjalik-ostu-muugileping/

SEPTEMBRIS mainiti ELS meedias 21 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
loomakaitsjate ja jahimeeste ühine tevaitus olla ettevaatlik, kuna alanud on jahihooaeg ja
metsloomade jooksuaeg.
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts ja Eesti Jahimeeste Selts: ettevaatust metsloomad teel!
Eesti Loomakaitse Selts ja Eesti Jahimeeste Selts kutsuvad inimesi üles olema tähelepanelikud ja
arvestama metsloomadega. Alanud on hirvlaste jooksu- ja jahihooaeg.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-ja-eesti-jahimeeste-selts-ettevaatust-metsloomad-te
el/

OKTOOBRIS mainiti ELS meedias 22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust
loomasõbraliku ja -vaenuliku teo valimine. Kajastati ka ELSi rubriiki “Koer ja beebi” ja kass
Käpsi lugu.
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts kutsub valima aasta loomasõbralikku ja – vaenulikku tegu
Tänasel ülemaailmsel loomade päeval kuulutab Eesti Loomakaitse Selts (ELS) 18. aastat järjest
avatuks aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo konkursi. Kõik on kutsutud andma oma
hääle oktoobrikuu jooksul.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-kutsub-valima-aasta-loomasobralikku-ja-vaenulikku-teg
u/
Rubriik: Koer ja beebi: kuidas ühised jalutuskäigud mugavaks ja turvaliseks muuta?
"Minu suurim soovitus loomaomanikele ja lapsevanematele on, et võtke võimalusel alati oma koer
kaasajalutama," annab loomasõber ja lapsevanem Eesti Loomakaitse Seltsi lehel nõu, kuidas ühised
jalutuskäigud mugavaks ja turvaliseks muuta.
https://lemmikloom.delfi.ee/opetlikku/nipid-koer-ja-beebi-kuidas-muuta-uhised-jalutuskaigud-mugava
ks-ja-turvaliseks?id=83911965
Pressiteade: Käpsi lugu | Juba 2 aastat koduootust - pealtnäha pahura kesta all peitub tõeline
hellik
Kuulsa Grumpy Cati Eesti nõbu Käps on soliidne kassihärra, kes on pidanud oma päriskodu ootama
juba üle kahe aasta. Tema jõudmisest loomakaitse seltsi hoole alla on möödas juba nii kaua aega, et
keegi ei mäletagi õieti, miks ta sinna üldse sattus. Käpsi pealnäha mossis ilme all on aga tegelikult
peidus tõeline kaisuloom.
https://lemmikloom.delfi.ee/kass/kapsi-lugu-juba-2-aastat-koduootust-pealtnaha-pahura-kesta-all-peitu
b-toeline-hellik?id=83953213

NOVEMBRIS mainiti ELS meedias 31 korral. Kajastust leidis kõige loomasõbralikum ja
loomavaenulikum teo selgumine.

Pressiteaade: Loomasõbrad valisid 2018. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo

Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud internetihääletusel valiti 2018. aasta kõige
loomasõbralikumaks avalikku tähelepanu pälvinud teoks kassi- ja koeravabrikute uurimine Kuuuurija
ja Katrin Lusti poolt. Aasta kõige loomavaenulikumaks teoks hindasid hääletajad Häädemeestel purgis
lämmatatud kassipoegade juhtumi.

https://loomakaitse.ee/loomasobrad-valisid-2018-aasta-koige-loomasobralikuma-ja-vaenulikuma-teo/
Pressiteade: Katrin Lust ja Kuuuurija said tänukirja aasta kõige loomasõbralikuma teo eest
ELS-i küsitluses valiti 2018. aasta kõige loomasõbralikumaks teoks kassi- ja koeravabrikute uurimine
Kuuuurija ja Katrin Lusti poolt. Teo tunnustuse vääriliseks 40% loomasõpradest. Eesti Loomakaitse
Selts (ELS) käis täna saatejuhile Katrin Lustile tänukirja üle andmas.
https://loomakaitse.ee/katrin-lust-ja-kuuuurija-said-tanukirja-aasta-koige-loomasobralikuma-teo-eest/

DETSEMBRIS mainiti ELS meedias 41 korral. Enamkajastus sai üleskutse teha jõulukingi

ostuga heategu loomadele ehk soetada kingid ELSi oksjonilt ning avalik tänuavaldus
toetejatele ja liikmetele. Lisaks traditsiooniline aastavahetuse teavitus.
Pressiteade: Kaks ühes – soeta jõulukink ja tee heategu loomadele
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub inimesi tegema jõulukingi ostuga heateo abivajavatele
loomadele. Kingi sõbrale või iseendale saab soetada detsembris toimuvalt heategevuslikult
jõuluoksjonilt, mille tulud lähevad hättasattunud loomade abistamiseks. Heategevuslik oksjon toimub
ELS-i Facebooki lehel ning kestab kuni 20. detsembri keskööni.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-kaks-uhes-soeta-joulukink-ja-tee-heategu-loomadele/
Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts: meie suurim varandus on meie vabatahtlikud ja toetajad
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tunnustab täna oma vabatahtlikke. Tunnustuse saavad lausa 26 aktiivset
vabatahtlikku, kes on organisatsiooni tegevusse panustanud sellel aastal kokku rohkem kui 2000 tundi
oma aega. Tänud avaldatakse ka 13 toetajale ja koostööpartnerile.
https://loomakaitse.ee/eesti-loomakaitse-selts-meie-suurim-varandus-on-meie-vabatahtlikud-ja-toetaja
d/
Ühispöördumine: Loomakaitseorganisatsioonid taunivad Paljassaare varjupaiga vastast
laimukampaaniat
Eesti loomakaitseorganisatsoonid MTÜ Loomus, Eesti Metsloomaühing, Eesti Loomakaitse Liit, Eesti
Loomakaitse Selts ja Pesaleidja MTÜ soovivad Varjupaikade MTÜle ja Paljassaare varjupaiga
loomadele ja inimestele ilusat lähenevat pühadeaega ja jõudu raskustega toimetulemisel.
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/loomakaitseorganisatsioonid-taunivad-paljassaare-varjupaiga-vastast
-n233052
Pressiteade: Hoiame aastavahetusel lemmikloomad toas!
Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles loomaomanikke jätma aastavahetusel oma lemmikloomad
koju ja soovitab õues elavad loomad tuppa tuua. Aastavahetuse ilutulestikuga kaasnevad
valgussähvatused ja paugud võivad panna koduloomad ettearvamatult käituma.
https://loomakaitse.ee/pressiteade-hoiame-aastavahetusel-lemmikloomad-toas/

2018. aasta jooksul mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi meedias
ühtekokku 347 korral.
Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 27 meediakajastuses. Eesti meedias mainiti
ELSi 356 korda ja vene keelses meedias 14 korda.
2018. aasta 12 kuu jooksul on olnud meediakajastuste arv suurim mais ja detsembris (41),
mais sai palju tähelepanu heategevuslik üritus Käpakäik ja detsembris jõuluoksjon
Enim kajastati ELSi järgmistes meediaväljaannetes: Postimees Online, Postimees Rus Online,
Pealinn Online, Delfi lemmikloom, Õhtuleht Online, Vikerraadio ja KUKU.
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 15 088 fänni, mis tähendab, et
saime aastaga juurde 1353 uut sõpra.

MEEDIAKAJASTUSE DÜNAAMIKA

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
2018. 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.

TEGEVUSED, TÖÖD JA TULEMUSED KUUDE LÕIKES

JAANUAR
ELS tänas oma toetajaid ja koostööpartnereid.
Kaisa kirjutas artikli ajakirja Vegan kutsikavabrikutest - kuidas neid ära tunda.
18.01.2018 Eesti Loomakaitse Selts pöördus Tapa Vallavalituse ja Tamsalu Kultuurimaja
poole seoses 20. jaanuaril Tamsalu Kultuurimajas asetleidva loomatsirkusega.

VEEBRUAR
Sõbrapäeva kampaania raames kogusime koostöös PetCityga annetusi loomadele. Kogusime
loomadele kvaliteetset toitu ja muud vajalikku.
ELS osales ühispöördumises Dirhami loodava mereloomade akvaariumi rajamise vastu.
Tänaseks on teada, et akvaariumi rahastamisest loobuti.
12.02.2018 ELS käis Maaeluministeeriumis arutamas teemal "Loomaliikide ja alamliikide
loetelu, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil
või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada". Seekord oli
põhiliseks teemaks, et milliseid loomaliike siiski mitte lubada ja keda juurde lisada. Nii ELSi
kui ka teiste loomakaitsjate jaoks murekohaks on tšintšiljad. Tegemist on siiski ööloomadega,
kes on väga vastuvõtlikud stressile ning ka paljudele viirushaigustele. Lisaks on oht, et
kokkupuutel inimesega võib loom ajada oma karva maha.
19.02.2018 algas iga-aastane steriliseerimise ja kastreerimise kampaania. Kampaania
raames pakkusid mitmed kliinikud soodushinda. Steriliseeritud ja kastreeritud sai 1130 looma
(996 kassi ja 134 koera).

MÄRTS
Naistepäeva eel toimus koostöös lillepoega loomadele annetuste kogumine, kus igalt ostult
10% läks loomadele.
16.03.2018 Margit ja Marika käisid koos ELSi vabatahtlike ja teiste loomakaitsjatega
Veterinaar- ja Toiduametis loomakaitsebüroo ametnikega arutamas võimalusi, kuidas
omavahelist koostööd efektiivsemalt korraldada.
Kohtumisel lepiti kokku ühtse vabatahtlike võrgustiku arendamises, senisest tihedamas
koostöös ennetus- ning nõustamistöö valdkonnas, kutsikavabrikute ja hüljatud loomade
probleemi ühises kaardistamises ning koostöö edendamises kohalikele omavalitsustega
20.03.2018 kutsus ELS inimesi vaatama ON teatri monolavastus “Mitteinimene ehk selle
ajastu kõige dramaatilisem lugu” vaatleb, kuidas inimliik käib ringi planeediga Maa ja kui
võimsaks on ta selle käigus on muutunud. Võim on läinud üle käte ja elu rikastamise asemel
kahaneb liigirohkus hirmuäratavas tempos.
23.03.2018 anti ülevaade käesoleva aasta plaanidest ja tegevustest. Lisaks kinnitati
üldkoosoleku poolt luba juhatuse liikmel asuda organisatsioonis tööle. Tähistati ka ELSi 18.
sünnipäeva.

APRILL
02.04.2018 kutsus ELS astuma oma liikmeks.
16.04.2018 tutvustasid Geit ja Jana Kalamaja Kogukonnaköögis toimuval vegan õhtusöögil
ELSi tegevusi ja eesmärke.
28.04.2018 toimus pisiloomade teemaline koolitus “Kuidas hoolitseda näriliste ja küülikute
eest?”. Koolitus toimus PetCity Rannamõisa kaupluses. Osales paarteist inimest, koos oma
loomadega.

MAI
Kuulutasime välja Käpakäigu raames toimuva fotovõistluse “Lemmikloom linnapildis”.
Konkursile saadeti mitukümend pilti. Kolma parimat said auhinnad Purinalt. Lisaks
teavitasime avalikkust Käpakäigust.
5.05.2018 alustaisme koostöös Varjupaiakade MTÜ ja Tallinna Keskonnaametiga
kiibistamise kampaaniaga “Kiibi või kaota”.
21.05.2018 jagas ELS Nähtamatud Loomade üleskutset seista vastu Venemaal aset leidnud
hulkuvate koerte tapatalgutele jalgpalli võistluste eel.

28.05.2018 osales Geit Maaeluministeeriumis loomade avaliku näitamise määruse eelnõu
kaasamise viimases töögrupis. Loomakaitsjatele läks määruse vastuvõtmine edukalt,
nimekirjast jäeti loomakaitsjate ettepanekul välja soovitud loomad. Määrus võeti vastu 1.
juuni 2018.

JUUNI
2.06.2018 Eesti Loomakaitse Selts korraldas Vanalinnapäevade raames näriliste ja küülikute
töötoa, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu näriliste ja teiste pisiloomade pidamistingimuste
parandamisele.
7.06.2018 soovis ELS õnne sünnipäeva puhul loomakaitse organisatsioonile Nähtamatud
Loomad.
9.06.2018 toimus juba viiendat korda looma omanike seas populaarseks saanud Käpakäik.
Mille raames tunnustasime ka loomasäbraliku kohviku tiitliga Caffeinei.
Toimus lemmikloomade teemaline koolitus Kalamaja Põhikoolis.
14.06.2018 ELS juhtis inimeste tähelepanu, seoses Järvevanal raudteel uidanud luikeperega
päästmise looga, et meil kõigil on võimalik loomi aidata. Sotsiaalmeedias levis pahameel, et
päästjad ja loomakaitsjad ei reageerinud piisavalt kiiresti.
28.06.2018 kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne.

JUULI
5.07.2018 koos Eesti Metsloomaühinguga teavitas ELS inimesi, et kõik metsloomad ja linnud
ei vaja meie abi.
12.07.2018 kutsusime inimesi üles hoidma ka oma pisiloomi ja neid mitte sundima
sõbrustama koera ja kassiga, kui on näha, et väike loom seda ei soovi.
17.07.2018 teavitas ELS inimesi kuidas kaitsta lemmikloomi kuuma ilma korral ja kutsus
ülesse oma lemmikloomale kuumade imalde korral pöörama erilist tähelepanu.
24.07.2018 kutsusime inimesi ülesse ELSi loomade ravimiseks ja ülevalpidamiseks annetama.

AUGUST
Viisime läbi kampaania “Suvi Läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”. Kampaania
raames kutsusime inimesi üles enne looma võttu mõtlema, kas ollakse suuteline looma eest
hoolitsema ja vastutama tema eluea lõpuni.
21.08.2018 kutsusime inimesi üles sõlmima looma ostul ostu-müügilepingu. Lepingu
vajalikkust põhjendas ELSi jurist Meelika Liiv.

31.08.2018 kutsusime loomaomanikke ülesse hoidma oma loomad toas või oma
territooriumil. Teavitasime ohtudest, mida hulkuvaid loomi ähvardavad.

SEPTEMBER
2.09.2018 toimusid ELSi suvepäevad Stroomi rannas. Tehtud sai 1 tunnine aerusurfi sõit ja
hiljem üheskoos söödud ja mängitud.
7.09.2018 teavitas ELS avalikkust tsirkusest, kes on plakatil märgitud, et kasutatakse loomi,
kelle Eestis näitamine avalikel üritustel on keelatud.
Kuu aja jooksul pöördusid mitmed inimesed ELSi poole murega, et linnas tegutseb tsirkus,
mille reklaamplakatil on märgitud loomad. Uurisime etenduste kuulutust ja leidsime sealt
tõesti loomad, kelle kasutamine seesugustel üritustel on keelatud.
Kontakteerusime kohalike omavalitsustega ja selgitasime olukorda. Eile jõudis meieni vastus,
et etendusekorraldajaga on ühendust võetud ning juunis kehtima hakanud keeldu tutvustatud.
Lisaks eemaldati tsirkuse plakatilt madu ja rebane. Omavalitsused lubasid loomade
kasutamisel tsirkuses kindlasti ka kontrollida.
12.09.2018 toimus ELSi E-poes suurmüük, kus iga tellimusega läks kingiks helkur.
25.09.2018 saatis ELS välja koos Jahimeeste Seltsiga üleskutse olla tähelepanelik teele
jooksvate metsloomade suhtes ja jagasid soovitusi kuidas ohutult liigelda.

OKTOOBER
4.10.2018 kuulutas ELS välja loomasõbraliku- ja vaenuliku teo valimised. Mis toimus 18.
aastat järjest.
7.10.2018 toimus vabatahtlike kogunemine, kus rääkisime teemadel kuidas teha
kontrollkäike, kuidas aidata hädas looma, kuidas panustada ELSis.
Toimus heategevuslik kasutatud riiete ja ELSi toodete müük Sits ja Satsis ning Sarapuu
kirbukas.

NOVEMBER
1.11.2018 külastas ELS koos Tallinna Keskkonnaametiga Tallinna Filmikooli, et rääkida
levinumatest probleemidest seoses lemmikloomadega.
7.11.2018 selgusid aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu. Eesti
Loomakaitse Seltsi poolt korraldatud internetihääletusel valiti aasta kõige
loomasõbralikumaks avalikku tähelepanu pälvinud teoks kassi- ja koeravabrikute uurimine
Kuuuurija ja Katrin Lusti poolt. Aasta kõige loomavaenulikumaks teoks hindasid hääletajad
Häädemeestel purgis lämmatatud kassipoegade juhtumi.

15.11.2018 andis ELS üle loomasõbralikuma teo tunnustuse. Tänades tänukirja ja lilledega.
16.11.2018 toimus Tartus Vabatahtlike kogunemine ja kogemuste jagamine. Rääkisime ja
arutasime kuidas teha kontrollkäike, kuidas aidata hädas looma ja kuidas panustada ELSis.
29.11.2018 kutsus ELS ülesse inimesi annetama Ukraina loomadele toitu ja muud vajalikku.
Kogusime üle 1600 euro ja üle 300 kg toitu, lisaks palju muud vajalikku.

DETSEMBER
01.12.2018 osales ELS Tallinnas varjupaiga kasside heategevuslik näitusel. Rüütlist sai üks
õige karikamees laheda lapiku kategoorias. Kõik meie kiisud läksid peale näitust päris oma
koju.
01.12. 2018 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.
07.12.2018 toimus jõulupidu ja vabatahtlike tunnustamine. Vahetati kingitusi ja istuti koos
jõulauas. Tänukirjad ja väikesed meened said 25 vabatahtlikku, kes on organisatsiooni
aidanud loomade pidamistingimuste kontrollimisega, kodututele loomadele hoiukodu
pakkumisega, kampaaniate materjalide ettevalmistamisega ning olnud nõu ja jõuga toeks
erinevate projektide juures.
13.12.2018 jõudis ELSini Julia Beljajeva ja Dr. Stern koostöös kogutud annetus.
14.12.2018 andis Ülemiste keskus üle klientidega koos kogutud annetuse, 1000 eur.
20.12.2018 lõppes heategevuslik oksjon, millega koguti loomade abistamiseks ligi 1000
eurot.
27.12.2018 ELS hoiatas loomaomanikke ilutulestiku eest, mis nende loomi võib hirmutada.
Jagasime soovitusi kuidas lemmikut turvaliselt hoida.

