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VISUOMENĖS 
ŠVIETIMAS 
GYVŪNŲ 
GEROVĖS 

KLAUSIMAIS

Gretutinės 
veiklos

ŽIAURAUS ELGESIO ATVEJŲ 
SPRENDIMAS, 

tarpininkavimas sprendžiant 
nepriežiūros atvejus,

Pagalba renkant įrodymus, 
informaciją. 

DALYVAVIMAS GYVŪNŲ 
GEROVĖS ĮSTATYMŲ 

SVARSTYMUOSE, 
prisidėjimas prie jų ruošimo, 
siekiant užtikrint, kad būtų 

priimti įstatymai, palankūs ne 
tik žmogui, bet ir gyvūnui.

PAGALBA KITOMS 
ORGANIZACIJOMS 

konsultuojant, rengiant 
akcijas, renginius, projektus, 
ruošiant dalomąją medžiagą, 

viešinant informaciją.

www.ggi.lt



Vykdomi projektai

DRAUGIŠKI GYVŪNAMS

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

NEBRISIUS.LT

Fotografuojame istorijas žmonių, 
išgelbėjusių augintinius iš prieglaudos, 
gatvės ar kitais būdais.

KETURKOJAI EMIGRANTAI

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

ATSAKINGA KOSMETIKA 

Mūsų duomenų bazėje galite pasitikrinti, ar 
jūsų naudojama kosmetika nebuvo išbandyta 
su gyvūnais.

GYVŪNŲ NEPRIEŽIŪROS ATVEJAI

Teisinėmis priemonėmis prisidedame prie 
gyvūnų gerovės ir apsaugos standartų 
taikymo ir laikymosi užtikrinimo.

www.ggi.lt



Baigti projektai

ŽIEMOS NAMELIAI KATĖMS

Kačių šėrimo vietose pastatėme 45 namelius katėms Vilniuje. Projekto 
partneriai: Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas ir Vilniaus miesto 

savivaldybė.

ELKIS ATSAKINGAI, MOKSLEIVI!

Vedame pamokas mokyklose įvairaus amžiaus vaikams. Stengiamės 
aplankyti daugiau miestų ir kaimų.

KUDLIUS

Maudome ir kerpame prieglaudų šunis, taip padidindami jų galimybes 
susirasti naujus pastovius namus. www.ggi.lt



• Žiniasklaidoje pasirodėme daugiau nei 150 kartų! Visus šiuos kartus švietėme visuomenę apie gyvūnų gerovę.

• „neBrisius.lt” projektui nufotografavome 85 istorijas, apie 70 iš jų publikuotos naujienų portaluose lrytas.lt, 
delfi.lt, alfa.lt, Lietuvos žinios, Alytaus žinios. Išleidome laimingų istorijų kalendorių |www.nebrisius.lt. 

• Skatinome nepalikti augintinių emigruojant su projektu „Keturkojai emigrantai“. Užfiksuotos 9 istorijos.

• Vykdėme ir užbaigėme projektą „Kudlius“ : viso nemokamai apkirpti 26 prieglaudų šunys, padarytos prieš-po 
nuotraukos, viešintos istorijos, dalis jų rado nuolatinius namus. Pasirodėme spaudoje.

• Vykdėme ilgalaikį projektą „Atsakinga kosmetika“ prieš bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje. 
Dalyvavome TV laidoje Yra kaip yra | www.atsakingakosmetika.lt. 

• „Draugiški gyvūnams“ duomenų bazė papildyta 180 kavinių, viešbučių, ofisų, parduotuvių, į kurias galima 
patekti su gyvūnais, Lietuvoje. Ant daugumos durų rasite mūsų lipduką. Vedėme šuns etiketo viešose vietose 
paskaitą | www.draugiskigyvunams.lt. 

• Įgyvendinome projektą „Žiemos nameliai katėms“ : iš viso projekto metu pastatėme 45 namelius Vilniaus 
mieste. Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, 2 įkalinimo įstaigos, 8 mokyklos. Tolimesnį namelių 
statymą su galimomis mūsų konsultacijomis perleidome Vilniaus miesto savivaldybei ir gyvūnų gerovės 
organizacijoms. Apie projektą kalbėjome „Labas rytas, Lietuva!“

• Pagal mūsų paruoštus ir patvirtintus brėžinius gyventojai su mūsų konsultacijomis statė namelius benamėms 
katėms, dalyvaujančioms PSP programoje. 

2016 metais nuveikti darbai

www.ggi.lt
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• Įvykdėme projektą „Elkis atsakingai, moksleivi!“ : iš viso aplankėme 21 mokyklą ir susitikome su 1800 mokinių. 

Taip pat vedėme paskaitą Kauno moksleivių ir vaikų laisvalaikio rūmuose.

• LMSU VASA organizuotoje konferencijoje pristatėme gyvūnų gerovės teisinį reglamentavimą.

• ORGANIZAVOME: renginį „Parodyk augintiniui eglutę“, po kurio vykusios akcijos metu paaukojome net 7400 
porcijų maisto prieglaudų augintiniams (renginio rėmėjas Mars Lietuva), GGI 4 gimtadienį su šviečiamąja 
programa Vingio parke, kasmetinę kraujo donorystės akciją, savanorystės renginį Kaune, protmūšius gyvūnų 
gerovės tema. Organizavome akciją prieš bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje „Grožio kaina“ – joje 
sudalyvavo 6 žymūs Lietuvos žmonės, fotoportretus fiksavo Fotogenijai, eksponuota Oze, Coffee Inn, kitose 
erdvėse bei surengtas šviečiamasis renginys „Multikino“

• DALYVAVOME: Mars Lietuva renginyje  „Pasaulinė gyvūnų diena“, LKD Gyvūnų globos renginyje prie Baltojo 
tilto, Šv. Pranciškaus šventėje Kaune, tarptautinėje Europos gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos 
konferencijoje, Vegfest mugėje, Kaune šeimos savaitgalyje su augintiniais, Tarptautinėje šuns dienoje Vilniuje, 
“Aš už Lietuvą“ projekte. 

• Atnaujinome bausmių ES šalyse tyrimą.

• Kartą per savaitę dovanojamų prieglaudų gyvūnų reklamą platinome savaitraštyje Lietuvos žinios.

• Dalyvavome Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės gyvūnų gerovės komisijos darbuose, tobulinome 
Vilniaus miesto gyvūnų laikymo taisykles.

2016 metais nuveikti darbai

www.ggi.lt
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• Paleidome naują puslapį www.ggi.lt su vartotojams patogia DUK baze.

• Tyrėme 15 gyvūnų nepriežiūros atvejų. 

• Išplatinome 10 000 vnt. šuns ir katės auginimo atmintinių gyvūnų šeimininkams.

• Parengėme ir išplatinome 5000 skrajučių apie erkes ir jų sukeliamas ligas, informaciją viešinome per žiniasklaidą.

• Nors gyvūnų globa neužsiimame, padėjome gydyti, globoti ir padovanoti 20 gyvūnų (nuo 2017 m. šia veikla 
nebeužsiimame). 

• Kartą per savaitę iš kavinių vežėme kaulus Vilniaus prieglaudoms. Viso nuvežta apie 750 kg.

• Priėmėme 4 praktikantus atlikti praktiką gyvūnų gerovės srityje. 

• Vykdėme kačių sterilizaciją prie Senevitos senelių namų (nuo 2017 m. šia veikla nebeužsiimame).

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

• Užsiėmėme nuolatine informacijos sklaida apie gyvūnų gerovę, vertėme ir viešinome užsienio gyvūnų gerovės 
naujienas, viso parengėme 125 naujienas.

• Užsiėmėme  rastų/dingusių gyvūnų informacijos sklaida ir pagalba ieškant (nuo 2017 m. šia veikla nebeužsiimame).

• Platinome kasmėnesinį gyvūnų gerovės naujienlaiškį.

• Parengėme 2015 m. veiklos ataskaitą. 

2016 metais nuveikti darbai
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Finansų ataskaita
GAUTA PARAMA (Eur) IŠLAIDOS (Eur)

Likutis iš 2015 m. 1708,78 Projekto „neBrisiaus namai“ užbaigimas 1780,61

Fizinių asmenų parama 3615,50 Gyvūnų maistas ir gydymas 2395,80

2% GPM 1638,41 Ryšio, web palaikymo paslaugos 308,81

Juridinių asmenų parama 963,88 Kuras 808,07

„Parodyk augintiniui eglutę“ renginiui 1400,00 „Parodyk augintiniui eglutę“ renginys 1400,56

„Žiemos nameliams“ 5 vnt. 450,00 „Žiemos nameliams“ 5 vnt. 458,90

Reklama, atributika 923,26

Menkavertis turtas 156,55

Savanorių motyvacija 64,70

Kanceliarinės išlaidos 97,25

Banko išlaidos 122,45

Kitos išlaidos 108,44

VISO: 9776,57 VISO: 8625,40

Likutis 2017 m. pradžiai 1151,17 

www.ggi.lt



Komanda

Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė

Elena Rutkauskaitė

Monika Mačiulienė Milda Bukantytė Andrius Pliuskys Dovilė Židonytė

Aušrinė Stočkutė Aira Tumėnaitė Gintė SidaravičiūtėMilda Žemaitytė

Fausta Nekrašiūtė

Vaida Šaltenytė

www.ggi.lt



Komanda

Aistė Karpušenkaitė

Austė Petkevičiūtė

Kristina OdinajevaIeva Sebeckytė

Sigita GaldikaitėIngrida Karpuškaitė

www.ggi.lt



Kontaktai

Tel.: 868600626

El. paštas: info@ggi.lt

Vadovė

Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė

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

www.ggi.lt

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

