
 

 
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 2020. aasta tegevusaruanne 

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja 

Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. TLSS-i eesmärk on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest 

huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna Loomaaia arengut, propageerida loomade-

lindude elutegevust ja kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal. 

 

01.01.2020 oli  TLSS-il 395 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 27 uut liiget.  

Seltsist väljaastumise avalduse tegi 2020. aastal 9 liiget. 

Seltsist arvati välja 55 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.  

31.12.2020 seisuga oli TLSS-il 358 liiget.  

2020. aastal koguti TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid järgmiselt: 

1. Liikmemakse kogusime 5 384 €.  

2. 2020. aastal saime vaderitoetusi kokku 64 585 €, vaderitele kanti tagasi toetusi summas 11 975 €. 

3. Annetusi loomaaiale laekus eraisikutelt ja ettevõtetelt 9 214 €. 

4. Sihtotstarbelisi annetusi tiigrioru toetuseks laekus 9 970 €. 

 

2020. aastal olid suuremad väljamaksed järgmised: 

Amuuri tiigri liigikaitseks (vaderi toetus tiiger Pootsmanile Itaalias) 7 200 € 

Austraalia loomade toetuseks 6 100 € 

Tallinna Loomaaia jääkarupäeva toetuseks 1 980 € 

Tallinna Loomaaia naaritsakompleksi hüvanguks 1 560 € 

Tsiibetkassi liigikaitse projekti toetuseks 1 500 € 

 

2020. aasta TLSS tegevuskulud moodustasid 10 979 €. Tegevuskuludeks on administreerimise, 

raamatupidamise, vaderisiltide, kodulehe, side-, büroo-, panga- ja maksekseskuse kulu.  

Võrredes eelnevate tegevusaastatega oli 2020. aasta erandlik. Seltsi liikmed said loomaaia 

abistamisel kaasa lüüa vaid aasta esimeses pooles. Pärast loomaaia taasavamist maikuus ei toimunud  

tavapäraseid suviseid massiüritusi ja tegevusi. Oktoobris peatus koostöö seltsi ja loomaaia vahel. 

 

Peamised sündmused ja tegevused 2020. a. olid: 

 05.01 – liivavedu uues naaritsakompleksis ja sisustuse ümberpaigutamine 

 11.01 – laupäevak naaritsate kompleksis – liivavedu ja aedikute sisustamine 

 8.02 – kolmas talgupäev naaritsakompleksis 

 21.02 – ettevalmistustööd lumeskulptuuride ehituseks loomaaias 

 29.02 – rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine, lumeskulptuuride ehitamine koos 

jääkarude vaderitega 

 7.03 – liivavedu ja pinnasekujundamine kirileemurite aedikus 

 28.04-12.05 – loomaaia väikevankrite remontimine 



 

 
 28.05-06.06 – manuli uue aediku sisustuse ehitamine väikekiskjate kompleksis 

 30.05 – multšivedamise talgud suures troopikamajas 

 21.11 – TLSS üldkoosolek 

Tallinna Loomaaiaga koostöölepingu lõppemine 

18.11.2020 ütles Tallinna Loomaaed erakorraliselt üles 01.06.2016 sõlmitud koostöölepingu Tallinna 

Loomaaia Sõprade Seltsiga. 

 

2020. aastal toimus 3 vana juhatuse koosseisu koosolekut. Uus juhatus, mis valiti 21.11.20 toimunud 

üldkoosolekul, kogunes  2 korda. 

 

Tallinna Loomaaia Sõprade seltsi juhatus tänab kõiki seniseid toetajaid ja vadereid. Samuti kuulub 

väga suur tänu kõigile seltsi liikmetele, kes oma vabatahtliku panusega on loomaaeda ja seltsi kõigi 

aastate jooksul aidanud. 

 

 

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ juhatuse nimel 

Valdeko Allik 

juhatuse liige 
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