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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.



2017 METAIS

Taip pat 2017-ais metais aktyviai dalyvavome bei savo organizaciją reprezentavome renginiuose: 
kovo mėnesį: Kaziuko mugėje Vilniuje bei Šiaulių mugėje „Pavasaro šaukliai“, balandžio mėnesį – 
Velykinėje mugėje beglobiams paremti, gruodžio mėnesį – Kalėdinėje mugėje beglobiams paremti 
bei šventiniame renginyje „Parodyk augintiniui eglutę“.

NUVEIKTI DARBAI
Per 2017 metų laikotarpį priėmėme 97 globotinius. 88 iš jų rado naujus namus, 5 dar ieško naujų 
šeimininkų arba yra ruošiami naujiems namams, 1 – liko organizacijos globoje (dėl įvairių 
patologijų), o 2 – padovanoti su „senjorų programa“

Šiais metais, kaip ir 2016-ais, be priglaustų ligonių, tęsėme žvalomuosius daugyklų tyrimus ir 
fiktyviems pirkimams. Lietuvą, rinkome statistiką bei medžiagą apie nelegalius veisėjus, 
išnaudojamus gyvūnus, kai kuriuos – išsipirkdavome. Kaip ir planavome, bendradarbiaujant su 
Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija (LGTAO), kreipėmės į VMVT dėl gyvūnų išnaudojimo 
nelegaliose daugyklose. Taip pat skelbėme įvairią informaciją, užfiksuotus vaizdus iš nelegalių bei 
legalių daugyklų, siekdami šviesti žmones bei atsakingai rinktis augintinius.



2017 METAIS

NUVEIKTI DARBAI
2017 m. birželio 10 d. Mokytojų namų kiemelyje (Vasaros terasos zonoje) organizavome renginį 
„Vasaros startas“. Šį kartą siūlėme lankytojams daug pramogų, kurias jie galėjo išbandyti drauge 
su savo augintiniais: pagundų trasą, poilsio zoną, foto stendą. Šeimininkai galėjo nusivesti savo 
keturkojus draugus į SPA kampelį, kur gyvūnams buvo karpomi nagai. „Vivid Vilnius“ kvietė šunų 
augintojus, mylėtojus ir visus, neabejingus šunims, pasivaikščioti po senąjį Vilnių ir sudalyvauti 
unikalioje ekskursijoje „Šuniškių pėdelių takais“.

2017 m. rugpjūčio 3 dieną, drauge su kitomis nevyriausybinėmis organizacijose dalyvavome 
Proteste prieš VMVT neveiksnumą.

Taip pat 2017 m. rugsėjo 9-10 dienomis dalyvavome ir festivalyje „nowJapan“, kuriame pasakojome 
apie savo veiklą ir dalinomės globotinių istorijomis.

Gruodžio mėnesį išleidome 2018 metų Suplotasnukių kalendorių.



2017 METŲ

GYVŪNAI
Priimta į organizacijos globą: 97
Padovanota: 95
Padovanota su „senjorų programa“: 1
Liko DogSpoto globoje: 1
Mirė: 3
Sterilizuota/kastruota: 81*

*Šis rodiklis dar keisis, nes dalis 2017 metais priglaustų gyvūnų dar ruošiami naujiems namams
arba turi sulaukti reikiamo amžiaus). 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 sterilizacijos/kastracijos šalininkai, todėl mažyliai yra 
kastruojami/sterilizuojami tik sulaukę tinkamo amžiaus.



2017 METŲ

FINANSAI
Išlaidos veterinarijos klinikose
Išlaidos šunų maistui
Medikamentai
Priežiūros priemonės
Išlaidos kurui
Išlaidos banko komisiniams („PayPal“ reklama)
Įstaigos vadovo darbo užmoĮstaigos vadovo darbo užmokestis
Kitos išlaidos
Išlaidos gyvūnų išpirkai

32 569,03€
19 106,51€
1 075,08€
5 209,36€
2 332,06€
692,88€

 3 009,12 3 009,12€
4 498,91€
 1 820,00€



2017 METŲ

FINANSAI

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“).



2017 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.

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.

2017-ais metais, atlikdami žvalgybinius tyrimus bei slaptam daugyklų filmavimui ir įrodymų rinkimui 
dalį globotinių išsipirkome. Taip pat ne retai nusprendžiame geriau sumokėti daugintojams 50 eurų 
ir išgelbėti gyvūnus nuo žūties ar tolimesnio išnaudojimo, nei taikyti teisines priemones, kurios, 
deja, mūsų valstybėje vis dar neveikia.



PRISIJUNK PRIE DOGSPOTO ŠEIMOS!

VADOVĖ
Indrė Pileckienė


