


tikslas – spręsti gyvūnų gerovės 

problemų priežastis, užkertant kelią 

pasekmių atsiradimui.

WWW.GGI.LT



Veiklos kryptys

Pagrindinė 

kryptis

• Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais.

Gretutinės 

veiklos

• Fizinių asmenų konsultavimas. 

• Pagalba kitoms organizacijoms konsultuojant, rengiant akcijas, renginius, projektus, ruošiant dalomąją medžiagą, 

viešinant informaciją. 

• Dalyvavimas gyvūnų gerovės įstatymų svarstymuose, prisidėjimas prie jų ruošimo, siekiant užtikrint, kad būtų priimti 

įstatymai, palankūs ne tik žmogui, bet ir gyvūnui.

• Žiauraus elgesio atvejų sprendimas, tarpininkavimas sprendžiant nepriežiūros atvejus, pagalba renkant įrodymus, 

ruošiant informaciją.
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Vykdyti projektai

WWW.GGI.LT

GYVŪNŲ NEPRIEŽIŪROS ATVEJAI

Teisinėmis priemonėmis prisidedame prie 

gyvūnų gerovės ir apsaugos standartų 

taikymo ir laikymosi užtikrinimo.

NEBRISIUS.LT

Fotografuojame istorijas žmonių, 

išgelbėjusių augintinius iš prieglaudos, 

gatvės ar kitais būdais.

www.nebrisius.lt

DRAUGIŠKI GYVŪNAMS

Lietuvoje daugiau nei 800 kavinių, 

viešbučių, ofisų, parduotuvių, priima su 

augintiniais. Pamatyk tai mūsų 

žemėlapyje.

www.draugiskigyvunams.lt

http://www.nebrisius.lt/
http://www.draugiskigyvunams.lt/


Kokius darbus 
nuveikėme per 
2018 metus?
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Nuveikti darbai
• Žiniasklaidoje pasirodėme 80 kartų! Visus šiuos kartus švietėme visuomenę apie 

gyvūnų gerovę. 

• Su „Mars Lietuva“ išdalinome beveik 1200 kg maisto prieglaudoms.

• „neBrisius.lt” projektui nufotografavome ir patalpinome daugiau nei 200 istorijų. 

Apie 100 iš jų publikuotos naujienų portaluose lrytas.lt, delfi.lt, alfa.lt, Lietuvos 

žinios, Alytaus žinios. Išleidome naujo dizaino laimingų istorijų kalendorių. 

Paleidome naują projekto skiltį „Ypatingi gyvūnai“. Apie projektą rašė žurnalas „Ji“ 

| www.nebrisius.lt. 

• Skiltimi „Keturkojai emigrantai“ skatinome nepalikti augintinių emigruojant. 

Užfiksuotos 24 istorijos. 
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https://ggi.lt/ggi-ir-uab-mars-lietuva-isdalino-prieglaudoms-beveik-1200-kg-maisto/
http://nebrisius.lt/
http://nebrisius.lt/2019-nebrisius-lt-kalendorius/
http://nebrisius.lt/ypatingi-gyvunai/
https://ggi.lt/zurnalas-ji-ir-projekto-nebrisius-lt-vadove-elena-rutkauskaite/
http://www.nebrisius.lt/
http://nebrisius.lt/keturkojai-emigrantai/


Nuveikti darbai

• Projekto „Draugiški gyvūnams“ duomenų bazę papildėme dar 100 kavinių, 

viešbučių, ofisų, parduotuvių, į kurias galima patekti su gyvūnais, Lietuvoje. Ant 

daugumos durų rasite mūsų lipduką. Pristatėme projektą „Draugiški gyvūnams“ 

žurnale „Keliauk!“. Apie projektą rodė ir TV3 žinios.

• Inicijavome draudimą laikyti gyvūną. Šis skinasi kelią Seime.

• Užsiėmėme nuolatine informacijos sklaida apie gyvūnų gerovę, viso parengėme 

per 40 naujienų (apie fejerverkų žalą, gyvūnų apsinuodijimo požymius ir pirmąją 

pagalbą, keliones su gyvūnais, pagalbą beglobiams žiemojant, mūsų spręstą 

neprižiūrimų gyvulių atvejį Molėtuose ir kt).
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https://www.draugiskigyvunams.lt/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/posts/2000343450059364?__xts__%5B0%5D=68.ARAIjsYOzEYVwYJ1R-aU1IT1hc-Xv37dNdjIYhRsXArckIsLysdpIrZFcecze61Fu-Ip8RuiiFK551qlvzcZ3bNHBY901inKLM9z2FV144mgioA-P03Tz7e2mvolDwK1ldq0OPy0A0YjWC8s0vT6ZMJMdqvw6fJ4BrwWsvz54r_E-C53RwN-XF4j5zEnC3RfQDikPALE63On_6BvSDewAKcV74K649Hz5Y4-3drfN0eLWuc5ew9q38EZfTv2vOSPMce7zWdldj3Bi6I0pcPsYf6F_NBGm6sCWKgscmDOZww-rjTMsNpSZMe-Tlj2ZLzAqjOa8qe2CTZXm9TRXcArtVS7KaX122sTm_ov6cphb0j0kBqVvznil7LimfSe4gI3DJoERN4N2OltzIyF6W8RLsQNmoOXiWvUIT2f2ehisg9K6HkpMnxi0Ma_3j4YprntSikJOGRrAzWRfNl83UTmr2gUue3B33pVOBqmyef_NG1TFDpzAJ3NK-4R&__tn__=-R
https://ggi.lt/tv3-vakaro-zinios-ir-projektas-draugiski-gyvunams/
https://ggi.lt/ggi-inicijuotas-draudimas-laikyti-gyvuna/
https://www.facebook.com/watch/?v=1735606436533068
https://ggi.lt/fejerverku-zala-kodel-turetume-ju-atsisakyti/
https://ggi.lt/gyvuno-apsinuodijimo-pozymiai-ir-pirmoji-pagalba/
https://ggi.lt/mylite-gyvunus-keliaukite-laisvai/
https://ggi.lt/kaip-padeti-perziemoti-beglobiams-gyvunams/
https://ggi.lt/moletu-rajone-nubausta-nepriziurimu-gyvuliu-savininke/


Nuveikti darbai

• Atnaujinome šuns ir katės augintojo atmintinę. Išplatinta 5000 vnt.

• Išplatinome 1000 skrajučių apie erkes ir jų sukeliamas ligas. 

• Atlikome tyrimą, kokios nuomonės vyrauja visuomenėje gyvūnų viešosiose vietose 
klausimu.

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

klausimais, taip pat konsultavome dėl namelių statymo lauko katėms pagal mūsų 

brėžinius.

• Kas ketvirtį platinome gyvūnų gerovės naujienlaiškį.

• Pildėme puslapio www.ggi.lt DUK bazę.
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https://ggi.lt/suns-ir-kates-augintojo-atmintine-2/
https://ggi.lt/dg-projekto-draugiski-gyvunams-apklausos-rezultatai-kokios-nuomones-vyrauja-viesuju-vietu-klausimu/
https://ggi.lt/duk/


Nuveikti darbai

• Raginome organizacijos draugus atnaujinti jų duomenų apsaugos nuostatas.

• Organizavome konkursus „neBrisius.lt“ Facebook paskyroje. Vieną iš pavyzdžių 
galite pamatyti čia.

• Pristatėme 2017 metų veiklos ataskaitą.
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https://www.facebook.com/business/help/788160621327601/?__xts__%5B0%5D=68.ARAZi6lFRpjRb5EVI9tr_BedlswK7R_-tPsOumezKbjQxmkG9NpAKDQT3bmD4yquweR8s9OMhM6Wz07yTRU8yxNAavThOqWwcmRtaYn5ue1I0cngHfFe8nsfgQaRcd-AZu3lp7_FQzSw2aGeuJVU9e1EGZW-_t0VUtrcVrM3Y89H3Wy_M92oBu1rtDIBUqwi4o4YGnS5VXbJvHY5_FsFaXm13gqTOu8YSfiKxLNt2VdLLB9e5H4qvFeNtQSDKqjUQAD61oa7PW_ZLEwO34UtlL52Y1ApaT_HAWJUFtqA8olD1onCc1GQH6M_wU-buNySg1ea6YkDcPwuFXGrf2ERzxMtr_jF9K9LvvwoqhfYOebRt-gzcdpDS_IKte_aOPN3AHiUqILw0PRuJnMgV2IxPJszOSBsJZozMIBE5CRTRikQcJE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/neBrisius/photos/a.844746005552421/2481848548508817/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDmtOBYZz-H7f3FGA5mHyaEkwGwsKQeZ7E5i-vRPGoePcXvHs45MEACNxPrYjpdKT98V94_5BmmRT1r-fU8xX-QoMFrmfbl59_9RxN3X4RX7skZS2vdgeTTibgZuKGFZHOh5INaZhrywDwlZBRzUCohpONkioG2ekEQsOfxVXmNpqiDOIr0A-Ad-EA6Gb3kuQf6-H4vj1ickS4eU43fMrQCRWzBbSvT7lB2eV5XoMnPf54X0coP_UhMhT60PKMOqqubD9cUwOxg7r7LtmGdJNjET_ZiebChXSClkV1OSwVUu4_kP5SPN_jRLHErWaUz4edEOGBhJDR5pzHTz6s-ZEvx64Bg9CTtv7D688ESXNzEk1aFbaaOslIxYvLlcWBTR0mVY8HrjiW2U6QMEeEIldzKSa-aOdLcVBNJAAYXWPo5hJ9nkd41dLISU79ZUV9Cr-2BY8Lo3_Ern4sPkQMIEQ7aWkxr1_uHoDg9bMKOa2vXSA10MaScPaZo&__tn__=H-R
https://ggi.lt/ggi-2017-metu-veiklos-ataskaita/


Organizavome
• Po renginio „Parodyk augintiniui eglutę 2017“ vykdėmė „patiktukų“ rinkimo akciją, kurios 

metu paaukojome 5600 porcijų maisto prieglaudų augintiniams (renginio rėmėjas „Mars 
Lietuva“).

• Organizavome bei įvykdėme renginį „Parodyk augintiniui eglutę 2018“. Apie renginį rodė 
„Gyvūnų manija“, lrytas.tv, „Labas rytas, Lietuva“. Renginio video. Renginio remėjas „Mars 
Lietuva“. Po šio renginio vykdėme „patiktukų“ rinkimo akciją (ji ir jos rezultatai persikėlė į 
kitus metus). 

• Šviečiamąjį renginį Vingio parke GGI 6-ojo gimtadienio proga. Apie renginį rodė TV3 
žiniose ir Mars lenktynes su šunimis.

• Projekto „neBrisius.lt“ parodą Vilniaus „Akropolyje“ bei „Swedbank“. Šios iniciatyvą rėmė 
„Mars Lietuva“, globojo seimo narė Dovilė Šakalienė. 

• Parodą Vilniaus centrinėje bibliotekoje – „Išgelbėtų augintinių istorijos“. 
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https://ggi.lt/kvietimas-parodyk-augintiniui-eglute-rengini/
https://ggi.lt/labdaros-akcija-beglobiams-gyvunams/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/videos/1935779823185964/?__xts__%5B0%5D=68.ARBj9HiXsXafTGC_Xo5P4dMPsHgvKRptcumE_e6TihkBpX3e6TL3saT1DBb-EtttHEA5CtrKNDL-pRg6dtVg8tJxoHfVEq0kXiobN7f9QL3xsj8GkIMrPhbfgbjAfzTMsfntDnb6f_U3hs7a9gKZw0PBJoX_C0mCSRCzy0Ags7th_tSUzDtETkHMPDFmzSS2Dv-I7SNatGVDN25J8b0DE91FWvJ0KNAUefkAVQbgTLj3Fdxn3tbT58Sy1gqFpoHw63duAacneKNaF46jx3PttULzYj7sPA0P8kCy06xOwhI5tln86IY7ZSx0aeEoLAZvCh-VFsbddGiqorNjEZ5RH9yLX0UzyJDIeBCHLQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/videos/368116473949937/?__xts__%5B0%5D=68.ARBPDbiufdJbGL_pvEz4CZRpZmbeLsyvNVC7pNWlfHxJRSUQPN6GuZEL55mkilHfZlxkAmVXdole-3m7eJ8O201mmtO4Z_oXOlzyQolTuJnsNuHszp6SyT9GJWZ36TdRrWp2Sa-iMfYKDUgNBFTE7zH107hfgJTaqNQqv1PikBaPmW2jfOA5IBSQs0QumFDqqDvHuYgUf1mcN4sJh213yZ8bg63E9jEgsR0RuTf6fRlxT-eSWVw8v0iWj0mBPy49Q3pVHaeCFSyqCoYMCtMAscaM-k9Get8VfP0srld9Kea6beHtilEzAw0H2utpJOaJu1xZbWrqwM4V8ERpAyxeoDX41GWBsq9lLgPTQA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/videos/269211720424775/?__xts__%5B0%5D=68.ARBXgBHQsRejx4n1Wp_ekyWWQWJa7PtEFd0GELQHlzFLYlDWBBjL1DvZiULRU1nquKrbgv4wZruc04JGwttdPbYOmrVQhSx8SW38vlC0x7BTXg3coMIYTPGRJn_nJXc6cxFtz1FiFg76uxH1hJ3feKiscpfhknzwzFiQiUXYcdpbdTLZMuRUPaDKyGv1w6xmaoUwcaruo_Vqc-wIE_OLToAS2I_NRfIusknvmHcGX4-H5Q0sFvE5A4wKrjIz2wFgYqJQ-QLYg48YG1O6f0hr-JFvJIaVmxTIFlUb2PV4b4NM2PpXYDTmHPDyJSn9tEYxbb_NMvSwtfRTntBDy_wuK3qHgY_-CPJvfHRbzg&__tn__=-R
https://ggi.lt/parodyk-augintiniui-eglute-2018/
https://ggi.lt/kvieciame-6-aji-vsi-gyvunu-geroves-iniciatyvos-gimtadieni/
https://ggi.lt/ggi-6-ojo-gimtadienio-akimirkos/
https://ggi.lt/registracija-mars-lenktynes-su-sunimi-2018/
https://ggi.lt/pamatyk-paroda-isgelbeti-augintiniai-akropolis-vilnius/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/posts/1740375496056162?__xts__%5B0%5D=68.ARDVqqSrCpLQ29tcE81p2t1KQOI91GMscYehVyv1W5f-B5vHKppt3aJxlthIVN6EdAkucQ5HeJNedXFCQ7rAlZpwdhiVA8xrpae4nxq8MPz9IF0ITSURt2_wqeH1zZbTW2sOPM2x4UqSMhZ8J8lGAabth_lzuyPt3aQVakeTuRdURpVo44J1QZFSVNaksarRque_mE9erGwU_5D62F9tVRQ1cyGMYFWG5ZuQx2BjnkICDqu-zwBkR1h1Z7ypNH9KnD3gj-wWtmb7F6SOwumbso5SGs88z91dZobs_p7LeBpuBILls2TDyOuI4WClfB3nPGIw0rbmM7D9p2BBg48_hxM2sydmISYpAbi1yzpnyjrU9ZhWrDvyabkmMr3kCvVFIG61FfM_aCFpcJa2VuCMOAGywqT0vmEVw93Qv4jVZwFKCQfcH_hH5k2BdrHVNnLysnWDZ9DFHCA8D6shV6Z2gKEzdLFBFWKlaNpkjt5r8Doe3KyYAOCvV9nG&__tn__=-R
http://www.vcb.lt/events/fotografiju-paroda-isgelbetu-gyvunu-istorijos-5/


Dalyvavome
• TV / radijo laidose. ESF Akademijos pokalbių laidoje „Ženk pirmą žingsnį – išbandyk 

savanorystę“, „Pozityvus dienoraštis“ (projektas Draugiški gyvūnams), „Pozityvus 
dienoraštis“ (GGI vadovė), LRT televizijoje komentavome daugintojų ir atsakomybės stokos 
problemas, radijo laidoje „Vienkartinė planeta“, delfi.lt kalbėjome apie gyvūnų nuodijimą, 
pateikėme teisininko komentarą TV3 Žinios dėl pošventinio laikotarpio padaugėjusių 
beglobių gyvūnų, „Pozityvus dienoraštis“ (projektas neBrisius.lt). 

• „Mars Lietuva“ organizuotoje Pasaulinės gyvūnų dienos šventėje Gargžduose;

• Lietuvos kinologų draugijos rengiamame renginyje Pasaulinei gyvūnų globos dienai 
atminti;

• Tuščių narvų „Eitynėse už gyvūnus 2018“;

• Renginyje „Pilaitės fauna eina OUT“.
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https://ggi.lt/ggi-esf-akademijos-pokalbiu-laidoje-zenk-pirma-zingsni-isbandyk-savanoryste/
https://ggi.lt/pozityvus-dienorastis-369-dienorascio-puslapis-aira/
https://ggi.lt/pozityvus-dienorastis-357-dienorascio-puslapis-beatrice/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/videos/1599201266840253/?__xts__%5B0%5D=68.ARBive7T8IYYaSE14HVYdx4LXKo8osQX6w8sBWjNSV1hgTUk81YoackdX_MK6D1GXftk6WvErRy8tWkE_n0lYOMyrmdT9OfpY1I8L7KwWGPh_k0Ppopg0X6vNKJqGL0sygO7P3nh9JNoTyV8DdzS_5mPtTPpCvOdlWj_csJla1FZ5mQV3jGPqeIS_pj6bpZMJGNKsLxO-IsCq6FgEah9L5YxTf4xxxosh89Tch7uDYqWs6Y7s4B6fTUJ0h0JMPWhVRV_cQpDoBH2QlGU7j4StFna0gkMhYRFjlLcnPz4lkmpH98yLRMZ3-hEt5igpixYhJSit3Ho_XDjFPRgupj4z4PkrBXNP0c--lfGGQ&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fmediateka%2Firasas%2F1013706740%2Fvienkartine-planeta-2018-11-19-16-30%3Ffbclid%3DIwAR1lUR7T6kVlch_MJfB-17ER-YkwtM5xn0BG4KpbNf7IvAPfq7l2jIkr1HQ%23wowzaplaystart%3D0%26wowzaplayduration%3D1609000&h=AT1USsgxngYXWtlmUV1-j3Rhvk8V-ct86ZUqExtFdOJfYBvXu2LeX2KCV9axhOZKdLCI1NsX9AsnYrd4TMQ-zDO6D3blaqkrDALs76six_YGpgdjXw0zLp2txpH617-laEH6JRrov1CY71U4K3ThAquBSz1RxvJLH8XZKD5Ga5XM_ywqBToCSi5IVADTm5DnDRaEt_G6ryFs3JooQHoWudRtQjGE0DvVEZtNSP2-lLrD4IeL9LOXyD5CYQ5_w3fH_NlNhe-jRm8sj7aj5CRL93UrxnpqGapm04HiRCvNWGBiQBK6Co0pKPbg_TApxoa84cUFxSnaaGZIg0gyuiweaBkYPeGIRKifeDS9Uft0TLnT3Cy_W59SajbQ3uV9akbu80d40MDhl9HyjTlI1HkWzZ0Pq03bmcr37MdA9d8G0ejDreppyKIPpaKHtKgCz63o4PSdUOoyM7T3dCpFGWvC336jhzhhqrVDJi4EHS_d5yuKOMs3Cc40SL-0CJVs_BrmkSWUl1A1nluzEssAoGq1IlWn5IeVIEQvhNTD0prraK428MGIRUpp8yaX0VU9HT9DhyfSB752F_pVFsYJWCoAb7PhW4Z_-NdeygIdMyk4fBxmtg05PKb9R2xXV3z1lnrV
https://ggi.lt/projekto-nebrisius-lt-vadoves-elenos-rutkauskaites-pasisakymas-apie-naminiu-gyvunu-nuodijima-delfi-lt-dienoje/
https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos/videos/1593389990754714/?__xts__%5B0%5D=68.ARCXGi8Rf5APaPlKIBRYmlTNEOTR9n3hlR0oi8YXiXhkG8ucW4bTzKuJaZ1wFLPKvUr4Qdh5EKHYZgHieeekokUe6yZdjmkHVsoZbJXAK50xwhxVVeVaUvzsZ7BbgDd5LJIUNRMbjzajv3yyvsLXJYUrl8DUg_CRs7tDE7ILDt5UYg2aXZcyotuC0PVVOnQxnn7S2hjfjsTcUrAe74nMabWJs3jY7_ftlLRzrXzLQ1aw96gST5mbc9Zflv145APesdTz9s1eimaRIgI66EgYErQHJLPX4JS-F6JonN7Ijt90ZRzikSybzoFjwjVD7fYXG_ImYjp_IiUcsTRqLzzdKMmMi6TLS_bkQU4FNw&__tn__=-R
https://ggi.lt/pozityvus-dienorastis-505-dienorascio-puslapis-elena-ir-nebrisius-lt/
https://ggi.lt/tag/pasauline-gyvunu-diena/
https://ggi.lt/lkd-gyvunu-globos-svente-prie-baltojo-tilto/
https://ggi.lt/eitynes-uz-gyvunus-2018/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1175153832635168&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCyOucDnXK2LRpYNWSnPVfyrMzMWmTeXzrskt4DbEVUAMf5Cf_B5aFFqn9RgEThkPbN2Gd1jl47DY_d05DRCZ1uy6kCtyRdjTl5_ipwGMsnXbUIirBR6M_4j8S-eUBP90cJJ_67N77bFT22BWV48j4YXgQZuPuAjVe5f5gQClFwM2scpKKc81poLHnmM-u0uYWKUzc3QztKTh2DjB89VnIJN2SFimjrJ5u7MOrIpmSKqKrbDtMqAYSA2hMakENCDEoD6vxDdU8H2nc7nHwdI8Nzx1er0s67BBhHA29s1wJJ94E7EhKarW7n_8g8QZrOVFb_YJDJWCPH0wJyDBby2MkhAZgD19A9_x5kBSTlbzzWWLCcEVb7-h1qseGKopBMFNdJjw3fJONgk1dkwqPNlHMla83_xaw7QbKDxZIA5ul26920CCEm0UgVePhsnRuEYnzeqYBhXEjLwd8ON30ytA&__tn__=H-R


Kokie 
2018 metų 
skaičiai?

WWW.GGI.LT



GAUTA PARAMA (Eur) IŠLAIDOS (Eur)

Likutis 2018 m. pradžiai 1645,80

TIKSLINĖ PARAMA

“Parodyk augintiniui eglutę“ renginiui 1400,00 “Parodyk augintiniui eglutę“ renginys 1396,63

"Draugiški Gyvūnams" projektui 80,00 "Draugiški Gyvūnams" projektas 79,98

"neBrisius.lt" projektui 852,50 "neBrisius.lt" projektas 850,17

NETIKSLINĖ PARAMA

Fizinių asmenų parama 97,51 Reklama 89,16

2% GPM 1648,89 Kuras 904,59

Juridinių asmenų parama 30,00 Ryšio paslaugos 251,20

Banko išlaidos 119,07

Veterinarinės išlaidos 50,00

Kitos išlaidos 677,65

Menkavertis turtas 100,01

PARAMA MAISTU

Juridinių asmenų parama maistu (netraukiama į bendrą sumą) 10474,97 Išdalinta prieglaudoms ir renginiuose (netraukiama į bendrą sumą) 10474,97

VISO: 5754,70 VISO: 4518,46

Likutis 2019 m. pradžiai 1236,24



Komanda

WWW.GGI.LT

Beatričė 

Vaitiekūnaitė-Pliuskė
Aušrinė Stočkutė Austė Petkevičiūtė Elena Rutkauskaitė

Aira Tumėnaitė

Ieva SabeckytėAndrius Pliuskys Aistė Karpušenkaitė Stela Bartusevičiūtė



Patinka mūsų veikla?

PRISIJUNK
prie komandos, 

rašyk į 
info@ggi.lt

PAREMK

bankiniu 

pavedimu, 

PayPal arba 

skirdamas savo 

2% GPM

WWW.GGI.LTWWW.GGI.LT



VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“
Juridinio asmens kodas: 302842427
Adresas korespondencijai: Tarandės g. 4, LT-14188, Vilnius
- - - - - - - - - - - -
Organizacijos sąskaita: LT77 7300 0101 3323 1565
„Draugiški Gyvūnams“ projekto sąskaita: LT15 7300 0101 5186 
6381
„neBrisius.lt“ projekto sąskaita: LT80 7300 0101 5186 6569

Tel.: +370 (686) 00 626

El.paštas: info@ggi.lt

Vadovė

Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė

mailto:info@ggi.lt

