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TEGEVUSARUANNE



SISSEJUHATUS

MTÜ Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt Seltsi missioonist
tegelesime 2020. 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 2020. AASTA VÄLTEL

1457 teadet infoliinile

Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile, e-posti aadressile ja Facebooki lehekülgedele saabus
aasta jooksul 1457 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.

88 loomade pidamistingimuste kontrolli

Meile saabunud teadete alusel käisime vabatahtlike abiga kontrollimas erinevate loomade
pidamistingimusi 88 korral. Kahjuks  koroona piirangute tõttu ei olnud võimalik kõiki

kontrolle teostada. Suunasime edasi ametkondadele.

üle 7071 euro ja üle 85 abistatud looma

Tasusime 7071  euro ulatuses 85 hättasattunud looma veterinaarsete protseduuride arveid ja
muid loomade abistamisega seotud kulusid.

1179 uut Facebooki fänni
Eesti Loomakaitse Seltsi Facebooki lehel oli aasta lõpuks 17 607 fänni, mis tähendab, et

saime aastaga juurde 1179 uut sõpra.

1,5 miljoni inimeseni jõudsime sotsiaalmeedias

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



LIIKMED JA ÜLDKOOSOLEKUD, TÖÖTAJAD JA JUHTKOND

2020. aastal võeti vastu 5 uut liiget ja aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmeid kokku 195, kellest
üks organisatsioon (MTÜ Tartu Kassikaitse) ning ülejäänud eraisikud.

Arvasime seltsist välja 3 liiget, kes ei olnud kaks või enam aastat liikmemaksu tasunud,
polnud seda jätkuvalt nõus tegema ja/või soovisid seltsist lahkuda.

2020. aastal viisime läbi ühe üldkoosoleku:

28.10.2020 kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Juhatus

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus alustas 2020. aastat koosseisus 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);
Kelli Rääbis - assistent (29.06.2019). Marika Midro asendaja;
Carol Liaks - otsese abistamise juht (02.01.2020 - 13.09.2020) Margit Midro asendaja;
Kaisa Kamm - otsese abistamise juht (14.09.2020) Margit Midro asendaja;
Margit Midro - otsese abistamise juht (13.11.2017) lapseoolduspuhkusel;
Marika Midro - assistent (13.11.2017) lapseoolduspuhkusel.

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

2020. aastal viis ELS läbi 28 kampaaniat, üleskutset, koostööprojekti ja 15 koolitust, loengut,
seminari.

JAANUARIS viisime läbi väikese teavituskampaania “Märka mind”, mille eesmärgiks oli
inimestele tutvustada ohustatud loomaliike ja neid ohustavaid tegureid. Panime paika järgmise
Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi toimumise aja.

1.01.2020 juhtisime inimeste tähelepanu internetis levivatele kahtlastele lemmikloomi reklaamivatele
müügikuulutustele.
1.01.2020 avaldasime kaastunnet Zoo Krefeldile, mis süttis inimeste lastud rakettidest põlema. Hukkus
üle 30 looma, sealhulgas Euroopa vanim gorilla, 48. aastane Massa.
02.01.2020 teavitasime inimesi Margiti lapsehoolduspuhkusest ja tutvustasime tema asendajat Carolit.
03.01.2020 tänasime Hannat, kes kogus koolilaadal ELSile 500 eurot.
07.01.2020 palusime abi kass Nilsile, kelle hambad vajasid eemaldamist.
14.01.2020 alustasime järgmise Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi teabe jagamisega, sh
toimumise aja 24. aprill.
15.01.2020 palusime abi kass Suusi hammaste raviks.
22.01.2020 ja 24.01.2020 andsime tagasisidet koer Timbu olukorra kohta ja palusime inimestel koera
raviks annetada.
30.01.2020 andsime murelikele inimestele teada, mis saab Snelli tiigis elavatest kalades, kui tiiki
puhastama hakatakse.

VEEBRUARIS jätkasime “Märka mind” kampaaniaga. Alustasime iga-aastase
steriliseerimise ja kastreerimise kampaania teavitusega.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/saasta-oma-lemmiklooma-soovimatutest-jarglastest/

04.02.2020 käis Geit Karurahu rääkimas Terevisioonis lemmikloomade kaubandusest.
07.02.2020 avaldas Sirp Geit Karurahu artikli “Miks ja kuidas reguleerida eksootiliste loomade
kaubandust?”, jagasime seda ka oma sotsiaalmeedias:
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/elurikkus-kliima/miks-ja-kuidas-reguleerida-eksootiliste-loomade-kaub
andust/
12.02.2020 kutsusime  inimesi sõbrapäeval saatma sõbrale ELS-i kaardi.
12.02.2020teavitasime inimesi heast uudisest, EP hääletas ettepanekut võidele ebaseadusliku
lemmikloomakaubanduse vastu.
14.02.2020 kutsusime loomaomanikke ülesse veetma aega oma neljajalgse sõbraga.
18.02.2020 alustasime steriliseerimise ja kastreerimise kampaania teavitusega.
18.02.2020 kutsusime inimesi ülesse annetama oma tulumaksutagastuse ELS-le.
20.02.2020 palusime inimeste abi koer Dessi raviarvete tasumisel.
25.02.2020 jagasime omapoolset kommentaari juhtumile, kus koerad olid autosse ööbima jäetud. ELL
süüdistas sotsiaalmeedia postituses ELS-i tegevusetuses.
28.02.2020 kutsusime inimesi andma allkirja metsloomadega kaubitsemise keelustamiseks Hiinas.
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MÄRTSIS toimus steriliseerimise ja kastreerimise kampaania ning jagasime loomade
lõikamisega seotud müüte. Tähistasime koroona piirangute tõttu ELS-i 20-ndat sünnipäeva
virtuaalselt jagades Seltsi inimeste lugusid ja soove ELS-le. Lisaks korraldasime Facebookis
heategevusliku sünnipäeva oksjoni. Püüdsime lahendada inimeste muresid, mis olid tekkinud
seoses koroona piirangutega.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/soeta-noorte-kunstnikest-odede-loomingut-ja-toeta-loomi/
https://lemmik.postimees.ee/6914376/kolm-muuti-steriliseeritud-ja-kastreeritud-kasside-kohta

6.03.2020 palusime inimeste abi koer Robi arvete tasumiseks.
8.03.2020 soovisime head naistepäeva kõigile naistele, kes seisavad enda ja teiste õiguste eest.
10.03.2020 kutsusime ülesse inimesi varakult linde ja metsloomi oma territooriumilt ära ajama, enne
kui hakkab pesitsus- ja poegimisperiood.
11.03.2020 palusime abi kass Suusi hambaravi eest tasumiseks.
12.03.2020 teavitasime konverentsi uuest kuupäevast, 4.september.
13.03.2020 rääkisime Varjupaikade MTÜ ajakirjas Käpa All lemmikloomade steriliseerimisest ja
kastreerimisest.
16.03.2020 andsime teada, et vaatamata koroona piirangutele töötame tavapäraselt.
18.03.2020 palusime abi kass Ralfi raviarvete tasumiseks.
19.03.2020 jagasime head uudist, kus tänu koroona piirangutele jäeti Hispaanias ära härjavõitlused.
Palusime inimestel anda oma allkiri härjavõitluse mitte toetamiseks.
20.03.2020 jagasime ELS-i sünnipäeva puhul 20. aasta tegevuste statistikat.
23.03.2020 teavitasime inimesi, et siiani ei ole COVID-19 kandnud edasi loomad.
24.03.2020 alustasime heategevusliku sünnipäeva oksjoniga, kus sai soetada noorte kunstnikest õdede
loomingut.
25.03.2020 jagasime juhtumit, kus kass oli korterisse üksi jäänud. Kass elas jubedates tingimustes.
27.03.2020 teavitasime inimesi, et suletud loomapoodides elavate loomadega tegeletakse.

APRILLIS alustasime kampaaniaga “Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle!”. Lisaks
korraldasime veebiloenguid erinevate loomaliikide pidamise kohta. Koos Varjupaikade
MTÜga tuletasime inimestele meelde, et kassi koht ei ole tänaval. Lükkasime edasi
Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-looma-votmine-on-kui-lapse-saamine

https://loomakaitse.ee/pressiteade-ara-saada-oma-lemmiklooma-surma/

https://loomakaitse.ee/pressiteade-euroopa-parlamendi-liikmed-toetavad-uleskutset-kehtestada-liiduule
ne-lemmikuna-lubatud-liikide-ehk-positiivne-nimekiri/

3.04.2020 teavitasime heast uudisest, kus linn Hiinas, Shenzhen, keelas riiklikult kaitse all olevate
metsloomade ja vangistuses hoitud või kasvatatud metsikute liikide söömise. Lisaks keelatakse
lemmikloomade söömine.
8.04.2020 jagasime inimestele soovitusi koroona piirangute ajal loomaga toime tulemiseks.
10.04.2020 tuletasime pühade puhul inimestele meelde kuidas mune valida.
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13.04.2020 alustasime traditsiooniga jagada iga kuu ELS-i eelmise kuu statistikat ja tegevusi.
16.04.2020 jagasime head uudist, et EP liikmed toetavad lubatud liikide nimekirja.
22.04.2020 kutsusime inimesi ülesse toetama ELS-i läbi mTasku.
25.04.2020 jagasime videot ära jäänud konverentsi kohta ja kutsusime inimesi osa võtma ka uuel
kuupäeval. Videos rääkisid ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu, ELS-i liige Evelyn Valtin ja Tallinna
keskkonnaspetsialist Hellika Landsmann.
30.04.2020 kutsusime inimesi annetama oma Swedbank preemiapunktid loomadele.

MAIS jätkasime kampaaniaga “Enne kui võtad lemmiklooma, mõtle!” ja veebiloengutega.
Valmisid ELS-i omad heateo kingid, millega saab sõbrale kinkida annetuse mõne meie
tegevuse  toetuseks.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-liigume-loomade-heaks/
https://loomakaitse.ee/kuidas-valida-endale-lemmiklooma

5.05.2020 pöördusime Rakvere vallavalitsuse poole seoses varjupaiga sulgemisega.
10.05.2020 soovisime kõigile emadele head emadepäeva.
12.05.2020 jagasime Sakala artiklit, kus meie liige Marika Nekljudova rääkis näriliste pidamisest ja
heaolust:
https://sakala.postimees.ee/6970670/nariline-vajab-onnelikuks-eluks-tarka-omanikku?fbclid=IwAR0b
2QCQPsYAV6i06kY-_UjOCuyMtNf8lGxWZYWe7JEjayuf8ohBDNq31L0
14.05.2020 jagasime pressiteade “Kuidas valida endale lemmiklooma”.
18.05.2020 jagasime uudist, kus kutsusime üles Euroopa loomakaitsjatega Euroopa Komisjoni lisama
2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse positiivse nimekirja kehtestamise.
19.05.2020 palusime inimeste abi kass Maia raviarvete tasumiseks.
20.05.2020 kutsusime inimesi ülesse tegema kingi ostuga heateo.
22.05.2020 jagasime informatsiooni hulkuma pääsenud Patagonia mara kohta.

JUUNIS 11. juunil korraldasime koostöös Euroopa Paralemndi bürooga Eestis
veebiseminari teemal: “ELi Covid-19 vastane tegevus: meetmed eksootiliste loomadega
kauplemise vastu”. Kutsusime loomaomanikke ülesse lemmikuid soojade ilmadega autosse
mitte jätma.

Pressiteade:
https://loomakaitse.ee/pressiteade-eksootilisi-loomi-ei-peaks-pidama-lemmikutena-leiab-87-kusitletud
-eurooplastest/

https://loomakaitse.ee/pressiteade-ara-jata-lemmiklooma-suve-kuumaga-autosse/

4.06.2020 teavitasime inimesi kahtlusest, et Randa Randmaa tegleb uuesti loomade piinamisega ja
palusime kõigil looma loovutajatel kontrollida inimese tausta, kellel nad looma annavad.
08.06.2020 reklaamisime veebiseminari.
10.06.2020 jagasime uuringu tulemusi eksootliste loomade kaubanduse teemal, milles selgus, et 87%
eurooplastest ei poolda eksootiliste loomade kodus pidamist.
15.06.2020 teavitasime kilpkonna leiust Viimsist.
17.06.2020 palusime abi kilpkonna ravi arvete tasumisel.
18.06.2020 tänasime Swedbanki kliente, kes olid oma preemiapunktid annetanud loomadele. ELS sai
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3376,85 eurot.
25.06.2020 osales Kaisa Kaljurand Eurogroup for Animals aasta koosolekul.
30.06.2020 tuletasime inimestele meelde, et kõik linnupojad ei vaja abi.
30.06.2020 jagasime inimestega juhtumit, kus mees peab koera autos.

JUULIS tuletasime koos Metsloomade Taastuskeskusega inimestele meelde, et linnupojad ei
vaja alati meie abi. Osalesime Laagri kohvikute päeval heategevusliku kohvikuga “Käpp ja
Käsi” 04.07 ja Viimsi kodukohvikute päeval 19.07.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/linnupojad-aitah-et-hoolid-aga-me-ei-vaja-abi/

1.07.2020 teavitasime inimesi, et oleme vibujahi vastu ja jagasime petitsiooni, kus palusime inimeste
abi suurulukite vibujahi legaliseerimise vastu.
04.07.2020 osalesime Laagri kohvikute päeval heategevusliku kohvikuga “Käpp ja Käsi”.
8.07.2020 kutsusime inimesi ülesse ELS-le annetama läbi mTasku.
8.07.2020 küsisime inimeste tagasisidet veebiloengute kohta.
13.07.2020 andsime inimestele teade, et osaleme Viimsi kodukohvikute päeval.
18.07.2020 osalesid Geit Karurahu  ja Carol Liaks Tallinna varjupaiga sünnipäeval.
20.07.2020 jagasime artiklit, kus Carol Liaks kommenteeris hulkuvate kasside probleemi.
21.07.2020 jagasime vibujahi uuringu tulemusi, mis tõestas, et lasujärgse suremuse tõenäosus on
vibujahi puhul väiksem.
22.07.2020 jagasime probleemi Saarde valla kassidega, kus vald ei olnud nõus kassidega tegelema.
probleem leidis peale ELS-i postitust lahenduse.
23.07.2020 palusime annetusi kasside Tutsiku ja Lipsiku protseduuride jaoks.
27.07.2020 uuri Pealinn ELS-lt kui ohtlikud võivad olla robotmuruniidukid.
29.07.2020 kutsusime inimesi andma allkirja, et kutsuda G20 ülesse kaitsma metsloomi.
30.07.2020 palusime taaskord abi koer Dessi raviarvete tasumisel.

AUGUSTIS teavitasime inimesi kuidas ulukid koduaiast eemal hoida. Lisaks teavitasime
inimesi, et kalu ei tohi pidada ümmarguses akvaariumis või kilekotis. 22. ja 23. august osales
Peipsi kohvikute päeval ELS-i heategevuslik pop-up restoran. Tuletasime meelde, et oma
neljajalgsest pereliikmest ei tohiks kergekäeliselt loobuda.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-kuidas-ulukid-eemal-hoida/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-ara-loobu-oma-neljajalgsest-perekonnaliikmest/

4.08.2020t eavitasime loomasõpru, et Hullud Uksematid annetavad augustis igalt ostult 2 eurot
loomadele.
5.08.2020 osales Marika Nekljudova Raadio 4 saates #ПроДобро, mis oli pühendatud ELS-i 20-nele
tegutsemisaastale.
6.08.2020 reklaamisime ELS-i heategevuslikku pop-up retorani, mis toimus Peipsi kohvikute päeval.
6.08.2020 teavitasime inimesi juhtumist, kus Järve keskuses müüs mees kalu kilekotis.
7.08.2020 osalesid Kelli Rääbis ja Geit Karurahu Sihtasutus Archimedese kvaliteediseminaril, kus
osalesid erinevate projektide juhid ja grupijuhid - teemaks noortevahetus.
11.08.2020 teavitasime inimesi konverentsi edasi lükkamisest.
11.08.2020 palusime inimeste abi kilpkonna raviarvete tasumisel.
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12.08.2020 kutsusime inimesi üles ELS-i teavitama, kui märkavad kalu ümmarguses akvaariumis või
müügil kilekotis.
14.08.2020 kutsusime inimes ülesse jätma mesilastele juua.
24.08.2020 tänasime heategevusliku pop-up retorani korraldajaid. Loomadele koguti 1518,44 eurot.
25.08.2020 kommenteeris Geit Karurahu Postimehele üritust, kus inimestes tekitas pahameelt
vibulaskmine linnu ja loomade kujude pihta.
26.08.2020 avaldas Sakala artikli, kus Geit Karurahu rääkis metsloomadest ja lindudest - millal
vajavad nad abi ning kas ja mida neile toiduks pakkuda tohib:
https://sakala.postimees.ee/7046216/eesti-loomakaitse-selts-mitte-uhelegi-loomale-ei-tohi-piima-anda
?fbclid=IwAR3y8-0JnRpaBa77kCCoVTtoF6f0mgz0HbKPmFPX9ag6-Zsltha9c4J9tT8
31.08.2020 tuletasime loomaomanikele meelde, et loomad väärivad parimat kodu.

SEPTEMBRIS saatsime Riigikogu liikmele Andrei Korobeinikule loomakaitseseaduse
muudatuste ettepanekutega. Korraldasime ELS-i suvepäevad, 19.09. Korraldasime kampaania
#MäletaMindNeljapäev, mida korraldavad meie koostööpartnerid USAs Helen Woodward
Animal Center.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-loomad-vaarivad-paremat-kaitset/
https://loomakaitse.ee/pressiteade-naita-valgust-kodututele-loomadele/

4.09.2020 osalesid Geit Karurahu ja Carol Liaks Hiiumaa valla poolt korraldatud ümarlaual, mille
teemaks olid metsloomad linnaruumis.
8.09.2020 tuletasime loomaomanikele meelde, et kõik loomad väärivad parimat hoolt.
10.09.2020 palusime heade inimeste abi kass Maia raviarvete tasumisel.
14.09.2020 teavitasime inimesi leitud kassipoegadest, kes tulid meie hoole alla.
15.09.2020 alustasime #MäletaMindNeljapäev kampaaniaga.
16.09.2020 andsime teada, et Carol Liaks (Margiti asendaja) alustas tööd Tallinna varjupaiga
juhatajana.
17.09.2020 andsime teada, et Margiti asendamist jätkab Kaisa Kamm.
22.09.2020 jagasime ELS-i suvepäevade muljeid ja pilte.
25.09.2020 tänasime Hullud Uksematid ettevõtet, kes kogus loomadele 332 eurot.
28.09.2020 jagasime head uudist, et Leedu keelustas metsloomade kasutamise tsirkuses.
29.09.2020 tuletasime inimestele meelde, et lemmiklooma soetades tasub alati enne tasuta kontrollida
ja sõlmida loovutus või ostu-müügileping. Jagasime Varjupaikade MTÜ lugu Hiina harjaskoertest, kes
kasvasid jubedates tingimustes ja sattusid seetõttu varjupaika.
30.09.2020 jagasime head uudist - Prantsusmaa keelas naaritsakasvandused, mõõkvaalade ja delfiinide
vangistuses pidamise ning rändtsirkustes metsloomade kasutamise.

OKTOOBRIS kuulutasime välja aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo
valimised. Kutsusime inimesi ülesse andma allkirja eksootiliste loomade toetuseks.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/pressiteade-vali-aasta-koige-loomasobralikum-ja-vaenulikum-tegu/
https://loomakaitse.ee/euroopa-on-peamiseks-sihtpunktiks-illegaalselt-puutud-eksootilistele-loomadele
-anna-oma-haal-et-seda-takistada/
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4.10.2020 kuulutasime välja loomasõbraliku ja loomavaenuliku teo valimised.
6.10.2020 käis Geit Karurahu Terevisioonis tutvustamas loomasõbralikke ja -vaenulikke tegusid.
7.10.2020 palusime taas abi kass Maia ravi tasumisel.
9.10.2020 tänasime Euroopa Parlamendi liikmeid, kes kutsusid ülesse Euroopa Komisjoni lõpetama
puuride ajastu.
14.10.2020 tänasime Saku gümnaasiumi 3. d klassi, kes kogus loomadele 80 eurot.
15.10.2020 palusime Riigikogul olla loomade vastu hea ja tänasime Riigikogu (toimus
Karusloomafarmide keelustamise eelnõu lugemine).
17.10.2020 jagasime juhtumit, kus ELS-i vabatahtlike koordinaator püüdis päästa tuhkrubeebit.
19.10.2020 kohtusid Kaisa Kaljurand, Geit Karurahu ja Kaisa Kamm vast loodud
Sotsiaaldemokraatliku erakonna loomakaitse töögrupiga.
22.10.2020 jagasime pankrotiseaduse muudatusi ja ELS-i ettepanekuid.
23.10.2020 kutsusime inimesi annetama perevägivalla ohvrite loomade toetuseks.
28.10.2020 kutsusime inimesi ülesse andma allkirja keskkonna ja metsloomade kaitseks.
29.10.2020 tuletasime inimestele meelde, et kuni kuu lõpuni saab Swedbanki preemiapunktid annetada
loomadele.

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.

Pressiteade: https://loomakaitse.ee/aasta-loomasobralik-tegu-on-algatus-muuta-loomakaitseseadust/
https://loomakaitse.ee/kitsas-puur-pidev-larm-ja-haiguste-kaes-piinlemine-on-lemmikloomapoodides-e
lavate-loomade-argipaev/

4.11.2020 palusime inimeste abi perevägivalla ohvri kassi ravimiseks.
5.11.2020 kuulutasime välja aasta loomasõbraliku (Korobeiniku algatus muuta loomakaitseseadust) ja
loomavaenuliku (Paide noorte poolt siili tapmine) teo.
6.11.2020 kutsusime inimesi andma allkirja Eesti metsade kaitseks.
10.11.2020 kutsusime inimesi ülesse ELS-i tegevusi toetama.
10.11.2020 rääkis Geit Karurahu Ringvaates aasta loomasõbralikust ja -vaenulikust teost.
11.11.2020 kutsusime inimesi ülesse andma allkirja keskkonna ja metsloomade kaitseks.
12.11.2020 tänasime Click & Grow-d, kes kogus sünnipäeva oksjonil loomadele 745 eurot.
12.11.2020 kutsusime inimesi osalema diabeedipäeval.
17.11.2020 jagasime head uudist, et Leedu kehtestab positiivse nimekirja.
20.11.2020 juhtisime inimeste tähelepanu ELS-i hoiukodus olevatele kassidele eesmärgiga leida neile
päris kodu.
21.11.2020 jagasime meie vabatahtliku poolt leitud koera kuulutust.
23.11.2020 jagasime infoliini pärli ehk lõbusat kommentaari või mõtet meie infoliinile helistanud või
kirjutanud inimese poolt.
24.11.2020 kutsusime inimesi kass Maiale annetama.
26.11.2020 kutsusime inimesi ülesse andma allkirja keskkonna ja metsloomade kaitseks.
27.11.2020 jagasime infoliini pärli ehk lõbusat kommentaari või mõtet meie infoliinile helistanud või
kirjutanud inimese poolt.
27.11.2020 kutsusime inimesi osalema annetustalgudel.
30.11.2020 kutsusime inimesi annetustalgude raame tegema annetuse Ma Armastan Aidata

https://loomakaitse.ee/aasta-loomasobralik-tegu-on-algatus-muuta-loomakaitseseadust/
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https://loomakaitse.ee/kitsas-puur-pidev-larm-ja-haiguste-kaes-piinlemine-on-lemmikloomapoodides-elavate-loomade-argipaev/


keskkonnas.

DETSEMBRIS korraldasime heategevusliku jõuluoksjoni. Osalesime Vabaühenduste Liidu
poolt korraldatavatel annetustalgudel algatusega “Hea tegija väljakutse”. 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/tee-jouluheategu-kingi-soetamisega/

1.12.2020 alustasime jõuluoksjoniga ja osalesime annetustalgudel.
3.12.2020 kutsusime inimesi andma allkirja Eesti metsade kaitseks.
4.12.2020 tänasime Swedbanki kliente, kes annetasid oma preemiapunktid loomadele. ELS-le laekus
1915 eurot.
5.12.2020 kutsusime osalema hea tegija väljakutses.
10.12.2020 jagasime inimestega juhtumi tulemust, kus inimene palus sotsiaalmeedias koertele toitu.
14.12.2020 andsime teada, et perevägivalla ohvri kass sai koos oma omanikuga alustada uut elu.
16.12.2020 andsime teada, et toetame halduskohtu otsust, mis peatas osaliselt hundijahi.
16.12.2020 osalesid Kaisa Kamm ja Marika Nekljudova Tallinna linna pressikonverentsil, mille
raames kutsuti inimesi ülesse ära jätma eraviisiline ilutulestik.
17.12.2020 teavitasime juhtumist, kus koer astus püünisesse ja palusime olla ettevaatlik.
22.12.2020 andsime inimestele teada, et mTaskus saab hakata ka püsiannetajaks.
23.12.2020 tänasime toetuse ja koostöö eest ELS-i liikmeid, vabatahtlikke, koostööpartnereid,
toetajaid ja kaasaelajaid.
28.12.2020 tuletasime inimestele meelde, et sai ei ole linnutoit.

https://loomakaitse.ee/tee-jouluheategu-kingi-soetamisega/


RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

2020. 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.


