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TEGEVUSARUANNE 2021 
 
Mittetulundusühingu Assisi Franciscuse Selts tegevuse eesmärk on lemmikloomade varjupaikade 
pidamine ja nõustamine ning abivajavatele omanikuta loomadele veterinaarabi pakkumine. 
Tegevuses juhindutakse ühingu põhikirjast, loomakaitse ja veterinaaria alasest seadusandlusest ning 
üldhumaansetest printsiipidest loomadesse suhtumisel. 
Tegevuse eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid lahendada hulkuvate ja koduta jäänud loomadega 
seonduvat probleemistikku – otsida neile uusi kodusid, tõsta kodanike teadlikkust kultuursest 
lemmikloomapidamisest, arendada hallatavat varjupaika igati kaasaegseks ja nõuetele vastavaks 
asutuseks. 
 
MITTETULUNDUSÜHINGU TÖÖKORRALDUS 
 
Mittetulundusühingu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Seltsi juhatuse üks liige on alati olnud 
loomaarst, kes vastutab hallatava varjupaiga veterinaarse tegevuse eest, teised kaks liiget vastutavad 
ühingu dokumendi-/varjupaigahalduse ja raamatupidamise korraldamise eest. 
 
Mittetulundusühing alustas põhikirjalist majandustegevust juunis 2006, mil sõlmiti esimene ajutine 
tähtajaline töövõtuleping Tartu Linnavalitsusega Tartu Koduta Loomade Varjupaiga haldamiseks.  
Alates 22.oktoober 2018. aastast on Tartu Linnavalitsusega sõlmitud riigihanke tulemuste baasil 
töövõtuleping tähtajaga kuni 31.detsember 2023.a. Tartu Koduta Loomade Varjupaiga haldamiseks. 
 
MITTETULUNDUSÜHINGU POOLT HALLATAVA TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIGA  STATISTIKA 
 
Peale Tartu linna teenindas Tartu Koduta Loomade Varjupaik 2021.aastal 14 kohalikku omavalitsust. 
Teenindatav piirkond ulatus Võrtsjärvest Peipsi järveni ja teistpidi Setomaast Avinurmeni. 
Lepingupartneritena teenindasime kõiki Tartu maakonna omavalitsusi ja väljapoole Tartu maakonda 6 
piirnevat kohalikku omavalitsust – 1 Jõgeva, 1 Võru ja 3 Põlva maakonnast ning 1 osavald Valga 
maakonnast. 
 
Teenust kohalikele omavalitsustele oleme seni üritanud pakkuda põhimõttel, et teenindatava 
omavalitsuse kaugus varjupaigast ei ületaks märkimisväärselt 60 kilomeetrit – sellega oleme püüdnud 
anda parema võimaluse hulkuma pääsenud lemmikutele oma koju tagasi saada. Paraku tõi 
haldusreform kaasa kohalike omavalitsuste haldusalade suurenemisega ning seetõttu suurenesid 
kilometraažid. Muidugi võib seoses olukorra paranemisega lemmikloomade pidamiskultuuris väheneda 
üleüldine abivajavate loomade arv ning kindlasti on omavalitsusi, kus ei ole mõistlik pidada ülal 
lemmikloomade varjupaika, seonduvalt kõrgete püsikuludega (millest enamuse moodustavad paraku 
personalikulud, kuna elusolenditega on vajalik tegeleda aastaringselt ning puhkepäevadeta).  
 
01.jaanuarist kuni 31.detsembrini 2021.a. saabus Tartu Koduta Loomade Varjupaika kokku 1458 
looma, mis on 46 looma rohkem, kui 2020. aastal. Sealhulgas oli 301 koera ja 1148 kassi. Lisandus nii 
kasse, kui koeri (24 kassi ja 24 koera rohkem, kui 2020.aastal). Jätkuvalt omab positiivset mõju koerte 
kiipimise nõue Tartu linnas – endiselt on raskuskese saabunud ja varjupaika sisse jäävate loomade 
osas maakondadest saabuvate loomade suunas, kusjuures Tartu linnast saabuvad koerad lähevad 
enamuses oma kodudesse tagasi, vähendades seeläbi hulkuvatest loomadest tingitud kulutusi 
linnavalitsusele. Loodame 2021.aastal ka kasside arvu vähenemist või vähemalt tuvastamatute kasside 
vähenemist, kuna Tartu linnas kehtib alates 1.jaanuarist 2022.a. ka kasside kiipimise kohustus.    
 
Koertest sai kodudesse (nii uude kui vanasse) 260 koera ehk 79,5%(7,7% vähem, kui eelmisel aastal, 
ehk absoluutarvudes -5 looma). Koju läinud koertest 85 (-17) adopteeriti ja 175 (+12) tagastati 
omanikele. Tunda annab tendents, et  suured koerad saavad iga aasta järjest kehvemini uutesse 
kodudesse, küll aga aitab kiipimine kenasti loomi kodudesse tagasi. Uusi kodusid ootas aasta lõpus 
varjupaigas 41 (+15) koera.  
Kasside vastavad näitajad olid: 619 (51,3% - 2,4% vähem, kui eelmisel aastal, absoluutarvudes -26 
looma) kassi sai kodudesse. Neist 518 (-39) adopteerituid ja 101 (+13) omanikele tagastatuid. Aasta 
lõpus ootas varjupaigas uut kodu 63 (+3) kassi. Kasside adopteerimisi mõjutavad kindlasti ka tegevus-
valdkonda lisandunud rohked kassipääste organisatsioonid, kes aktiivsete pakkujatena vähendavad 



potentsiaalsete uute omanike ringi. Lisaks on tendents siiski Eesti elanikkonna vähenemisele, mis 
omakorda tekitab olukorra, kus uute kodude pakkumisi oluliselt ei lisandu. Head meelt teeb siiski 
vaikselt, kuid kindlalt suurenev kasside koju tagasi saamise arv.   
 
Endiselt saab rõhutada fakti, et Tartu varjupaiga loomadest leiavad praktiliselt kõik loomad uued 
kodud Eestist, mis näitab, et lemmiklooma pidamise kultuur riigis on siiski paranemas. Loomade 
heaolu eest seismist on suurendanud PTA, kelle toel likvideeriti mitu lemmikloomade nn „vabrikut“ ja 
samuti juhtumit, kus loomapidamine oli inimesel üle pea kasvanud.  
 
Aasta lõikes muude varjupaika saabunud lemmikloomade püsis suhteliselt stabiilne: 9 (+1) isendit. 
Liigiliselt jagunesid loomad järgmiselt: 3 küülikut, 3 merisiga, 1 rott, 1 nümfkakaduu ja 1 mehhiko 
kuningboa. 1 loom tagastati omanikele, 7 said uutesse kodudesse ja 1 küülik ootas aasta lõpus 
varjupaigas uut kodu. 
 
Tartu varjupaik kõrvaldab vastavalt lepingule Tartu linna tänavatelt ka hukkunud loomade ja lindude 
korjused ning korraldab nende utiliseerimise loomsete jäätmete käitlemistehases AS Vireen.  
Tartu linna tänavatel hukkus aastal 2021 kasse 29 (-15), kuid õnneks mitte ühtegi koera. Teisi  
erinevaid linde ja metsloomi sattus hukkununa linna territooriumile 76 (+21), milline arv on tõusnud 
just enim just erinevate väikeloomade näol, kuid veidi ka rebaste arvelt. Liigiliselt olid 
linnametsloomadena enim esindatud linnud (39), rebased (10), metskitsed (4) ja teisi väikeloomi 23 – 
sh nirgid, jänesed, kobras, tuhkur, siilid ja kährikud. 
 
Vähendamaks tuvastamatute loomade arvu ja seeläbi looma viibimisaega varjupaigas, kiibiti  ja kanti 
tänu koostööle Eesti Väikeloomaarstide Seltsiga lemmiklooma registrisse  
(www.lemmikloomaregister.ee) 2021.aastal 704 (+45) varjupaigast adopteeritud lemmiklooma. Lisaks 
registreerisime vastavalt Tartu linna koerte- ja kasside pidamise eeskirjale 27 (+12) varjupaika 
sattunud omaniku looma.  
 
LÜHIKOKKUVÕTE MUUST TEGEVUSEST 
 
Kohalik omavalitsus on toetanud Tartu Koduta Loomade Varjupaiga igapäevategevust summas 207720 
eurot, millest on tasutud personali- ja muuks varjupaiga igapäevatoimimiseks vajalikud kulud (side- ja 
transpordivahendid, jäätmevedu jne), parendatud varjupaiga töökeskkonda, ostetud loomasööta ja 
soetatud loomade hoiutingimuste parendamiseks vajalikke vahendeid.  
 
Seoses riigis valitsenud pandeemilise olukorraga jäeti ära enamus üritusi, kus mittetulundusühing on 
osalenud heategevusmüükidega, välja arvatud väike heategevusmüük .  
 
Kodanike poolt annetatud rahasid kasutatakse endiselt ainult otseselt loomade aitamiseks – nendest 
kaeti ravikulud (sh ka vältimatu abi) ja otse ehituskontole kantud toetustest hoiutingimuste 
parandamise kulud.  
 
Annetusi ja toetusi era- ja juriidilistelt isikutelt laekus summas 72766 eurot.   
Veterinaarvahendite ja ravimite soetamisele kulus 24144 eurot. 
Raviteenust (eelkõige operatiivne ravi) loomadele osteti sisse 40876 euro eest.  
 
Kõige suuremateks investeeringuteks varjupaiga heakorda 2021.aastal olid kahe väliskoeraaediku 
soetamine ning väikesed aedikud kutsikatele. Samuti on pooleli projekt kassidele väliaedikute 
rajamiseks. Varjupaiga territooriumi korrashoiuks soetasime korrashoiuks raideri koos lumesaha ja 
järelkäruga.  
 
Varjupaiga organisatsiooni koosseisus muutusi ei ole, seega töötab varjupaigas praegu endiselt: 6 
talitajat, 3 loomapüüdjat, 1 loomaarst, 1 projektijuht ja 1 administraator. 
 
Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2021.aasta lõpuks 12, tööjõukulude suuruseks aruandeperioodil oli 
208852 eurot. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole. 
 
 



PLAANID AASTAKS 2022 
 
MTÜ Assisi Franciscuse Selts läbis sügisel edukalt Tartu Linnavalitsuse poolt järgnevaks viieks aastaks 
varjupaiga haldamiseks korraldatud riigihanke konkursi ja sõlmitud töövõtulepingu kohaselt jätkame 
me Tartu Koduta Loomade varjupaiga haldamist alates 01.jaanuarist 2022 kuni 31.detsembrini 2022. 
  
Püüame hoida meie pakutavat avalikku teenust võimalikult kvaliteetse ja professionaalsena. Vastavalt 
võimalustele, ehk laekuvatele annetustele, jätkub ülearuste lemmikloomade vähendamise eesmärgil 
täiskasvanud kasside ja koerte steriliseerimine/kastreerimine.   
 
Aastatel 2022-23 on Tartu linnavalitsusel plaanis parendada varjupaiga töötajate töötingimusi ning 
samuti inimeste teenindamiseks vajalike ruumide renoveerimist uue pääslahoone ehitamise näol. Kuna 
nimetatuga kaasneb kindlasti ka ettenägematuid väljaminekuid ühingu tegevuses, siis oleme selleks 
perioodiks võtnud varjupaika investeeritavate summade osas konservatiivsema hoiaku – eesmärk on 
lõpetada kassidele väliaedikute rajamine ning aasta alguses võreuste paigaldamine kutsikate/väikeste 
koerte ruumi, et parendada väikekoerte hoiutingimusi.   
 
        
 
 
 
Kirke Roosaar  
MTÜ Assisi Franciscuse Selts 
Juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 77 155 84 612

Nõuded ja ettemaksed 23 270 24 383

Varud 15 0

Kokku käibevarad 100 440 108 995

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 42 510 44 112

Kokku põhivarad 42 510 44 112

Kokku varad 142 950 153 107

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Laenukohustised 2 382 2 323

Võlad ja ettemaksed 31 424 26 982

Kokku lühiajalised kohustised 33 806 29 305

Pikaajalised kohustised   

Laenukohustised 2 236 4 618

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 20 197 39 383

Kokku pikaajalised kohustised 22 433 44 001

Kokku kohustised 56 239 73 306

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 79 801 68 793

Aruandeaasta tulem 6 910 11 008

Kokku netovara 86 711 79 801

Kokku kohustised ja netovara 142 950 153 107
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 45 0

Annetused ja toetused 280 485 251 547

Tulu ettevõtlusest 101 511 103 819

Kokku tulud 382 041 355 366

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -158 407 -143 475

Tööjõukulud -208 852 -192 789

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -7 572 -6 676

Muud kulud 0 -1 024

Kokku kulud -374 831 -343 964

Põhitegevuse tulem 7 210 11 402

Intressikulud -303 -396

Muud finantstulud ja -kulud 3 2

Aruandeaasta tulem 6 910 11 008
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 45 0

Laekunud annetused ja toetused 253 541 251 547

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 106 196 100 099

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -156 016 -150 628

Väljamaksed töötajatele -208 600 -185 152

Laekunud intressid 3 2

Kokku rahavood põhitegevusest -4 831 15 868

Rahavood finantseerimistegevusest   

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -2 323 -2 266

Makstud intressid -303 -396

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 626 -2 662

Kokku rahavood -7 457 13 206

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 84 612 71 406

Raha ja raha ekvivalentide muutus -7 457 13 206

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 77 155 84 612
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 68 793 68 793

Aruandeaasta tulem 11 008 11 008

31.12.2020 79 801 79 801

Aruandeaasta tulem 6 910 6 910

31.12.2021 86 711 86 711
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 159 222 145 264

Sotsiaalmaksud 49 630 47 525

Kokku tööjõukulud 208 852 192 789

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 12

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED 31.12.2021 31.12.2020

Võlad ja ettemaksed   

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

970 0

Kokku võlad ja ettemaksed 970 0

MÜÜDUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

146 379

Kokku müüdud 146 379
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OSTETUD 2021 2020

Teenused Teenused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva või

olulise mõju all olevad ettevõtjad

39 090 31 188

Kokku ostetud 39 090 31 188

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 27 356 25 601



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2022

mittetulundusühing Assisi Franciscuse Selts (registrikood: 80237130) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TIINA OTS Juhatuse liige 01.05.2022



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Keskkonna- ja looduskaitseühendused 94996 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress kirke.roosaar@loomadevarjupaik.eu


