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ATASKAITA



DogSpotas yra ne pelno siekianti organizacija 
arba, kaip save vadiname, suplotasnukių gelbėtojai.

Mūsų misija – ištiesti pagalbos ranką bei surasti 
naujus namus benamiams suplotasnukiams
ir kitiems likimo nuskriaustiems šunims.

www.dogspotas.lt



SVARBIAUSI

TIKSLAI
priglausti gatvėje, 

sanitarinėse tarnybose 
atsidūrusius, nereikalingais 
tapusius suplotasnukius

socializuoti, gydyti, reabilituoti 
sunkesnius ligonius, suteikti 
šansą jiems visavertį 
gyvenimą ir rasti jiems 

naujus namus

globotinių sterilizavimas ir kastravimas siekiant išvengti gyvūnų dauginimo 
ir išnaudojimo (veisiant į vieną ar kitą veislę panašius gyvūnus, 

neretai turinčius genetinių sveikatos problemų)

pagalba ir tarpininkavimas ieškant 
augintiniui naujų namų

bendraminčių, suplotasnukių augintinių 
vienijimas ir konsultavimas

visuomenės švietimas ir skatinimas 
atsakingai žiūrėti į gyvūnų auginimą

www.dogspotas.lt

visuomenės švietimas apie negalią 
turinčius gyvūnus, jų priežiūrą ir 
gyvenimo kokybės gerinimą



PAGRINDINĖ

VEIKLA
priima į globą nereikalingais tapusius, 
neprižiūrėtus anglų buldogus, 
prancūzų buldogus, mopsus, 

bokserius, pekinus ir jų mišrūnus

globotiniams atliekami reikalingi 
tyrimai (kraujo, šlapimo, rentgeno, 

kardiogramos ir t. t.)

po būtinų procedūrų ieškomi atsakingi šeimininkai ir nauji namai

www.dogspotas.lt

pasirūpina visomis būtinomis 
globotinių procedūromis: 
būklės atstatymu, 

sterilizacija / kastracija, 
skiepais, ženklinimu, socializacija

DogSpotas neturi prieglaudos ir veikia namų globų tinklo principu.



www.dogspotas.lt

Be tiesioginio darbo su beglobiais gyvūnais VšĮ „DogSpotas“ atlieka ir 
visuomenės švietimo bei šunų augintojų bendruomenės vienijimo funkciją. 
Aktyviai dalyvaujame įvairiuose renginiuose, mugėse, projektuose, 
rengiame susitikimus, dalinamės turimomis žiniomis bei patarimais, 
konsultuojame šunų auginimo, priežiūros, reabilitacijos bei gydymo 
klausimais. Siekdami įspėti žmones apie galimas grėsmes, kai šuneliai 
įsigyjami iš daugintojų (nelegalių įsigyjami iš daugintojų (nelegalių veisėjų), skleidžiame ir viešiname 

informaciją apie žiaurų elgesį su gyvūnais, atliekame žvalgybinius daugyklų 
tyrimus, fiksuojame šunų nepriežiūros ir išnaudojimo kergimui atvejus.



2015 METAIS

NUVEIKTI DARBAI
Per 2015 metų laikotarpį priėmėme 53 globotinius. Iš jų 51 po atliktų procedūrų surado naujus 
namus, o 1 – mirė, o 1 – liko organizacijos globoje. Taip pat padėjome surasti naujus namus 
šunims tiesiogiai iš namų, dalinomės rastų, pasimetusių, ieškomų gyvūnų skelbimais.

Nemažai laiko skyrėme kovai su daugyklomis (nelegaliais veisėjais). 2015 metų kovą, bendradar-
biaudami su Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija, kreipėmės į teismą ir VMVT dėl Šakių 
daugyklos, iš kurios buvo išgelbėti 4 siaubingos būklės šunys. 2015 m. rugpjūtį, bendradarbiaudami 
su Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija bei Jurbarko VMVT, dirbome su Jurbarko daugykla, 
buvo konfiskuota 10 gyvūnų (šunys ir katinai). Dėl rasto valkataujančio prancūzo buldogo 
nepriežiūros bei žiauraus elgesio su gyvūnu kreipėmės į teismą ir laimėjome jo globą, o šeimininkų 
apeliacinio skundo teismas nuspapeliacinio skundo teismas nusprendė netenkinti (Žirnio istorija).

Taip pat 2015-ais metais aktyviai dalyvavome bei savo organizaciją reprezentavome renginiuose: 
kovo mėnesį: klubinėje prancūzų buldogų ir mopsų parodoje bei Kaziuko mugėje, gruodžio mėnesį 
– Kalėdinėje mugėje beglobiams paremti. Su buvusių globotinių istorijomis prisijungėme prie 
projekto „nebrisius.lt“, kuriuo GGI organizacija siekia paskatinti priimti į savo šeimas gyvūnus iš 
prieglaudų. Siekdami, kad žmonės daugiau suprastų apie nelegalų veisimą, žiauraus elgesio 
atvejus su gyvūnais bei suprastų, kas yra atsakingas gyvūnų auginimas bei priežiūra, šias 
pproblemas kėlėme dalyvaudami televizijos laidose „Valanda su Rūta“, „Yra kaip yra“. 2015 m. 
rugsėjį apie organizacijos veiklą kalbėjome „Naujosios bangos“ radijo eteryje, laidoje „Ant bangos“.



2015 METAIS

NUVEIKTI DARBAI
2015 m. spalio 9 d. Vingio parke surengėme labdaros renginį „DogSpoto Istorijos“. Renginys buvo 
skirtas apjungti gyvūnų augintojus, surengti smagių pramogų, pasidalinti globotinių nuotraukų 
galerija (bendradarbiaujame su fotografe „S.M.Photogallery“), pakvietę lektorius organizavome 
mokomąsias paskaitas apie gyvūnų psichologiją bei elgseną, Mildos dresūros mokykla paruošė 
parodomąjį pasirodymą

Taip pat 2015 metais išleidome DogSpoto suplotasnukių kalendorių 2015 m. pavasaris – 2016 m. 
pavasaris.



2015 METŲ

GYVŪNAI

Priimta į organizacijos globą: 53
Padovanota: 52
Padovanota su „senjorų programa“: 1
Mirė: 1
Sterilizuota/kastruota: 38*

Sterilizacijos/kastracijos mūsų organizacijoje yra privalomos procedūros, 
tačiau kartais tenka jų atsisakyti dėl tokių priežasčių, kaip globotinio 

amžius ar sveikatos būklė (pvz., širdies problemos), kai operavimo / narkozės 
rizika yra tiesiog per didelė. Taip pat nesame ankstyvos steri-

lizacijos/kastracijos šalininkai, todėl mažyliai yra kastruojami/sterilizuojami
tik sulaukę tinkamo amžiaus.



2015 METŲ

FINANSAI

Išlaidos veterinarijos klinikose
Išlaidos šunų maistui
Medikamentai
Priežiūros priemonės
Išlaidos kurui
Išlaidos banko komisiniams („PayPal“ reklama)
AAutoremonto paslaugos
Kitos išlaidos

15 327,60€
3 985,69€
296,00€
1 885,77€
1 817,22€
692,28€
454,62454,62€
836,36€



2015 METŲ

FINANSAI
Kaip jau minėjome anksčiau – didžiausią išlaidų dalį sudaro atsiskaitymai už veterinarines 
paslaugas. Daugumą globotinių išleidžiame į naujus namus ne tik skiepytus, ženklintus, 
sterilizuotus/kastruotus, bet ir su atliktais kraujo tyrimais, rentgenais, kardiogramomis. Prieš 
išleidžiant globotinį į naujus namus, jis/ji reabilitacijoje gali praleisti nuo 3 iki 6 mėnesių. Ne retam 
globotiniui reikalingas kompiuterinės tomografijos tyrimas, o išvaržų, akių, girnelių, hematomų, 
užkrentančių gomurių operacijos faktiškai tapo mūsų kasdienybe. Vidutinės vieno globotinio 
paparuošimo naujiems namams išlaidos sudaro apie 500 eurų.

Globos laikotarpiu mūsų globotiniams pasirenkamas maistas pagal jų poreikius. Nemaža globotinių 
dalis turi būti šeriami gydomaisiais maistais, pvz., Royal Canin Anallergenic, Royal Canin Hepatic, 
Royal Canin Urinary ir t. t. Mūsų nuomone globotinių mityba – labai svarbi ir padeda pasiekti 
greitesnės reabilitacijos. Maistas šiuo atveju veikia kaip vaistas. Kiti, didesnių negalavimų 
nekankinami globotiniai gauna „Eukanuba“ asortimento maistą, o taip pat kitų firmų pašarą 
(pvz., „Bob and Lush“, „Brit Care“, „Josera“, „Bubeck“ ir t. t.).

Mūsų globotiniams dažnai reikalingi ne tik įprasti vaistai, tokie kaip nukirminimo tabletės, 
priemonės nuo parazitų, bet ir vaistai nuo alergijos (pvz., Apoquel), ausų lašai, antibiotikai, 
„Cerebrum Compositum“, „Trocoxil“, įvairūs lašai akims, tepalai ir suspensijos odai, gydomieji 
šampūnai. Taip pat pagal poreikį įsigyjame papildus odai, sąnariams („Vetzyme“, „Gelacan“).



2015 METŲ

FINANSAI
Dažniausiai globotiniai į mūsų organizaciją atkeliauja neturėdami nė pradinio kraitelio, tokio kaip 
dubenėliai, guolis, petnešos, pavadėlis, galiausiai, tie patys žaislai, priežiūrai reikalingos priemonės 
(ausų valikliai, drabužėliai). Taip pat priežiūros priemonės apima tokias prekes, kaip popieriniai 
rankšluosčiai, valymo priemonės, palutės, sauskelnės ir t. t.

Vykdydami veiklą vykstame ne tik į klinikas, renginius, bet ir keliaujame po visą Lietuvą, nes 
globotinius „susirenkame“ iš įvairiausių Lietuvos kampelių. „Karštieji“ taškai – Jurbarkas, Tauragė, 
Marijampolė, Šilalė, Šiauliai ir pan.

„DogSpoto“ organizacija turi tik vieną automobilį, kuris nėra įsigytas organizacijos lėšomis. 
Automobilis priglauso organizacijos vadovei ir suteikiamas naudoti organizacijai neatlygintinai.

Kitos išlaidos apima išlaidas už tokias paslaugas, kaip sandėliavimo patalpų, kuriose laikome 
gyvūnų daiktus, nuoma, buhalterijos paslaugos, sodybos nuoma vasaros sezonu („DogSpoto“ 
kaimas“) ir pan.



PRISIJUNK PRIE DOGSPOTO ŠEIMOS!
KONTAKTAI
Tel: +370 604 83244
El. paštas: info@dogspotas.lt

VADOVĖ
Indrė Pileckienė

VšĮ DogSpotas
Paramos gavėjo kodas: 303167452

Reg. adresas: Vaduvos g. 34-35, Vilnius
Banko sąsk.: LT68 7300 0101 3720 8824


