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Mieli draugai, 

pradėti savo metinę ataskaitą norime nuo nuoširdaus Ačiū visiems, kurie skyrėte finansinę paramą 

mūsų globoje esantiems keturkojams. Taip pat tariame Ačiū tiems, kurie paaukojo maisto, kitų 

gyvūnams prižiūrėti būtinų priemonių. Ypatingą Ačiū tariame savanoriams globėjams, kurie laikinai 

globojo ir tebegloboja be namų likusius augintinius ir, žinoma, visiems, kurie priėmė „Pifo“ augintinį 

į savo namus. 

„Pifui“ 2016 metai įsimintiniausi dėl Veterinarijos klinikos atidarymo Kėdainiuose. Tokio pobūdžio 

kliniką Kėdainiuose nuspręsta atidaryti dėl iki šiol egzistavusios kritiškos benamių  gyvūnų situacijos 

šiame mieste. Be to, iki tol benamiais gyvūnais tarnyba „Pifas“ Kėdainiuose rūpinosi neturėdama 

nuolatinių patalpų. Atverti klinikos duris pavyko tik apjungus gyventojų, įmonių ir Kėdainių rajono 

savivaldybės jėgas. Tai tik dar kartą įrodo, kad kartu su Jumis mes galime viską! 

Daugiau nei per dešimtmetį „Pifui“ pavyko namus surasti apie 1500 benamių gyvūnų. Šalia šios 

veiklos mes stengiamės iš esmės pakeisti liūdną benamių gyvūnų situaciją Lietuvoje: inicijuojame 

prevencines humaniškas benamių gyvūnų mažinimo programas,  šviečiame visuomenę, vykdome 

projektus. Ši ataskaita supažindins Jus su mūsų darbais ir laimėjimais 2016 m., kuriais visi kartu 

galime didžiuotis. 

Dar kartą Ačiū už Jūsų gerumą. Jūsų paaukotos lėšos leidžia mums tęsti savo veiklą ir tinkamai 

pasirūpinti be namų likusiais augintiniais. 

„Pifo“ komanda ir augintiniai 
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KĄ MES DAROME 

 

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame nebūtų benamių gyvūnų, o visi augintiniai turėtų namus ir būtų 

mylimi. Mes kiekvieną dieną skiriame tam, kad taip nutiktų ir žinome, kad tai įmanoma.   

Mes turime beveik viską: stiprią savanorių komandą, 

tvirtą tikėjimą ir idėjas, dabar jau ir „Pifo“ 

veterinarijos kliniką, todėl kartu su Jūsų parama 

mums tikrai pavyks įsivaizduojamą pasaulį paversti 

realybe. 

Mūsų VIZIJA – saugi ir darni aplinka tarp žmogaus, ir 
gyvūno. 

Mūsų MISIJA – gyvūnų globos ir apsaugos 
įgyvendinimas, pagarbos gyvūnui skatinimas ir jo vertės kėlimas bei  žiauraus elgesio su gyvūnais 
stabdymas Lietuvoje. 

Pagrindinė veikla: 

• benamių gyvūnų gerbūvio užtikrinimas ir laikina jų globa;  

 humaniškų gyvūnų skaičiaus mažinimo programų įgyvendinimas; 

• informacijos sklaida apie rastus ir dingusius gyvūnus;  

• nemokamos konsultacijos dėl gyvūnų elgsenos; 

• nemokamos su gyvūnais susijusios teisinės konsultacijos; 

• visuomenės švietimas ir atsakingo požiūrio į gyvūnus ugdymas; 

• gyvūnų gerovės ir apsaugos įteisinimas įstatymuose.  

 

 

 

 

 

 

Tūkstančiai gyvūnų laukia „Pifo“ pagalbos, todėl mums  
gyvybiškai svarbu kiekvieno gyventojo finansinė parama. 
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VERTYBĖS 

Savo veikloje mes vadovaujamės šiomis vertybėmis: 

Mes nenaikiname sveikų gyvūnų. Psichologiškai sveikas, 
nesergantis nepagydoma liga  gyvūnas laikomas mūsų globoje tol, 
kol suras naujus namus, nesvarbu, kiek tai užtruktų.  

Gyvūnų gerovė. Gyvūnų apsaugos ir gerovės užtikrinimas yra 
pagrindinis mūsų prioritetas. Savo veikla siekiame skatinti 
pagarbą gyvūnams ir stabdyti žiaurų elgesį su jais mūsų šalyje.  

Atsakingumas. Rėmėjų parama skirta gyvūnų gerovei užtikrinti 
yra naudojama atsakingai ir efektyviai. Mes siekiame pateisinti 
mūsų rėmėjų lūkesčius ir esame nepaprastai dėkingi už 
pasitikėjimą. 

Atsidavimas misijai.  Įgyvendiname savo užsibrėžtus tikslus 
ryžtingai ir nepalūžtume, kai susiduriame su kliūtimis. Tikėjimas 
tuo, ką darome, padeda mums iššūkius paversti galimybėmis.   

Pagarba ir bendradarbiavimas. Bendradarbiaujame su valdžios 
institucijomis, visuomene ir kitomis organizacijomis siekdami 
atrasti kompromisiškus, gyvūnų ir žmonių poreikius tenkinančius 
sprendimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pife“ glaudžiasi keturkojai, 

kurie  gali niekuomet nerasti 

namų dėl to, kad žmonės 

mano, jog jie, būdami akli, 

kurti ar sergantys lėtinėmis 

ligomis, yra mažiau 

patrauklūs, jais negalima 

puikuotis arba jie reikalauja 

daug priežiūros. Mes „Pife“ 

tikime, kad augintinis yra 

meilės, ne įvaizdžio 

formavimo ar pasipuikavimo 

dalis. 

Kartais neįgalus augintinis 

gali duoti daugiau negu 

visiškai sveikas gyvūnas: tokie 

augintiniai ugdo vaikus būti 

geresniais, labiau mylėti 

nuskriaustuosius, o 

suaugusiuosius – vertinti 

akimirkos džiaugsmą, 

mokintis užuojautos ir 

kantrybės. 

Neįgalus gyvūnas turi 

„sulaukti“ savo būsimo 

šeimininko, tačiau jo paieška 

užtrunka daug ilgiau. Mes 

būtume labai dėkingi už 

paramą šiems keturkojams 

išlaikyti.  

Šiuo metu mūsų globoje yra 3 

katės, kurios neteko po vieną 

akį ir katė, kuri neturi dalies 

galinės kojos.   

 

Negalią turintys globotiniai 
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BENAMIŲ GYVŪNŲ GERBŪVIO UŽTIKRINIMAS IR LAIKINA JŲ GLOBA  

 

Benamių gyvūnų gerbūvio užtikrinimas ir laikina jų globa – mūsų prioritetas. Jog iš prieglaudos 
augintinį pasiėmusiems žmonėms nekiltų papildomų rūpesčių, kiekvienas benamis gyvūnas sulaukia 
visapusiškos priežiūros: 

 tikrinamas veterinaro, skiepijamas, jei reikia, gydomas; 

 kastruojamas arba gyvūną priglaudusiems šeimininkams suteikiamas nemokamas kastracijos 
kvitas; 

 gyvūnas yra identifikuojamas mikroschema;  

 stebimas gyvūno charakteris įvairiuose situacijose. Norintiems įsigyti augintinį bus suteikta 
visa informacija susijusi su gyvūno elgesiu. 

Organizacijos darbuotojai ir savanoriai visada pasiruošę padėti gyvūną priglaudusiems 
šeimininkams. 

Per metus „Pifas“ priglaudė 119 gyvūnų. Iš jų 34 šunį  ir 85 
kates. 2 kačiukai gimė mūsų globoje. 22 šunys buvo rasti 
gatvėje, 9 perimti iš savininkų, 3 perimti iš Kėdainių 
medžiotojų ir žvejų draugijos. Kėdainiuose patys savininkai 
į mūsų globą  atidavė 23 kates, tai dažniausiai buvo 
nepageidaujamas prieaugis arba keičiama gyvenamoji 
vieta. Grąžinti iš organizacijos paimti gyvūnai – 1, 
Kėdainiuose vykdant „Sugauk-Sterilizuok-Paleisk“ 
programą pagautos 7 draugiškos katės, kurios liko mūsų 
globoje ir joms rasti nauji namai, iš Kėdainių žvejų ir 
medžiotojų draugijos perimtos 16 kačių. 

Nauji namai rasti 31 šunims ir 58 katėms. Daugiausia jų 
namus rado Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Iš viso namai 
rasti 89 gyvūnams. 16 gyvūnų buvo eutanazuoti dėl ligų ar 

sužalojimų. 5 gyvūnai grąžinti tikriesiems savininkams, nes buvo pasiklydę. Neradę namų mūsų 
globotiniai toliau globojami ir jiems ieškomi namai (žr. 1 lentelę). 

                                                                                                                                            1 lentelė. Gyvūnų statistika 

 2015 m. 2016 m. 

Priglausta iš viso gyvūnų 96 119 

Priglausta  
Kačių 
Šunų 

 
54 
41 

 
85 
34 

Rasti 
 Katės 
Šunys 

 
26 
27 

 
49 
27 

Atiduoti savininkų 
Katės 
Šunys  

 
17 
14 

 
23 
9 

Gyvūnai perimti iš Kėdainių žvejų ir medžiotojų 
draugijos 

 19 
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HUMANIŠKŲ GYVŪNŲ SKAIČIAUS MAŽINIMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS  

 

„Sugauk-Sterilizuok-Paleisk“ programa skirta bešeimininkėms katėms 

Mes taip pat aktyviai vykdome programą bešeimininkių kačių kastravimo „Sugauk-Sterilizuok-
Paleisk“ programa tai efektyvi, humaniška ir ilgalaikius rezultatus duodanti programa, skirta 
kontroliuoti ir palaipsniui mažinti benamių kačių populiaciją. Tai yra pilnai paruošta programa, kurios 
metu benamės katės pagaunamos tam tikslui skirtomis, specialiomis gaudyklėmis, 
sterilizuojamos/kastruojamos ir įvertinama jų sveikatos būklė bei elgsena. Sterilizuotos/kastruotos 
katės į savo „kiemą“ neįsileidžia kitų kačių, todėl nedidėja kiemo populiacija, jame gyvena tik jau 
sterilizuotos/kastruotos katės.  

Kėdainiuose ši programa buvo vykdoma antrus 
metus iš eilės bendradarbiaujant su Kėdainių 
miesto savivaldybe. 

2016 m. iš viso pagauta buvo 67 sulaukėjusios 

katės (42 patelės ir 25 patinai). 2016 metais buvo 

pagauta ir iškastruota 16,5 proc. daugiau 

bešeimininkių kačių nei pagal 2015 metų 

programą. Viena patelė per metus gali atsivesti 3-4 vadas, vadoje būna dažniausiai 3-5 kačiukai. 

Sterilizavus 1 patelę užkertamas kelias per metus padidinti bešeimininkių kačių populiaciją nuo 9 iki 

20 kačiukų, todėl sterilizuojama daugiau patelių tikintis taip greičiau sumažinti bešeimininkių kačių 

skaičių. Kačiukai ir jaukios, tinkamos gyventi namuose katės paimamos ir laikomos globos namuose, 

ieškomi nauji savininkai. Sveikos, tačiau sulaukėjusios ir dėl savo elgesio negalinčios adaptuotis 

žmonių namuose, katės grąžinamos atgal į tą pačią teritoriją, kurioje jos buvo pagautos.  

Kastracijos metu, kol katė yra anestezuota, 

tokios katės yra ženklinamos tarptautiniu 

mastu pripažintu ženklu – tiesia linija 

patrumpinant  1 cm kairės ausies viršų. Tai 

akivaizdus įrodymas, kad katė yra 

sulaukėjusi ir jau kastruota. Taip ženklinant 

siekiama apsaugoti katę nuo to, kad ji bus 

vėl gaudoma operacijai.  Šis  ženklas iš tolo 

padeda atskirti sterilizuotą katę nuo 

nesterilizuotų, jei prie grupės prisijungia 

naujų, nesterilizuotų kačių. Taigi, tokia katė 

nebebūtų dar kartą gaudoma ir nepatirtų 

nereikalingo streso, jei nuvežus pas veterinarijos gydytoją ir pradėjus operaciją paaiškėtų, kad katei 

jau buvo atlikta sterilizacija.  

Sulaukėjusių benamių kačių grupės formuojasi taip pat ir privačių namų teritorijoje. Per programos 

vykdymo laikotarpį sulaukėme 5 prašymų sterilizuoti privačių namų valdoje esančias laukines katės, 

Vidutiniškai antihumaniškai 

benamių gyvūnų kontrolei 

Kėdainiuose buvo išleidžiama apie 

12 tūkst. eurų.  
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buvo sterilizuotos 6 katės ir 3 katinai. Daugiausia kačių buvo pagauta ir kastruota daugiabučių namų 

kiemuose. Kėdainių miesto gyventojai apie jų kieme gyvenančias bešeimininkes kates mums 

praneša telefonu.  

Kastravimas ir ženklinimas skirtas augintiniams ir benamiams gyvūnams 

Kėdainiuose atidarytoje Veterinarijos klinikoje vykdomos augintinių ir benamių gyvūnų kastravimo 
ir ženklinimo akcijos, kurios yra humaniškiausias ir efektyviausias būdas sumažinti ne tik pasiklydusių 
arba benamių gyvūnų skaičių, bet ir sutaupyti rajono mokesčių mokėtojų pinigus.  

Vykdant kačių ir šunų kastracijos akciją Kėdainiuose, nuo 2016 m. spalio mėnesio Kėdainiuose 
skyrėme lėšų akcijai, kurios metu padėjome nemokamai arba su didele nuolaida kastruoti gyventojų 

laikomus gyvūnus.  Akcija iki metų pabaigos 
pasinaudojo 60 gyvūnų savininkų. 

Paženklintiems šunims ir katėms 
sterilizacija Klinikoje atliekama už pusę 
kainos. Pensininkai ir socialines pašalpas 
gaunantys kėdainiškiai savo augintinius 
klinikoje ir toliau gali paženklinti 

nemokamai, kitiems paslauga kainuoja 5 eurus.  

Augintinio ženklinimui ir kastracijai gyventojai gali užsiregistruoti paskambinę telefonu 8 681 40309 
antradieniais-penktadieniais 10:00-18:00 val., šeštadieniais – 11:00-16:00 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įprastai ženklinimo procedūra katėms 

kainuoja 20-40 eurų, šunims 40-110 

eurų.  
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NEMOKAMA INFORMACIJOS SKLAIDA APIE RASTUS IR DINGUSIUS 
GYVŪNUS  

 

Ši informacija skelbiama „Pifo“ Facebook paskyroje „Rastų ir Dingusių gyvūnų linija“. Šioje paskyroje 
per 2016 metus buvo paskelbti 46 skelbimai apie dingusias kates, 67 skelbimai apie dingusius šunis, 
21 skelbimas apie rastas kates ir 42 skelbimai apie rastus šunis.  

Gyvūnų gerovės „Pifas“ Facebook paskyroje buvo paskelbta apie 355 gyvūnų istorijų, kituose 
portaluose paskelbta apie 310 gyvūnų istorijų. 

 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ATSAKINGO POŽIŪRIO Į GYVŪNUS UGDYMAS 

 

Startavo „Pifo televizija“ 

Naujus metus pradedame ir naujomis 

iniciatyvomis – nuo šiol „Pifas“ turi ir savo 

televiziją. Savanorystės idėjos vedami ir už kadro 

panorę likti Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 

mokiniai Akvilė ir Lukas padeda kurti trumpas 

laideles apie mūsų globotinius, augintinių 

priežiūrą, laimingai pasibaigusias, o neretai ir 

sukrečiančias istorijas apie benamių gyvūnų 

likimus. Laidas apie gyvūnus galima pamatyti 

„Pifo“ paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ ir vaizdo klipų platformoje „Youtube“.   

 

Renginiai klinikoje ir svetur 

„Pifo“ savanoriai 2016 m. pavasarį lankėsi Kaune šventėje „Šeimos savaitgalis su augintiniu“, kurioje 

pristatė turimus globotinius, dalino informacinius lankstinukus.  

Minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną spalio mėnesį 

kėdainiečiai buvo pakviesti į Veterinarijos klinikos 

atidarymo renginį. Klinikos atidarymo proga visiems šunų 

ir kačių šeimininkams, tą dieną atsivedusiems savo 

augintinius, ženklinimo paslaugos buvo suteiktos 

nemokamai. Klinikos atidarymo dieną gyventojai taip pat 

paaukojo žaislų, maisto, gyvūnų priežiūros prekių ir kita.  

Spalio mėnesį buvo surengtas paramos renginys „PIFO 

pyrago diena“ siekiant surinkti maisto, kraiko ir kitų 

priemonių globotiniams. Paramos renginys vyko mūsų 
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Veterinarijos klinikoje Kėdainiuose. Šių švenčių rezultatai – išdalinta virš 100 vnt. lankstinukų, 

atsakytą į daugiau nei 150 šventės dalyvių klausimų apie turimus gyvūnus, jų priežiūrą, rasti namai 

1  šuniukui ir 3 katėms. Surinkta apie 50 kg maisto ir apie 30 kg kraiko.  

Atnaujinta „Tapk gyvūno draugu“ programa 

Ši programa skirta tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių aplinkybių negali priglausti gyvūno namuose, 

bet nori turėti keturkojį, kuriuo galėtų rūpintis. Apmaudu, bet kiekvienais metais tūkstančiai šunų ir 

kačių yra apleidžiami savo savininkų. Kai tokie išduoti šeimininkų, alkani ir išsigandę gyvūnai patenka 

į mūsų globą, mes įsipareigojame jais besąlygiškai rūpintis ir darome viską, kad jiems surastumėme 

naujus namus ir naują draugą gyvenimui.  

Deja, kai kurie keturkojai dėl ligų, negalios ar amžiaus 

lieka laikinoje globoje ilgiau arba taip niekada ir 

nesuranda naujų namų. Jiems yra ir yra skirta ši 

programa, kuri padeda šiems gyvūnams suteikti tiek 

meilės ir priežiūros, kiek jie yra verti. Tapę pasirinkto 

gyvūno (-ų) draugu ir periodiškai paremiantys jo 

priežiūrą laikinuose namuose, draugai yra informuojami 

apie tai, kaip einasi jų globotiniams. 

 

„Pifas“ turi savo laikraštuką ir naujienlaiškius 

Jau antrus metus „Pifas“ leidžia laikraštuką „Pasirūpinkime mūsų gyvūnais Kėdainiuose“, kuriame 

pateikia aktualiausias metų naujienas ir išskirtines keturkojų istorijas. Kas metus publikuojamas 

laikraštukas yra skirtas šviesti Kėdainio miesto gyventojus apie „Pifo“ vykdomą veiklą. Jis taip pat 

padeda šviesti potencialius gyvūnų savininkus apie pareigą ir atsakomybę už įsigytą gyvūną, 

primenant, kad tai – ilgalaikis įsipareigojimas.   

Kas mėnesį gyvūnų mylėtojams siunčiame elektroninį naujienlaiškį, kuriame supažindiname savo 

rėmėjus su šviežiausiomis naujienomis, taip pat pateikiame naudingus patarimus dėl gyvūnų 

priežiūros (pavyzdžiui, kritinėmis oro sąlygomis), raginame neignoruoti gyvūnų, kurie turi fizinę 

negalią ir kt. Per 2016 metus iš viso parengėme 11 naujienlaiškių. 

Užsisakyti naujienlaiškį galima interneto svetainėje www.pifas.org arba parašius elektroniniu paštu 

info@pifas.org  

 

  

http://www.pifas.org/
mailto:info@pifas.org
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KAM NAUDOJAME PARAMĄ? 

 

Kasmet vien globotinių maistui, veterinarinėms paslaugoms ir 

vaistams apmokėti mūsų išlaidos siekia 20 tūkst. eurų.  Mūsų 

organizacijos veiklos neremia valstybė, todėl žmonių teikiama 

parama yra pagrindinis mūsų veiklos finansavimo šaltinis.  

 

 

 

 

 

 

Labiausiai paramos reikia šioms prioritetinėms sritims: 

 kasdienei gyvūnų globai ir priežiūrai;  

 gyvūnų gydymui, t. y. vaistams, specializuotam maistui 

(daugiausia mums kainuoja sergančių gyvūnų, kurie lieka 

„Pifo” globoje ilgus metus, maistas, lašai nuo ausų erkių, 

blusų ir t. t.); 

 klinikos įrangai papildyti ir chirurginiams įrankiams įsigyti; 

 *kastravimo ir ženklinimo akcijoms vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūpinimasis likimo nuskriaustomis 

katėmis kainuoja apie 40 eurų per 

mėnesį. 

. 

Vidutiniškai vienos katės 
kastracija kainuoja 14 eurų. 

 

 Veterinarijos gydytojo 

apžiūra – 3 eurai 

 Profilaktinės priemonės 

nuo vidaus ir išorės 

parazitų – 11 eurų 

 Kompleksinė vakcina – 5 

eurai 

 Kastracija – 14 eurų 

 Gyvūno pasas – 1 euras 

 Gyvūno ženklinimas – 3 

eurai 

 Gyvūno 14 dienų 

priežiūra (pašaras, 

kraikas, priežiūros 

priemonės) – 21 euras 

       Iš viso 58 eurai 

Vidutinė vienos katės 
priežiūros kaina organizacijai 

(jei gyvūnas pateko į globą 
sveikas, nesužalotas): 
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KAIP GALIMA PAREMTI? 

 

Paremti „Pifo“veiklą galite keliais būdais: 

 „Pifo“ veiklą ir jos globotinius remti periodiškai (sudaryti 
periodinio mokėjimo sutartį). Pastaba: tai atlikti gali tik 
dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys kiekvienais 
metais iki gegužės 1 d.; 

 

 skirti vienkartinę finansinę paramą atliekant pavedimą 

tiesiogiai į organizacijos sąskaitą: VšĮ Gyvūnų gerovės 

tarnyba „Pifas“, sąskaitos Nr. LT29 7300 0101 2198 5182 , 

bankas „Swedbank“ mokėjimo pavedimo paskirtyje 

nurodant „Parama“; 

 skirti 2 proc. per mokestinį laikotarpį (t. y. kalendorinius 

metus) gautų pajamų mokesčio (2% GPM); 

 tapti gyvūno draugu pagal programą ir periodiškai 

paremti globojamą gyvūną; 

 tapti laikinu gyvūno globėju; 

 įsigyti gyvūną iš „Pifo“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paremti „Pifo“ veiklą skatiname ir įmones, kurioms dėkingumą 
išreikšime vardine įmonės lentele rėmėjų sienoje. Taip pat 
kviečiame įmonės kolektyvo narius įsitraukti į socialines akcijas ir 
nuolat remti į kliniką patenkančius gyvūnus. Tai galima padaryti 
kas mėnesį iš kiekvieno darbuotojo surenkant vos po vieną eurą. 
 

 

 Veterinarijos gydytojo 

apžiūra – 3 eurai 

 Profilaktinės priemonės 

nuo vidaus ir išorės 

parazitų – 16 eurų 

 Kompleksinė vakcina – 

 5 eurai 

 Kastracija – 43 eurai 

 Gyvūno pasas – 1 euras 

 Gyvūno ženklinimas – 

 3 eurai 

 Gyvūno 14 dienų 

priežiūra (pašaras, 

priežiūros priemonės) – 

33 eurai 

  

Iš viso: 104 eurai 

Vidutinė vieno šuns 
priežiūros kaina organizacijai 

(jei gyvūnas pateko į globą 
sveikas, nesužalotas): 
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Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ – tai visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, 

2006 04 14 įregistruota valstybės įmonėje Registrų centras (reg. pažymėjimo Nr. 

092107). Įstaigos kodas – 300560151.  

 

Organizacijos registracijos adresas Jurbarko raj., Veliuonos seniūnija, Papiškių kaimas 

2, tel. 8 681 40309, el. paštas info@pifas.org. Internetinės svetainės adresas 

www.pifas.org 
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