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SISSEJUHATUS 

 

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist 
tegelesime 2021. 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 nõustamine ja koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja 
loomade heaolu puudutavate koolituste läbiviimine, infotundide korraldamine erinevate 
kampaaniate raames. Lisaks infoliinil inimeste igapäevane nõustamine loomapidamise kui ka 
muudel loomakaitset puudutavatel teemadel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ELS NUMBRITES 2021. AASTA VÄLTEL 

 

1964 teadet infoliinile 

 
Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti aadressile ja Facebooki lehekülgedele saabus 

aasta jooksul 1964 nõustamist ja lahendamist vajavat juhtumit. 
 
 

115 pöördumist ja avaldust 

 
Koostasime erinevatele ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja 

Piirivalveamet ning kohalikud omavalitsused juhtumite lahendamiseks 115 pöördumist ja 
avaldust. 

 
 

76 loomade pidamistingimuste kontrolli 

 
Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate loomade 

pidamistingimusi 76 korral. Kahjuks  koroona piirangute tõttu ei olnud võimalik kõiki 
kontrolle teostada. Suunasime edasi ametkondadele. 

 
 

üle 7795,37 euro ja üle 40 abistatud looma 

 
Tasusime 7795,37 euro ulatuses 40 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride arveid ja 

muid loomade abistamisega seotud kulusid. 
 
 

1159 uut Facebooki fänni 
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 18 766 fänni, mis tähendab, et 

saime aastaga juurde 1159 uut sõpra. 
 
 

2 miljoni inimeseni jõudsime sotsiaalmeedias 

 
ME OLEME TÄNULIKUD  MEIE LIIKMETELE, ANNETAJATELE, 

VABATAHTLIKELE, TOETAJATELE JA KOOSTÖÖPARTNERITELE! 
 

LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND 



 

2021. aastal võeti vastu 6 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid kokku 206, kellest 
üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud eraisikud.  
 
Arvasime seltsist välja 1 liiget,  kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu tasunud, polnud 
seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda. 
 
2021. aastal viisime läbi ühe üldkoosoleku: 
 
30.06.2021 kinnitati 2020. aasta majandusaasta aruanne ja valiti juhatusse taas Kaisa Kaljurand 
ja Jana Adamsons, kelle esimesed 4 aastat juhatuses said läbi. 
 
 
 
Juhatus 

 

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus 2021. aasta koosseis Geit Karurahu,  Jana Adamsons ja Kaisa 
Kaljurand. 
 
Juhatuse liikmed osalevad juhatuse töös vabatahtlikkuse alusel ja ühelegi juhatuse koosseisule 
juhatuse töös osalemise eest väljamakseid ei tehtud. 
 

 
Töötajad 
 
Geit Karurahu – kommunikatsiooni- ja turundusjuht (1.05.2018), lapsehoolduspuhkusel; 
Agnes Blank - kommunikatsiooni- ja turundusjuht (17.05.2021). Geit Karurahu asendaja; 
Margit Midro - otsese abistamise juht (13.11.2017) lapsehoolduspuhkusel; 
Kaisa Kamm - otsese abistamise juht (14.09.2020 - 22.09.2021) Margit Midro asendaja; 
Elis Järvsoo - otsese abistamise juht (23.09.2021) Margit Midro asendaja; 
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, MEEDIATEGEVUS 
JA MUUD TEGEVUSED 



 
2021. aastal viis ELS läbi 32 kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja xx koolitust, loengut, 
seminari. 

JAANUARIS jagasime inimestega variante kuidas 2021 loomi aidata ja uus aasta elada 
loomasõbralikult. 

5.01 tõime välja võimalused, kuidas 2021 loomi aidata. 
7.01 kirjutasime küülikust, kes oli oma pere poolt koos puuriga ära anda, kuid uus omanik soovis vaid 
puuri ja küüliku lasi trepikotta lahti. 
08.01 teavitasime kurvast uudisest, et hundijaht jätkub tavapärases mahus.  
08.01 palusime annetusi talvituma jäänud kure päästmiseks. 
13.01 uurisime inimestelt loomaaia šimpansi haigestumise taustal, kas ilutulestik tuleks keelata. 
22.01 teavitasime heast uudisest, kus UK keelas primaatide pidamise lemmikloomana. 
22.01 teavitasime inimesi heast uudisest, et Saksamaa keelas kuketibude tapmise munatööstuses. 
27.01 jagasime inimestega lugu primaadist, kes Hollandis tema omanikult ära võeti, kuna looma elu oli 
ohus. 
 

VEEBRUARIS alustasime iga-aastase steriliseerimise ja kastreerimise kampaania “Lihtsad 
sõbrad!” teavitusega. Soodustusi pakkusid 20 kliinikut.  

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/hooli-oma-lemmikloomast-ara-lase-tal-saada-soovimatuid-jarglasi/ 
 
01.02 juhtisime inimeste tähelepanu vana koera juhtumi taustal, et kõik juhtumid ja lood ei ole 
mustvalged. 
02.02 jagasime ELSi vabatahtliku Annika lugu. 
03.02 hakkasime otsima kodu koer Grafile, kelle omanik oli suremas. 
09.02 teavitasime inimesi koerte külmatundlikkusest. 
10.02 kutsusime üles kinkima sõbrale heategu. 
11.02 tuletasime inimestele meelde millal on lindudel külm ja millal nad võiksid vajada meie abi.  
14.02 soovisime vabatahtlikele head sõbrapäeva. 
15.02 tuletasime inimestele meelde millal on metsloomadel külm ja millal nad võiksid vajada meie abi. 
16.02 kutsusime inimesi annetama oma tulumaksutagastuse ELSile. 
16.02 alustasime steriliseerimise ja kastreerimise kampaania teavitusega.  
17.02 andsime kommentaarid “Kuuuurija” saatele, kus puudutati Eestimaa Loomakaitse Liidu poolt 
omanikelt ära võetud koera lugu. 
19.02 jõudis meie hoole alla Aespma alevikust leitud vana koer. 
22.02 jagasime inimestega juhtumit, kus koer oli külma ilmaga seotud õue auto külge. 
25.02 kutsusime inimesi üles andma allkirja Euroopa Liidu ülese positiivse nimekirja toetuseks. 
 

 

MÄRTSIS toimus steriliseerimise ja kastreerimise kampaania. Toimus kohtumine 

keskkonnaminister Tõnis Möldriga, kus arutasime karuslooma farmide keelustamise üle. 
Jagasime infot kuidas ja millal tohib metsloomade ja lindude pesasid veel oma territooriumilt 
eemaldada. Tähistasime ELSi sünnipäeva.  Lisaks jagasime informatsiooni kuidas saavad 
aiapidajad oma kodust mutid ja teised loomad eemale hoida. Kutsusime üles teavitama 
vägivallatsejast ja jagasime infot kuidas ja kuhu teavitada. 
 



Pressiteade: https://loomakaitse.ee/kuidas-hoida-soovimatud-loomad-koduaiast-eemal/ 
https://loomakaitse.ee/teata-vagivallatsejast/ 

 
02.03 püüdsime probleemsele koerale Ruufusele leida hoiukodu, kes oskaks temaga tegeleda. 
03.03 jagasime uudist, kuidas Suurbritannias müüakse loomapoodides ohtlikke ja ohustatud liike. 
03.03 palusime inimestel vastata Maaeluministeeriumi küsitlusele, mis puudutas lemmikloomade 
kiibistamist. 
05.03 arutasime zoom kohtumisel keskkonnaministriga karuslooma farmide keelustamise üle.  
06.03 tuletasime inimestele meelde steriliseerimise ja kastreerimise kampaaniat ning jagasime kliinikute 
nimekirja, kes kampaanias osalevad. 
08.03 soovisime naistele imelist naistepäeva ja tuletasime meelde, et kõige aktiivsemad aitajad on 
naised.  
09.03 jagasime head uudist, mille kohaselt Hiina ei nõua enam imporditavalt kosmeetikalt loomkatseid. 
11.03 jagasime head uudist - Küpros kehtestas positiivse nimekirja.  
11.03 tähistasime üleriigilise lemmiklooma registri eelnõu esimese lugemise läbimist Riigikogus. 
15.03 jagasime uudist, mis kajastas lugu ühe noorpaari elust ja kasside imelikest surmajuhtumitest. 
16.03 tuletasime meelde kampaaniat. 
17.03 otsisime IT-tiimi vabatahtlikke. 
19.03 jagasime tagasisidet Depo juhtumile, kus loomade tingimused ei vastanud nõuetele. 
22.03 tuletasime inimestele meelde, et viimane aega on isahakanud naabrid välja tõsta ehk linnud ja 
muud loomad, keda enda territooriumile ei soovita.  
23.03 andsime teada ELSi sünnipäevast ja tuletasime meelde milline olukord valitses enne ELSi 
loomakaitses ja kuidas ELS 21. aasta jooksul on loomi aidanud.  
25.03 jagasime juhtumit, kus inimesed teatasid meile Ida-Virumaal leitud halvas seisus koerast. 
29.03 jagasime infot, kuidas mutt ja muud loomad enda aiast eemale hoid.  
31.03 kutsusime inimesi üles teatama vägivallatsejast. 

 

 

APRILLIS alustasime kampaaniaga “Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle!”. Lisaks 
korraldasime veebiloengu näriliste ja küülikute teemal. Tuletasime inimestele meelde, et vald 
ei saa panna hulkuva looma toitjale loomaomaniku kohustusi või looma toitmist keelata. 
Teavitasime Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi toimumise aja. 

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/millega-arvestada-kui-plaanid-lemmiklooma-votta/ 
https://loomakaitse.ee/omavalitsusel-ei-ole-oigust-panna-hulkuva-looma-toitjale-loomaomaniku-
kohustusi/ 
 
1.04 jagasime kassi tulistamise juhtumit. Palusime inimestel oma kassi kodus hoida ja jagada infot, kui 
tulistaja kohta midagi teavad. 
02.04 soovisime inimestele ilusaid pühi ja juhtisime tähelepanu, mida munade koodid tähendavad. 
06.04 jagasime kontrollkäigu tulemust Ihaste koera kohta, kes tundus olevat halvas seisus. 
07.04 andsime teada, et Rahvusvaheline loomakaitse konverents toimub 9. september. 
07.04 alustasime kampaaniaga. 
09.04 jagasime kuulutust, et leida asendaja kommunikatsiooni- ja turundusjuhi kohale. 
10.04 toimus näriliste ja küülikute teemaline veebiloeng. 
14.04 jagasime inimestega juhtumit, kus Tapa vald keeldus kassi varjupaika toimetama, kuna leidis, et 
kui loomi toidetakse, siis tema toitjad on ka omanikud. 
17.04 andsime teada, et Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas kohtus Keskkonnaameti loa peletada hanesid 



jahiga. 
20.04 jagasime inimestega juhtumit, kus koeraomanik sõidutas oma koera auto kastis. 
20.04 teatasime heast uudisest, et keskkonnaminister toetab karusloomafarmide keelustamist. 
22.04 jagasime infot, et ärilisel eesmärgil peetavad lemmikloomad tuleb edaspidi PRIAs registreerida. 
26.04 postitasime kampaania infot - Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle? - KAS LEMMIK MAHUB 
MINU TULEVIKUPLAANIDESSE? 
27.04 kutsusime üles allkirjastama petitsiooni Euroopa loomade heaolu voliniku nimetamiseks. 
 
 

MAIS jätkasime kampaaniaga “Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle!”. Alustasime 
annetuskampaaniaga, kus kogusime raha, et aidata Jordaaniast päästetud kass Eestisse koju. 
Saime Keskkonnaametilt loa aidata metsloomi. Postimehe artiklis “Vähereguleeritud eksootide 
pidamine: võta endale kasvõi lõvi” kommenteeris olukorda Geit Karurahu. Osalesime 
Põllumajandus- ja Toiduameti kokku kutsutud ümarlaual, kus arutasime koostööd.  

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/jordaania-hulkurkass-lasso-vajab-abi-et-paaseda-koju-eestisse/ 
 
04.05 jagasime lastesaate Nova klippi, kus Geit Karurahu ja Kaisa Kamm rääkisid lemmiklooma võtust.  
05.05 kutsusime inimesi annetama Jordaaniast päästetud kassi Eestisse aitamiseks.  
06.05 andsime teada, et ELSil on taas Keskkonnaameti poolne luba aidata metsloomi. 
10.05 jagasime üleskutset allkirjastada petitsioon muuta pesitsusrahu pidamine kohustuslikuks. 
12.06 jagasime kampaania postitust - Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle? - MILLEGA PEAN 
LOOMA VÕTTES ARVESTAMA? 
13.05 jagasime juhtumit, kus pikalt hulkunud ja kardetud koer tapeti ammuga. 
14.05 jagasime juhtumit, kus leiti ravi vajav kiisu. 
17.05 soovisime head teed meie hoiukodus olnud Ruufusele, kes kahjuks tuli halva tervise tõttu 
eutaneerida. 
19.05 jagasime kampaania postitust - Enne kui tood perre lemmiklooma, mõtle? - KUST TASUB 
LOOM ENDALE SOETADA? 
18.05 avaldati Postimehes artikkel eksootiliste loomade pidamisest ja reguleerimisest, kus 
kommenteeris olukorda ka Geit Karurahu - https://lemmik.postimees.ee/7250405/vahereguleeritud-
eksootide-pidamine-vota-endale-kasvoi-lovi 
20.05 andsime tagasisidet ammuga tapetud koera juhtumile, kus vaatamata koera tapmisele lasi omanik 
teisel koeral edasi hulkuda. 
20.05 käis Kaisa Kamm Terevisioonis rääkimas kass Lassost. 
24.05 jagasime Põllumajandus- ja Toiduameti infot kuidas lemmikloomaga reisida. 
24.05 käsid Geit Karurahu ja Agnes Blank Terevisioonis lehti lugemas. 
27.05 jagasime juhtumit turult päästetud kutsikate kohta. Tänu millele jõudsime varem välja 
kutsikavabrikuni. Koerad viidi Varjupaikade MTÜ hoole alla.  
31.05 kutsusime inimesi osalema karusloomafarmide keelustamise toetamises Riigikogu ees, kui toimub 
eelnõu kolmas lugemine.  
 
 

JUUNIS jätkasime kampaaniaga “Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle!”. Aitasime 
likvideerida dober-corsode kutsikavabriku. Tegelesime Raasiku valla kassikoloonia 
likvideerimisega - suhtlesime vallaga ja aitasime kassid kinni püüda. Geit Karurahu osales 
Eurogroup for Animals eksootiliste loomade seminaril. Lisaks tuletasime inimestele meelde 
millal metsloomapojad tegelikult üldse abi vajavad, et lemmiklooma ei tohi sooja ilmaga 
autosse jätta ja kuidas oma looma jahutada. 



 
1.06 teavitasime juhtumist, kus paluti abi raasiku kassikoloonia likvideerimisel.  
2.06 jagasime kampaania teemalisi soovitusi - Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle - MIDA KOJU 
TOODUD LOOM VAJAB? 
2.06 jagasime inimestega uudist, et Riigikogu keelas karuslooma farmid Eestis. 
3.06 teavitasime inimesi, et kalade hoidmine kilekotis on loomade tervisele ohtlik. 
3.06 osales Geit Karurahu Eurogroup for Animals korraldatud eksootiliste loomade seminaril. 
09.06 jagasime uudist, mille kohaselt nõuavad pesitsusrahu 5505 inimest ja 47 organisatsiooni. 
11.06 jagasime uudist, et kaitsealadel toimunud raiete tõttu algatas Euroopa Komisjon 
rikkumismenetluse. 
16.06 jagasime uudist, kus tõime välja, et ebaseaduslik lemmikloomade kaubandus on eestis 
probleemiks. 
17.06 tuletasime inimestele meelde, et kisav linnupoeg ei vaja alati abi. 
17.06 tuletasime inimestele meelde, kuidas kuuma ilmaga oma lemmiklooma jahutada. 
21.06 tuletasime inimestele meelde, et sooja ilmaga ei tohi oma lemmiklooma autosse jätta. 
22.06 uurisime Põhja-Tallinna omavalitsuselt miks Kopli lahes enam kuskil koerad ujuda ei tohi. 
23.06 rääkisime kuidas Jaanipäev loomasõbralikult veeta - pidulauale koerale mitte toitu pakkuda, enne 
lõkke tegemist kontrollida okste vahele, mitte süüa liha. 
28.06 jagasime head uudist, et Canada Goose lõpetab koiottide karusnaha kasutamise oma jopedel. 
30.06 jagasime kampaania infot - KUHU PÖÖRDUDA, KUI EI SAA OMA LEMMIKLOOMAGA 
ENAM HAKKAMA? 
 
 

JUULIS kutsusime inimesi üles teatama ebaseaduslikust kutsika kasvandusest. Alustasime 
vabatahtlike otsimisega noortevahetusse Gruusias. Kaisa Kamm kohtus Põllumajandus- ja 
Toiduametiga, kus arutati loomapoodidelt tegevusloa nõudmist, ärilisel eesmärgil peetavate 
loomade registreerimist PRIAs jne. Alustasime 2000 euro kogumisega, et steriliseerida ja 
kastreerida 15 kaasi.  

2.07 kutsusime inimesi üles teatama ebaseaduslikust kutsika kasvandusest. 
2.07 tegelesime Sume festivalile jäänud linnupoegade probleemi selgitamisega. 
5.07 kutsusime inimesi üles allkirjastama petitsiooni, mis nõuab koera- ja kassiliha kaubanduse 
lõpetamist Aasias. 
5.07 kutsusime noori vabatahtlikke osalema ELSi poolt korraldatavas noortevahetuses Gruusias. 
7.07 alustasime raha kogumisega 15. kassi steriliseerimiseks ja kastreerimiseks. 
8.07 võtsime enda hoole alla eksootiliste loomade kasvandusest päästetud siilipoja, kes vajas ravi. 
9.07 korraldasime koos Apollo kino ja VLG Filmidega piletiloosi “Lassie” filmile. 
13.07 kohtusime Põllumajandus- ja Toiduametiga ja arutasime mitmeid olulisi teemasid. 
14.07 kustusime inimesi üles metsloomadele joogiks vett jätma. 
16.07 jagasime head uudist, et hiidpanda ei ole enam ohustatud liik, kuid kuuluvad endiselt haavatavate 
liikide hulka.  
19.07 jagasime Põllumajandus- ja Toiduameti üleskutset tasuta marutaudi vastu vaktsineerimisest. 
20.07 rääkisime Delfile probleemides lemmiklooma poodides elusloomade müümisest: 
https://lemmikloom.delfi.ee/artikkel/94005473/lihtsalt-ei-suuda-piinlemist-pealt-vaadata-
loomasobrad-paastavad-narilisi-zookauplustest-neid-valja-ostes 
21.07 teavitasime inimesi MTA ja PTA ühisest lemmikloomade kontrollimisest piiril, mis toimus 19. - 
30. juuli. 
22.07 rääkisime raadio Kukus, mida teha, et koer ei sööks õues vedelevat toitu. 
23.07 rääkisime loomade laenutamise trendist. 
24.07 osalesime Tallinna lemmikloomade varjupaiga sünnipäeval. 
25.07 tuletasime inimestele meelde, kui ohtlikud on lahtised aknad loomadele. 



26.07 tuletasime inimestele meelde, et ka närilistele on palavad ilmad ohtlikud. 
28.07 palusime inimestel annetada esemeid ja riideid kirbuturule müügiks. 
29.07 teatasime Käpakäigu toimumise aja. 

 

AUGUSTIS toimus Vanalinna päevade raames Käpakäik 14.08. Aitan Eestit MTÜ andis üle 
5000 euro annetuse, mille jaoks Geit Karurahu kevadel taotluse esitas. Noored vabatahtlikud 
osalesid “Put the kind back in mankind” ERASMUSe projekti noortevahetuses Gruusias 9. - 
19.08, kus jagasid oma teadmisi ja kogemusi ning käsid abiks kohalikus varjupaigas. 18.08 
korraldasime koos Loomuse ja Sotsiaaldemokraatidega aktsiooni “Julmus minevikku, 
loomasõbralikkus olevikku”. 21. - 22.08 toimus taas POP-up restoran, mis kogus annetusi 
ELSile (1615 eur). 

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/neljakapalised-ja-nende-omanikud-marssisid-laupaeval-loomade-
heaks/ 
 
1.08 rääkisime 5 steriliseerimise ja kastreerimisega seotud müüdist. 
2.08 korraldasime loosi koostöös koertekooli Kratiga. Tul jagada oma koera pilt. Loosi läks 2 
veebikoolitust. 
4.08 teavitasime inimesi Käpakäigul olevatest piirangutest, mis Riik seadis seoses koroonaga. 
4.08 tuletasime inimestele meelde, et metsloomal on alati peatee. 
5.08 jagasime hoiukodu kogemuslugu - Aafrika siil Ketchup. 
7.08 osalesime Telliskivi kirbuturul, kus müügiks annetasid müügiks oma tooted mitmed Eesti 
disainerid -  Norna Cat and Dog, Ruth Sotnik, Piret Lindau jne. 
11.08 Aitan Eestit MTÜ andis üle 5000 EUR annetuse. 
12.08 jagasime hoiukodu kogemuslugu - Marika Nekljudova hoiukodu loomadest. 
14.08 toimus Käpakäigu rongkäik Vanalinna päevade raames 
18.08 toimus aktsioon “Julmus minevikku, loomasõbralikkus olevikku”. 
19.08 hakkasime otsime uut asendajat lapsehoolduspuhkusel oleva otseseabistamise juhi kohale. 
22.08 jagasime noortevahetusel loodud sõnumit “Ole osa muutusest”. 
23.08 jagasime vabatahtliku kogemust - Annika. 
23.08 teavitasime inimesi Viliveres toimunud kasside tulistamise juhtumist. Sealhulgas kutsusime 
inimesi üles hoidma oma kasse kodus ja teatama tulistajast. 
25.08 tuletasime meelde, et lemmikloom ei ole ainult üheks suveks. 
26.08 kutsusime inimesi osalema Rahvusvahelisel loomakaitse konverentsil. 
27.08 jagasime uudist, kus Edgar Savisaar arvas, et kui ta kuskil veel tegutseks siis Eesti Loomakaitse 
Seltsis. 
31.08 soovisime uuele presidendile Alar Karisele palju õnne. 
 
 

SEPTEMBRIS Toimus teine Rahvusvaheline loomakaitse konverents, koostöös Tallinna 
linnaga 9.09. Korraldasime kampaania #MäletaMindNeljapäev, mida korraldavad meie 
koostööpartnerid USAs Helen Woodward Animal Center.  
 
Pressiteade: https://bioneer.ee/rahvusvahelisel-loomakaitse-konverentsil-leiti-et-
ennetust%C3%B6%C3%B6-osakaal-peab-suurenema 
 
1.09 jagasime õpetusi kuidas käituda, kui linnas nähakse metslooma ja kes selgitasime kes on 
linnaloomad. 
2.09 teavitasime Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi grupisoodutusest. 



2.09 jagasime juhtumit, kus märge oli haigestunud koerte katku. 
4.09 kutsusime inimesi üles andma oma allkirja selle nimel, et Euroopa Liit tugevndaks loomkatsete 
keeldu. 
5.09 tuletasime meelde konverentsi. 
08.09 tutvustasime linnaloomi- siil ja nahkhiir. 
09.09 toimus Rahvusvaheline loomakaitse konverents. 
10.09 jagasime konverentsil toimunud arutelu TNRi kohta. 
11.09 jagasime konverentsil soovitatud raamatuid reaktiivse koeraga toime tulekuks. 
13.09 tutvustasime ELSi logoga uut toodet - LED-valgustusega nokamüts. 
15.09 tutvustasime linnaloomi - orav ja rebane. 
16.09kutsusime üles osalema #MäletaMindNeljapäeval, mille eesmärgiks on tutvustada teiseringi 
loomi. 
20.09 tuletasime meelde, et lõikamata küüned võivad koerale põhjustada tervisehädasid. 
21.09 jagasime toimunud konverentsi kogemusi ja teemasid. 
22.09 jagasime juhtumit koerast, kes oli keti otsa surema jäetud. 
23.09 toimus #MäletaMindNeljapäev 
26.09 jagasime õpetusi kuidas käituda kui kohtud metsas karuga. 
27.09 jagasime mõtteid konverentsil toimunud kasside teemalise loengu kohta. 
29.09 jagasime infot kollase lindi kohta, mis pannakse koerte rihmadele. 

 

OKTOOBRIS kuulutasime välja aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo 
valimised. Jagasime koostöös Loomusega koostatud Valimiskompassi. 
 

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/haaleta-2021-aasta-loomasobralikum-ja-vaenulikum-tegu/ 
https://loomakaitse.ee/margista-oma-habelik-kartlik-voi-oppiv-koer-kollase-lindiga-ja-levita-selle-
tahendust 
 
3.10 kutsusime inimesi valima loomasõbralikku kandidaati omavalitsusse jagasime koostöös 
Loomusega koostatud Valimiskompassi. 
4.10 algas loomasõbraliku ja -vaenuliku teo valimine. 
6.10 tutvustasime loomavaenulikuma teo kandidaati - koerale pandi nöör kiviga kaela ümber ning visati 
jõkke. 
7.10 alustasime sügisese oksjoniga, kus panime müüki ELSi või meile annetatud toote. 
11.10 tutvustasime loomasõbralikuma teo kandidaati - Briti sõdurid aitasid Tapal tabada ilutulestiku 
tõttu põgenenud nälginud koera. 
13.10 kutsusime taas üles teatama loomade kallal vägivallatsejast. 
13.10 kutsusime inimesi üles märkama kollast linti. 
13.10 jagasime meie liikme poolt leitud koera kuulutust, kes juba hilisõhtuks ka koju tagasi sai. 
14.10 tutvustasime loomavaenulikumat tegu - Nõo valla koerte pidev hulkuma laskmine, mis päädis 
sellega, et üks koer tapeti ammuga. 
18.10 tutvustasime loomasõbraliku teo kandidaati - koolilapsed päästsid Rohuküla sadamast 
mõnenädalased kassipojad. 
20.10 tutvustasime loomavaenulikuma teo kandidaati - pereisa peksis kassipoja surnuks. 
21.10 jagasime juhumit, kus teatati hobustes, keda peeti halbades tingimustes. Ühel hobusel oli rihm 
kaela sisse sooninud. 
21.10 jagasime uudist, kuidas elusana leitud rotikuningas sõlmes olnud rotid eutaneeriti. 
23.10 otsisime appi vabatahtlikku meie kodulehte haldama. 
25.10 tutvustasime loomasõbralikuma teo kandidaati - karusloomafarmide keelustamine. 
27.10 jagasime uudist Euroopat ründavate võõrliikide kohta. 
28.10 käis Geit Karurahu tutvustamas Ringvaates loomasõbralikke ja -vaenulikke tegusid. 



30.10 esitati ELSi ettekanne Elis Järvsoo poolt loomaarstide konverentsil "Konverents 
Veterinaarmeditsiin 2021".  
 

NOVEMBRIS  kuulutasime välja aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo. 
Kutsusime inimesi ELSi eesmärkide saavutamiseks annetama ja andsime inimestele teada, 
milleks nende annetusi kasutame.  Juhtisime inimeste tähelepanu sellele millistes tingimustes 
elavad loomad lemmikloomapoodides ja kutsusime ülesse halbadest tingimustest teavitama. 
Alustasime eksootiliste loomade kampaaniaga “Mitte nagu iga lemmikloom”, mille eesmärgiks oli 
seletada inimestele, et eksootilised loomad ei ole nagu tavalised lemmikloomad - neid on keeruline 
pidada, nad võivad olla ohuks keskkonnale, teistele loomadele ja inimestele. 

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/aasta-loomasobralik-ja-vaenulik-tegu-on-selgunud/ 
https://kodu.geenius.ee/rubriik/lemmik/loomakaitsjad-meenutavad-eksootilise-looma-lemmikuna-
pidamine-on-vaga-keerukas/ 
https://loomakaitse.ee/kas-eksootilise-lemmiklooma-pidamine-on-raske/ 
 
3.11 teavitasime, et ka valvekoerad peavad saama liikuda. 
4.11 küsisime kuidas inimesed suhtuvad 50 hundi küttimisse. 
6.11 jagasime head uudist, ksu Indoneesias on hakatud karistama neid, kes koeri lihatööstusele 
varastavad, viivad. 
7.11 müüsime sotsiaalmeedias Vegan messi raames vegan maiuseid koertele. 
8.11 tuletasime meelde, et hulkuva loom võib auto mootori vahele tulla sooja otsima. 
9.11 jagasime uudist, et kass lasso jõudis Eestisse. 
9.11 teatasime jõuluoksjoni alguse aja. 
10.11 alustasime eksootiliste loomade kampaaniaga “Mitte nagu iga lemmikloom”. 
12.11 aitasime vanaproual püüda kinni tema kassi, kes ei soovinud vanast elukohast lahkuda. 
12.11 käisime Seitsmestes uudistes rääkimas kass Lasso lugu ja näitamas kiisut ennast. 
15.11 alustasime heategevusliku jõuluoksjoniga. 
17.11 korraldasime kampaania loosimängu - palusime kommentaaridesse kirjutada, mis eksootiline 
loom keegin olla tahaks ja loosisime välja kampaania tooted. 
16.11 olid lugemas ajalehti Tallinna loomaia töötajad, kes arutlesid ELSi pressiteate üle.  
18.11 andsid Elis Järvsoo ja Agnes Blank Riigikogule üle 2021 loomasõbraliku teo tiitli, 
karusloomafarmide keelustamise eest. 
18.11 teatasime, et 2021 loomavaenuliku teo titili pälvis koera uputamise juhtum. 
19.11 jagasime Euroopa Liidu LIFE programmi huntidega kooselamiseks ja kaitsmiseks mõeldud viise. 
22.11 otsisme kodusid Setomaa suurele koeraperele. 
24.11 kamaania postitus - MITTE NAGU IGA LEMMIKLOOM: vajan teadlikku hoolt! 
28.11 teavitasime annetustalgudest, mis toimub kahe päeva pärast. 
29.11 hoiatasime, et ka koertel on jääl ohtlik. 
30.11 toimusid annetamistalgud. 
30.11 jagasime teave, et Ma Armastan Aidata keskkonnas annetades on annetusel topeltmõju. 
 

DETSEMBRIS korraldasime heategevusliku jõuluoksjoni, millega osalesime Vabaühenduste 
Liidu poolt korraldatavatel annetustalgud. Kuu lõpus tuletasime inimestele meelde, et 
ilutulestikuga kaasnevad valgussähvatused ja paugud on paljudele loomadele hirmutavad ning 
võivad panna loomad ettearvamatult käituma. 

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/eksootiline-lemmikloom-voib-endaga-kaasa-tuua-surmavaid-
haigusi 



1.12 kampaania postitus - MITTE NAGU IGA LEMMIKLOOM: võin ohustada sinu tervist! 
3.12 avaldasime kaastunnet jäekaru beebi surma tõttu Tallinna loomaiale. 
5.12 soovisime vabatahtlikele nende päeva puhul õnne. 
6.12 hoiatasime inimesi petturite eest, kes müüvad internetis soodsa hinnaga kutsikad, keda ei ole 
olemas. 
9.12 jagasime head uudist, et Tartus muutub kasside kiibistamine kohustuslikuks. 
10.12 kutsusime inimesi annetama eesmärgiga päästa Sardiiniast 9 koera. 
11.12 jagasime nõuandeid kuidas veeta pühad loomasõbralikult. 
13.12 kutsusime koos Tallinna linnaga  inimesi üles ilutulestikku ise mitte laskma. 
15.12 jagasime uuringu tulemusi, mille kohaselt on igal 7ndal eksootilisel loomal zoonoos. 
15.12 jagasime head uudist, et Viljandi asendab ilutulestiku valgusmänguga. 
17.12 teatasime, et jõuluoksjoniga kogunes üle 1000 euro. 
17.12 jagasime inimeste muret seoses piirile paigaldatud lõiketraadiga - loomad saavad viga. 
18.12 jagasime infot, et Kadaka kirbuturul on ELSil oma boks. 
19.12 panime müüki ELSi jõulukaardid. 
20.12 jagasime juhtumit, kus ELSile oli tulnud teade staasika kuldsete retriiverite aretaja kohta, kes 
pidas loomi kohutavates tingimustes. 
22.12 Geit Karurahu ja Agnes Blank külastasid meie iga päevaseid koostööpartnereid ja soovisid neile 
ilusaid pühi. 
23.12 tuletasime inimestele meelde, et jõululaualt ei tohi loomadele süüa anda. 
24.12 soovisime kõigile ilusaid pühi. 
28.12 tuletasime inimestele meelde, et nad ei laseks iseseisvalt ilutulestikku ja vaataks selle asemel 
kohaliku omavalitsuse korraldatud ilutulestikku. 
30.12 teatasime, et 3 aastat oma kodus oodanud Kusti sai oma koduks hoiukodu, kes oli tealle ulualust 
pakkunud 
31.12 kordasime veel üle kus ei tasuks ilutulestikku lasta ja kuidas aidata loomadel see üle elada.  
 
 
* Lisaks jagasime inimestega mitmeid juhtumeid ja kogusime annetusi abivajavatele 
loomadele. 

 
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 

 

2021. 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.  

Lisaks teeme koostööd eksootiliste loomade valdkonnas organisatsiooniga AAP Animal 
Advocacy and Protection.  

Eurogroup for Animals - teeme hetkel väga aktiivset koostööd positiivse nimekirja 
kehtestamise eesmärgil, lemmikloomade kaubanduse reguleerimiseks ja ebaseadusliku 
kaubanduse vastu võitlemiseks. 
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 71 891 53 811  

Nõuded ja ettemaksed 592 1 647 2

Kokku käibevarad 72 483 55 458  

Kokku varad 72 483 55 458  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 066 7 406 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 73 655 56 593  

Kokku lühiajalised kohustised 79 721 63 999  

Kokku kohustised 79 721 63 999  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -8 541 -10 375  

Aruandeaasta tulem 1 303 1 834  

Kokku netovara -7 238 -8 541  

Kokku kohustised ja netovara 72 483 55 458  
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 031 793  

Annetused ja toetused 90 281 56 670 5

Tulu ettevõtlusest 2 058 709  

Kokku tulud 93 370 58 172  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -45 801 -9 316 6

Mitmesugused tegevuskulud -4 610 -6 041 7

Tööjõukulud -41 663 -40 985 8

Kokku kulud -92 074 -56 342  

Põhitegevuse tulem 1 296 1 830  

Muud finantstulud ja -kulud 7 4  

Aruandeaasta tulem 1 303 1 834  
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 296 1 830

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 055 -695

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 340 128

Laekunud intressid 7 4

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
17 062 0

Kokku rahavood põhitegevusest 18 080 1 267

Kokku rahavood 18 080 1 267

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 53 811 52 544

Raha ja raha ekvivalentide muutus 18 080 1 267

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 71 891 53 811
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 -10 375 -10 375

Aruandeaasta tulem 1 834 1 834

31.12.2020 -8 541 -8 541

Aruandeaasta tulem 1 303 1 303

31.12.2021 -7 238 -7 238
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 nende laekumise hetkel.

Heategevuslikust müügist saadud tulud kantakse tuludesse nende laekumise hetkel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Seltsi kuludeks on projektidega ja kampaaniatega seotud sihtotstarbelised tegevus-

ja palgakulud, loomade otsese abistamisega seotud kulud, mitmesugused tegevuskulud, personalikulud ja muud kulud.

Muude kulude all näidatakse lootusetuks tunnistatud nõudeid, makstud trahve ja viiviseid ning nendelt arvestatud ja tasutud ettevõtte tulumaksu.
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
240 240 3

Ettemaksed 352 352  

Tulevaste perioodide

kulud
352 352  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
592 592  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 1 090 1 090  

Ostjatelt laekumata

arved
1 090 1 090  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
240 240 3

Ettemaksed 317 317  

Tulevaste perioodide

kulud
317 317  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 647 1 647  

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 359 0 579

Sotsiaalmaks 0 1 684 0 1 675

Kohustuslik kogumispension 0 79 0 102

Töötuskindlustusmaksed 0 115 0 122

Ettemaksukonto jääk 240  240  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 240 2 237 240 2 478
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 210 210  

Võlad töövõtjatele 3 619 3 619  

Maksuvõlad 2 237 2 237 3

Kokku võlad ja ettemaksed 6 066 6 066  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 286 286  

Võlad töövõtjatele 4 642 4 642  

Maksuvõlad 2 478 2 478 3

Kokku võlad ja ettemaksed 7 406 7 406  

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 51 031 31 577

Sihtotstarbelised annetused ja toetused 35 133 19 197

Anonüümsed annetused ( annetuskõned ja annetuskastid) 1 572 4 482

Annetusmüük 1 520 1 144

Loomade loovutustasud 1 025 270

Kokku annetused ja toetused 90 281 56 670

sh eraldis riigieelarvest 15 601 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 90 281 56 670

Kokku annetused ja toetused 90 281 56 670

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Lähetuskulud -15 482 0

Kulud loomade ravile, toidule ja muule otsesele abistamisele -22 743 -9 106

Ürituste korralduskulud 0 -210

Teavituskulud -7 576 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-45 801 -9 316
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EESTI LOOMAKAITSE SELTS 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent -1 901 -1 901

Mitmesugused bürookulud -1 325 -2 525

Lähetuskulud -238 -253

Riiklikud ja kohalikud maksud -310 -545

Liikmemaks -836 -817

Kokku mitmesugused tegevuskulud -4 610 -6 041

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -30 814 -30 644

Sotsiaalmaksud -10 849 -10 341

Kokku tööjõukulud -41 663 -40 985

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 205 190

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 5 752 12 916

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatusse kuulusid 2021 aastal - Geit Karurahu, Jana Adamsons ja Kaisa Kaljurand.

Geit Karurahu sai seltsi kommunikatsioonijuhi töö eest 2021 aastal tasu 5 752 eur.

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

või tähtaja möödumisel.


