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VEIKLOS ATASKAITA 2020-01-31 

 

Skelbiame 2019 metų veiklos ataskaitą. Remiantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 ir 12 str., visos viešosios 

įstaigos tokią ataskaitą kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu kasmet privalo skelbti savo interneto 
svetainėse ir perduoti Juridinių asmenų registrui. Be to, remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos privalo paskelbti metines 
Ataskaitas apie gyvūnų kaitą. 

1) Viešosios įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant veiklos tikslų, taip pat nurodomi 

ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai: 

VšĮ „Kaimo grandinė“ - Gyvūnų globėjų sąraše registruota gyvūnų globos organizacija, kuri rūpinasi 

bešeimininkiais ir šeimininkų neprižiūrimais augintiniais. Organizacijos atstovai lankosi įvairiose Vilniaus 

sodų bendrijose, rūpinasi neprižiūrimais šunimis, juos maitina, gydo, gerina gyvenimo sąlygas, ieško 

naujų namų atvestiems nepageidaujamiems šuniukams ir kačiukams ir, siekdami stabdyti tolesnį gyvūnų 

dauginimąsi, sterilizuoja jų mamas. Esamiems savininkams sutikus, namai ieškomi ir suaugusiems 

gyvūnams. 
 
Remiantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 str. 4 dalimi ir Civilinio kodekso 4.61 str. 4 dalimi, 
visi dovanojami globotiniai yra paženklinami mikroschemomis. 
 
Ateinančiais metais planuojama tęsti pradėtus darbus, esminių veiklos pokyčių nenumatoma. 

 

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 

 Šunys Katės 
Globotinių skaičius metų pradžioje 1 19 

Priimta naujų gyvūnų 20 61 
Padovanota globotinių 19 36 

Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo 0 0 
Paleista/Grąžinta po sterilizacijos (PSP) 1 16 

Mirė dėl sveikatos sutrikimų 0 2 
Globotinių skaičius metų pabaigoje 1 26 

 

2) Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje: 

 2019 metai 2018 metai 
Mantas Malcius 2,90 € 2,90 € 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1E52802BE548
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/a7b89e10eaf811e3bb22becb572235f5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/a7b89e10eaf811e3bb22becb572235f5
https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunai-augintiniai/gyvunu-globeju-sarasas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8DDDD8D87491
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB


3) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų panaudojimas: 

Gautos lėšos 

 2019 metai 2018 metai 
Fizinių asmenų parama 13480,99 € 11756,46 € 

GPM 2% parama 10686,86 € 7316,69 € 
Juridinių asmenų parama 70,00 € 1290,00 € 

   
Iš viso 24237,85 € 20363,15 € 

 

Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką ir vertę 

 Paramos vertė Paramos dalykas 
UAB „Finleksa“ 50,00 € Finansinė parama 

MB „Pas buhalterį“ 20,00 € Finansinė parama 
 

Panaudotos lėšos 

 2019 metai 2018 metai 
Veiklos sąnaudos 21884,07 € 17730,14 € 

Kitos sąnaudos 0,00 € 0,00 € 
   

Iš viso 21884,07 € 17730,14 € 
 

Detali įstaigos finansinė ataskaita: http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita 

GPM 2% paramos statistika: http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama 

 

Direktorius 
Mantas Malcius 

 

http://kaimograndine.lt/finansine-ataskaita/
http://kaimograndine.lt/gyvunu-globejams-skirta-gpm-parama
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