
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 



Tai ne pelno siekianti organizacija,  

įkurta 2012 metais. 

 

„Mūsų tikslas - spręsti ne beglobių  

gyvūnų problemos  pasekmę, o  

priežastį, užkertant kelią tolimesniam 

beglobių gyvūnų atsiradimui.” 

www.ggi.lt 



www.ggi.lt 

Veiklos kryptis 

Pagrindinė veikla: 
 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS GYVŪNŲ GEROVĖS KLAUSIMAIS 

Gretutinės veiklos: 

PAGALBA PRIEGLAUDOMS rengiant akcijas, renginius, 

projektus, ruošiant dalomąją medţiagą, viešinant informaciją. 

Ţmonių atsiųstų pagalbos prašymų talpinimas.  

DALYVAVIMAS GYVŪNŲ GEROVĖS ĮSTATYMŲ 

SVARSTYMUOSE, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant 

uţtikrint, kad būtų priimti įstatymai, palankūs ne tik ţmogui, 

bet ir gyvūnui. 

ŢIAURAUS ELGESIO ATVEJŲ SPRENDIMAS, tarpininkavi

mas sprendţiant neprieţiūros atvejus, 

Pagalba renkant įrodymus, informaciją.  
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KUDLIUS 
 
Maudome ir 
kerpame 
prieglaudų 
šunis, taip 
padidindami 
jų 
galimybes 
susirasti 
naujus 
pastovius 
namus. 

 

NEBRISIUS 
 
Fotografuoja
me istorijas 
ţmonių, 
išgelbėjusių 
augintinius iš 
prieglaudos, 
gatvės ar 
kitais būdais. 
 

ATSAKINGA 

KOSMETIKA  

 

Mūsų duomenų 

bazėje galite 

pasitikrinti, ar 

jūsų naudojama 

kosmetika 

nebuvo 

išbandyta su 

gyvūnais. 

 

NEBRISIAUS 
NAMAI 
 
Ţiemos 
nameliai 
benamėms 
katėms. 
Projekto 
partneriai: 
Lukiškių 
tardymo 
izoliatorius-
kalėjimas ir 
Vilniaus 
miesto 
savivaldybė. 
 

DRAUGIŠKI 
GYVŪNAMS 
 
Lietuvoje 
daugiau nei 
700 kavinių, 
viešbučių, 
ofisų, 
parduotuvių, 
priima su 
augintiniais. 
Pamatyk tai 
mūsų 
ţemėlapyje. 
 

KETURKOJAI 
EMIGRANTAI 
 
Pasakojame 
emigravusių 
gyvūnų 
istorijas. Taip 
skatiname 
pasiimti 
augintinį kartu, 
išvykstant į 
kitą šalį. 
 

ELKIS 
ATSAKINGAI, 
MOKSLEIVI! 
 
Vedame 
pamokas 
mokyklose 
įvairaus 
amţiaus 
vaikams. 
Stengiamės 
aplankyti 
daugiau miestų 
ir kaimų. 
. 
 

www.ggi.lt 

Projektai 



2015 metais nuveikti darbai  

• Vykdėme nuolatinį projektą „neBrisius.lt”: nufotografuotos 69 istorijos. Išleidome laimingų istorijų kalendorių. 
Projekto puslapis www.nebrisius.lt.  

• Skatinome nepalikti augintinių emigruojant su projektu „Keturkojai emigrantai“.  

• Vykdėme nuolatinį projektą „Kudlius“ : nemokamai apkirpta 15 prieglaudų šunų, padarytos prieš-po 
nuotraukos, viešintos istorijos, dalis rado namus. 

• Vykdėme nuolatinį projektą „Atsakinga kosmetika“: patikrinta ir pateikta virš 400 prekės ženklų, kurie nevykdo 
bandymų su gyvūnais. Projekto puslapis www.atsakingakosmetika.lt.  

• Vykdėme nuolatinį projektą „Draugiški gyvūnams“: pateikta apie 500 kavinių, viešbučių, ofisų, parduotuvių, į 
kurias galima patekti su gyvūnais dešimtyje Lietuvos miestų. Ant daugumos durų rasite mūsų lipduką. Projekto 
puslapis www.draugiskigyvunams.lt.  

• Startavo projektas „neBrisiaus namai“ : pateikta paraiška aukok.lt, surinkta reikalinga parama. Projekto 
partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, 2 įkalinimo įstaigos, 8 mokyklos. 

• Paruošti ir Vilniaus miesto savivaldybėje patvirtinti brėžiniai, pagal kuriuos gyventojai gali statyti namelius 
benamėms katėms, dalyvaujančioms PSP programoje. Skatinome gyventojus išsiimti leidimus kačių šėrimui ir 
priežiūrai, konsultavome. 

• Vykdėme nuolatinį projektą „Elkis atsakingai, moksleivi!“ : pravestos pamokos 70 pradinukų, 150 vyresnio 
amžiaus moksleivių. Prezentacijos patalpintos į „Kam to reikia!?“ puslapį, mokytojai gali patys vesti šias 
pamokas. 

• Pateikėme 3 paraiškas finansavimui. Deja, finansavimas negautas. 

• Kartą per savaitę dovanojamų prieglaudų gyvūnų reklamą platinome savaitraštyje balsas.lt. 

• Pradėjome kurti mobiliąją aplikaciją (APP) augintinių šeimininkams.  
 
 
 
 

www.ggi.lt 

http://ggi.lt/2016-m-nebrisius-lt-kalendorius/
http://www.nebrisius.lt/
http://nebrisius.lt/keturkojai-emigrantai/
http://ggi.lt/kudlius/
http://ggi.lt/kudlius/
http://ggi.lt/kudlius/
http://ggi.lt/kudliaus-projekto-dalyviai-rado-namus/
http://www.atsakingakosmetika.lt/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/a.409076212519437.95536.356682827758776/980514495375603/?type=3&theater
http://www.draugiskigyvunams.lt/
http://ggi.lt/nebrisiaus-namai/
http://ggi.lt/wp-content/uploads/2016/02/kaciu-nameliu-breziniai.pdf
http://ggi.lt/elkis-atsakingai-moksleivi/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/a.359988334094892.85847.356682827758776/696071210486601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/a.359988334094892.85847.356682827758776/696071210486601/?type=3&theater


• Aktyviai prisidėjome prie privalomo augintinių ženklinimo įvedimo. Dalyvavome susitikime su 
premjeru, dvejose spaudos konferencijose Seime, Kaimo reikalų komiteto posėdyje. Pasirašėme 
prašymą skubiai kurti augintinių registrą. 

• Bendraorganizavome renginį „Kalėdinė mugė beglobiams gyvūnams paremti“. Dalyvavo 11 
organizacijų.  

• Kartą per savaitę vežėme kaulus Vilniaus prieglaudoms. Viso nuvežta 60 kg. 

• Sukurti 3 nauji trumpametražiai edukaciniai video „Petriukas ir Reksas“. 

• Vykdytas tyrimas ir paruošta gyvūnų transportavimo lėktuvais atmintinė. 

• Platintos šuns ir katės auginimo atmintinės gyvūnų šeimininkams bei prieglaudoms. 

• Priimta 13 praktikantų atlikti praktiką gyvūnų gerovės srityje.  

• Suorganizuoti 3 protmūšiai gyvūnų gerovės tema. 

• Dalyvavome LKD renginyje „Pasaulinė gyvūnų globos diena“. 

• Knygynuose platinti gyvūnų gerovės skirtukai-kalendoriai. 

• Įvykdėme kasmetinę kraujo donorystės akciją. 

• Platinome kasmėnesinį gyvūnų gerovės naujienlaiškį. 

• Dalyvavome „Karklė. Live music beach 2015“. Mūsų šviečiamieji užsiėmimai buvo įtraukti į festivalio 
pagrindinę programą.  
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http://ggi.lt/i-susitikima-su-a-butkeviciumi-atejo-su-sunimis/
http://ggi.lt/seimo-nariai-augintiniu-zenklinimas-butinas-neatideliojant/
http://ggi.lt/14-gyvunu-globos-organizaciju-praso-skubiai-kurti-augintiniu-registra/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=946240292136357
https://www.youtube.com/watch?v=e7lXzR7DS9g&index=4&list=PLitilXW1_lfpZcEJG5h-3fNbMQ6BJhz2p
https://www.youtube.com/watch?v=e7lXzR7DS9g&index=4&list=PLitilXW1_lfpZcEJG5h-3fNbMQ6BJhz2p
https://www.youtube.com/watch?v=e7lXzR7DS9g&index=4&list=PLitilXW1_lfpZcEJG5h-3fNbMQ6BJhz2p
http://nebrisius.lt/wp-content/uploads/2015/04/GGI-avialinijos.pdf
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/a.409076212519437.95536.356682827758776/545203175573406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/a.409076212519437.95536.356682827758776/545203328906724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=702901553136900
http://ggi.lt/pasauline-gyvunu-globos-diena-vilniuje-prie-baltojo-tilto-spalio-3d/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=888501867910200


• Nors gyvūnų globa neužsiimame, gydėme, globojome ir padovanojome 3 gyvūnus. 

• Kūrėme naują internetinį puslapį (WEB), startavusį 2016 metais. 

• Ruošėme informaciją gyvūnų gerovės DUK bazei, skirtai visuomenei. 

• Tyrėme gyvūnų nepriežiūros atvejus: pradėtos žiauraus elgesio bylos dėl Lvovo g. gyvenančio šuns ir 
pasisavinto šuns Mažeikių rajone, kartu su VMVT gerinome 7 aviganių Biržuose laikymo sąlygas, 
išsiuntėme 3 įspėjamuosius raštus.  

• Nuolat konsultavome fizinius ir juridinius asmenis gyvūnų gerovės ar jų pažeidimų klausimais.  

• Nuolat vertėme ir viešinome užsienio gyvūnų gerovės naujienas. 

• Užsiėmėme nuolatine informacijos sklaida apie gyvūnų gerovę, augalinę mitybą, cirkų veiklą, zoologijos 
sodų veikimą, laukinių vandens gyvūnų parkų veiklą, aktualias peticijas ir kita. 

• Rengėme renginius savanorių motyvacijai ir jų švietimui: gyvulinės kilmės produktai, augalinė mityba, 
bandymai su gyvūnais ir kita. Lankėme prieglaudas. 

• Užsiėmėme dovanojamų gyvūnų informacijos sklaida, pagalba randant jiems namus. 

• Užsiėmėme  rastų/dingusių gyvūnų informacijos sklaida ir pagalba ieškant. 

• Atstovavome organizaciją Amber Initiatives gyvūnų gerovės mokymuose Vengrijoje. 

• Su gyvūnų greitosios pagalbos idėja dalyvavome socialinio verslo akseleratoriuje Socifaction. 

• Vykdėme akciją prieš zoologijos sodų veiklą.  

• Pateikėme 2014 metų veiklos ataskaitą.  
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www.ggi.lt 

https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=876826385744415
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=775089195918135
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=775089195918135
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/photos/?tab=album&album_id=831043633656024
http://ggi.lt/wp-content/uploads/2016/02/Veiklos-ataskaita-2014.pdf
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Finansų ataskaita 

www.ggi.lt 

GAUTA PARAMA (Eur) IŠLAIDOS (Eur) 

Likutis iš 2014 m. 72,71 Projektas „neBrisiaus namai“ 692.71 

Fizinių asmenų parama 179,75 Gyvūnų maistas ir gydymas  241,65 

2% GPM  1569,28 Ryšio paslaugos  385,13 

aukok.lt projektui „neBrisiaus namai“ 2476,00 Kuras  933,50 

Reklama, atributika 273,53 

Banko išlaidos 19,46 

Siuntimo išlaidos 35,84 

Kanceliarinės išlaidos 7,14 

VISO: 4297,74 VISO: 2588,96 

Likutis 2016 m. pradžiai  1708,78  



www.ggi.lt 

Komanda 

Beatričė Vaitiekūnaitė 

Elena Rutkauskaitė 

Monika Mačiulienė Milda Bukantytė Andrius Pliuskys Dovilė Ţidonytė 

Aušrinė Stočkutė Aira Tumėnaitė Paulina Šataitė Gintė Sidravičiūtė 



www.ggi.lt 

Komanda 

Milda Ţemaitytė Vytautas Jacunskas 

Karolina Maulytė 
Virginija Jatkauskaitė Sigita Galdikaitė Dovilė Ţvirblytė 

Justina Molytė Vaida Šaltenytė 



www.ggi.lt 

Rekomendacijos 

„Jeigu galėtų, GGI vadovė Beatričė išgelbėtų visus pasaulio gyvūnėlius. Būtų šaunu kiekvienoje srityje turėti tokių atsidavusių ir 

darbščių ţmonių“, – taip Beatričę trumpai apibūdino Liberalų sąjūdţio pirmininkas, buvęs susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.  

„Labai dţiaugiuosi paţintimi su Beatriče, tai yra ir gerų idėjų, ir puikios atsakomybės ţmogus. Dţiaugiuosi, kad Beatričė turi gerų, 

nuoširdţių, altruizmo vedinų bendraminčių komandą ir mes visų jų dėka kartu per festivalius ir visus metus gyvūnų globai galime 

nuveikti daug gerų darbų“ – Vaida Venckutė, festivalių „Galapagai - Roko naktys“ ir „Bliuzo naktys“ organizacinės komandos narė. 

„Beatričė - jauna, iniciatyvi, savarankiška, turinti daug energijos, noro ir galimybių padėti beglobiams gyvūnams. Jos tikslas - savo 

autoriteto dėka, viešinti problemas susijusias su beglobiais gyvūnais, ieškoti būdų jas spręsti. Porą metų ji buvo viena svarbiausių 

LGGD Vilniaus skyriaus projektų koordinatorių ir strateguotojų. Atėjo laikas, kai savarankiška asmenybė, nusprendė įgyvendinti 

savo vizijas, įkurdama „Gyvūnų gerovės iniciatyvas“ ir savo veiklą nukreipdama ne į pasekmes, o į prieţastis. Tikimės, kad GGI 

prisidės prie beglobių gyvūnų skaičiaus maţinimo, o ji pati savo projektais rems „Gyvybės vagonėlių“ šunelius ir katinėlius. Linkime 

jai sėkmės ir graţaus bendradarbiavimo“, - Rūta Rimšelienė, Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus viena iš įkūrėjų. 

„Ţinoma, savanoriška veikla globojant gyvūnus yra viena „jauniausių“, čia dar daug neartų dirvonų ir galimybių diegiant inovacijas. 

Dţiaugiuosi išgirdęs apie Beatričės naujas „Gyvūnų gerovės iniciatyvas“ ir esu tikras, jog matysime ją tarp ateities lyderių“, - pridūrė 

V. Ilgius. 



Beatričė Vaitiekūnaitė 

Vadovė 

Monika Mačiulaitienė 

Pavaduotoja 

 

Tel.: 861603366  

El.paštas: info@ggi.lt 

 
 

 

 

www.ggi.lt 

Juridinio asmens kodas: 302842427 

 

Adresas korespondencijai: 

Tarandės g. 4, LT-14188, Vilnius  

A/S: LT77 7300 0101 3323 1565 (Swedbank) 

Banko kodas: 73000 

SWIFT/BIC: HABALT 22 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeYOn-59eprW_aJDp0YTD-w/feed
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos

