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Spręsti gyvūnų gerovės problemų 
priežastis, užkertant kelią 
pasekmių atsiradimui.

Tikslas:
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Veiklos kryptys:

• Visuomenės švietimas gyvūnų gerovės klausimais.
• Gyvūnų nepriežiūros atvejų sprendimas bei visuomenės įgalinimas tokius 

atvejus spręsti savarankiškai.

• 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 užtikrinti, kad būtų priimti įstatymai, palankūs ne tik 
žmogui, bet ir gyvūnui.

Pagrindinė 
kryptis

Gretutinės
veiklos
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GYVŪNŲ NEPRIEŽIŪROS ATVEJAI

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

NEBRISIUS.LT

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

DRAUGIŠKI GYVŪNAMS

Lietuvoje daugiau nei 1000 kavinių, viešbučių, 
ofisų, parduotuvių, priima su augintiniais. 
Pamatyk tai mūsų žemėlapyje.
www.draugiskigyvunams.lt

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

Straipsniai, tyrimai, renginiai.
www.ggi.lt

PARODYK AUGINTINIUI EGLUTĘ

Kasmetinė akcija remia gyvūnų prieglaudas 
maistu, šviečia visuomenę apie beglobius 
gyvūnus.

Vykdyti projektai:

http://www.nebrisius.lt/
http://www.draugiskigyvunams.lt/
http://www.ggi.lt/
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Kas nuveikta per 
2019 metus?



• 124 kartus pasirodėme žiniasklaidoje, šviesdami gyvūnų gerovės 
temomis.

• Parengėme 53 straipsnius ir atlikome 1 tyrimą gyvūnų gerovės 
tema.

• Dirbome su 44 gyvūnų nepriežiūros ir žiauraus elgesio atvejais, 
iš kurių 19  gyvūnų gyvenimo sąlygos buvo pagerintos ir/ar 
savininkas nubaustas įstatymų numatyta tvarka, 9 nesurinkome 
įrodymų teisiniams veiksmams pradėti, 8 pranešėjai pradingo 
darbų eigoje, 8 atvejai persikėlė į 2020 m.

• „neBrisius.lt“ projekte nufotografavome ir papasakojome 219 
istorijų, iš kurių 15 apie emigravusius augintinius su savo 
šeimininkais, 6 apie ypatingų poreikių gyvūnus | www.nebrisius.lt. 
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Nuveikti darbai:

http://www.nebrisius.lt/


• „Draugiški Gyvūnams“ projekte pridėjome 221 naują vietą, į kurias 

žmonės gali ateiti su savo augintiniais | www.draugiskigyvunams.lt.

• Dėl gyvūnų gerovės konsultavome virš 100 žmonių.

• Išplatinome per 20 000 vnt. dalomosios medžiagos gyvūnų gerovės 

temomis.

• Pildėme gyvūnų gerovės dažniausiai užduodamų klausimų bazę -> 

DUK.

• Kas ketvirtį platinome gyvūnų gerovės naujienlaiškį.

• Pristatėme 2018 metų veiklos ataskaitą.
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Nuveikti darbai:

http://www.draugiskigyvunams.lt/
https://ggi.lt/duk/
https://ggi.lt/wp-content/uploads/2019/05/2018-GGI-veiklos-ataskaita.pdf
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Organizavome:
• Po renginio „Parodyk augintiniui eglutę 2018“ vykdėme „patiktukų“ 

rinkimo akciją, kurios metu buvo paaukota 12075 porcijų maisto
prieglaudų augintiniams. Renginio rėmėjas UAB „Mars Lietuva“.

• Suorganizavome tradicinį renginį „Parodyk augintiniui eglutę 2019“, 
ko pasekoje prieglaudoms buvo paaukota 1700 kg maisto (20925 
porcijos) . Rėmėjas – UAB „Mars Lietuva“. Renginį rodė LNK žinios, 
TV3 žinios, „Labas rytas, Lietuva“, „Gyvūnų manija“. Renginio video. 

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

• Parodą Visagino savivaldybėje – „Išgelbėtų augintinių istorijos“. 

https://ggi.lt/labdaros-akcija-beglobiams-gyvunams/
https://ggi.lt/parodyk-augintiniui-eglute/
https://ggi.lt/labdaros-akcija-beglobiams-gyvunams/
https://www.youtube.com/watch?v=71BK6yTyzRI
https://www.youtube.com/watch?v=XGAmXSjTgeI
https://www.youtube.com/watch?v=rrAz5eAGNwM
https://www.youtube.com/watch?v=VtI4TJDG014&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fbdTunwgHy0


• TV/radijo laidose: LRT laidoje „Vasaros popietė“ (projektas Draugiški Gyvūnams), „Gyvūnų manija“ (GGI ir 
projektas neBrisius.lt), Lrytas.lt komentavome apie netinkamos dresūros atvejį, „Gyvūnų manija“ 
(neBrisius.lt projekto istorijos);

• Lietuvos kinologų draugijos renginyje „Pasaulinei gyvūnų globos dienai“ atminti;

• Renginyje „Šeimos savaitgalis su augintiniais“;

• Kalėdinėje mugėje beglobiams gyvūnams paremti “Draugystė”.

• Laisvės TV renginyje „Laisvės piknikas“;

• Festivalyje „Auginkime gėrį gerumu“;

• Proteste prieš laukinių gyvūnų išnaudojimą cirkuose.
WWW.GGI.LT

Dalyvavome:

https://www.youtube.com/watch?v=tad-3iI3DNs
https://www.youtube.com/watch?v=XSZ0_qwslHc
https://www.youtube.com/watch?v=ZrNN45rvZ2o
https://www.youtube.com/watch?v=ykZ9x2-MZIQ


2019 metų 
skaičiai
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GAUTA PARAMA (Eur) IŠLAIDOS (Eur)
Likutis 2019 m. pradžiai 1236,54

TIKSLINĖ PARAMA

“Parodyk augintiniui eglutę“ renginiui 1600,00 “Parodyk augintiniui eglutę“ renginys 1596,52

"Draugiški Gyvūnams" projektui 2000,00 "Draugiški Gyvūnams" projektas 2048,04

"neBrisius.lt" projektui 1072,00 "neBrisius.lt" projektas 1099,52

Aukok.lt “Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektui 3400,00 “Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais“ projektas 2667.55

NETIKSLINĖ PARAMA

Fizinių asmenų parama 283,54 Reklama ir reprezentacija 212,66

2% GPM 1730,18 Transporto išlaidos 520,04

Ryšio paslaugos 235,44

Banko išlaidos 111,37

Kitos išlaidos 919,09

Menkavertis turtas 406,75

PARAMA MAISTU
Juridinių asmenų parama maistu (netraukiama į bendrą 

sumą)
3224,49

Išdalinta prieglaudoms ir renginiuose (netraukiama į bendrą 
sumą)

3224,49

VISO: 14546,75 VISO: 13041,77

Likutis 2020 m. pradžiai 1504,68



WWW.GGI.LT

Beatričė 
Vaitiekūnaitė-Pliuskė

Aušrinė Stočkutė Austė Petkevičiūtė Elena Mituzė

Ieva Sebeckytė Andrius PliuskysKamilė Sakalauskaitė

Evenika Pakštaitytė

Brigita MazūraitėKamilė Rutkaitė Raminta Ramanauskienė

Komanda:



PRISIJUNK 

prie komandos, rašyk į 
info@ggi.lt

PAREMK

bankiniu pavedimu, PayPal 
arba skirdamas savo 1,2% 

GPM
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Patinka mūsų 
veikla?



VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“
Juridinio asmens kodas: 302842427
Adresas korespondencijai: Tarandės g. 4, LT-14188, 

Vilnius
- - - - - - - - - - - -
Organizacijos pagrindinė banko 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

