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Mielieji,
Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti dar vieną sėkmingą gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ veiklos
etapą – 2008 metus.
Praėjusiais metais mūsų veikla neapsiribojo tik gyvūnų gelbėjimu. Mes pradėjome iš esmės
spręsti įsisenėjusias, aktualias ir daug visuomenės diskusijų sukeliančias problemas, susijusias
su gyvūnų globa ir jų gerove šalyje. Vienas svarbiausių žingsnių sprendžiant minėtas problemas
buvo tarnybos veiklos tikslų, planų ir pasiūlymų bendradarbiauti pristatymas atsakingoms šalies
valstybinėms institucijoms.
Norėtume nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie praėjusiais metais neliko abejingi mūsų veiklai
ir iniciatyvai, kurie buvo šalia, kurie palaikė, kurie džiaugėsi ir liūdėjo kartu, kurie padėjo ir liko
mums ištikimi.
Tikime, kad 2009-ieji metai visai tarnybai bus didelių iššūkių metai, tačiau neabejojame, kad
ankstesniais metais įgyta patirtis padės mums juos nugalėti.
GGT „Pifas“ komanda

I. Globotiniai
2008 m. GGT “Pifas” globoje buvo iš viso 260 gyvūnai. Tai yra net 35 proc. daugiau gyvūnų negu
2007 m.

3 pav. 2008 m. GGT „Pifas“ globotiniai
Dažniausiai gyvūnai priimami laikinai globai skambinančių žmonių prašymu. Daugeliu atvejų
žmonės kreipiasi į tarnybą prašydami priimti rastą benamį gyvūną arba norėdami rasti naujus
namus savo augintiniui. Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai stengdamiesi atsikratyti nereikalingu
gyvūnu jo šeimininkai tiesiog palieka jį prie pažįstamos GGT „Pifas“ savanorės namų durų.
Visi gyvūnai pirmiausiai yra apžiūrimi veterinarijos gydytojo, kuris nustato gyvūno sveikatos būklę.
Sergantys gyvūnai apgyvendinami su tarnyba bendradarbiaujančiose veterinarijos klinikų
stacionaruose, iki kol pasveiks. Sveiki gyvūnai gyvena savanorių, laikinųjų globėjų, namuose,
kurie turi galimybes ir tinkamas sąlygas laikinai priglausti gyvūną. Tarnyba apmoka visas, su
gyvūno priežiūra susijusias, išlaidas. Laikini globėjai gyvena įvairiuose Lietuvos miestuose.
Tarnyba yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su veterinarinėmis klinikomis įvairiuose
miestuose: Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Šiauliuose, Klaipėdoje ir kt.
Praėjusiais metais išaugo tiek globotų kačių, tiek šunų skaičius (7 pav.). 2008 m. buvo priglaustos
174 katės ir 79 šunys, t.y. atitinkamai 41 proc. ir 33 proc. daugiau gyvūnų negu 2007 m.

7 pav. 2007 – 2008 m. globotų gyvūnų skaičius pagal rūšis ir lytį
Kaip ir 2007 m., praėjusiais metais tarnyba laikinai globojo daugiau kačių nei šunų, t.y. atitinkamai
69 proc. ir 31 proc. Galima išskirti tris pagrindines šią tendenciją pagrindžiančias priežastis:
1. Benamių kačių populiacija yra kelis kartus didesnė negu šunų, todėl joms sunkiau surasti
namus.
2. Laikinų globėjų, galinčių rūpintis katėmis, yra daugiau negu globėjų, galinčių laikinai
rūpintis šunimis.
3. Kačių priežiūra yra paprastesnė negu šunų, todėl vienu metu jų galima globoti gerokai
daugiau negu šunų (pavyzdžiui, tas pats globėjas vienu metu gali globoti vieną šunį arba
dvi kates).
2008 m. į tarnybos globą pateko daugiau patelių nei patinų, atitinkamai 56 proc. patelių ir 44 proc.
patinų. Pažymėtina tai, kad tokia pati situacija vyravo tarnyboje ir 2007 m. Pagrindinės šios
situacijos piežastys lieka tos pačios:
§ dėl švietimo atitinkamais klausimais stokos dauguma visuomenės narių pateles
nepelnytai nuvertina, prioritetą teikdami patinams; savo netinkamą elgesį ir požiūrį jie
motyvuoja tuo, kad kalės ir katės kelia pernelyg daug rūpesčių dėl nuolatinės rujos ir
tikėtinų palikuonių; šalies žmonėms vis dar trūksta informacijos apie efektyvius ir
humaniškus gyvūnų populiacijos kontrolės būdus;
§ gyvūnus auginantiems žmonėms vis dar trūksta atsakomybės, todėl iškilus problemoms
(pavyzdžiui, kalei ar katei pastojus, atsivedus palikuonių), užuot jas sprendę, jie atsikrato
nepageidaujamų augintinių, nesusimąstydami apie pasekmes;
§ šalies gyventojų, ypač vyresnio amžiaus žmonių, tarpe vis dar gajus įsitikinimas, kad
augintinis patinas yra „labiau naudingas“ namuose negu patelė.

Svarbiausi faktai apie 2008 m. GGT “Pifas” globotus gyvūnus
lentelė
Duomenys

Patekę į globą:
patelės
patinai
Padovanoti gyvūnai*
Nepadovanoti gyvūnai*
Mirę/eutanazuoti gyvūnai
Sterilizuoti/kastruoti gyvūnai*
Vidutinis gyvūno amžius**
Vidutinis gyvūno globos laikotarpis***

Katės
Vnt.
Proc.
174
69
92
53
82
47
142
97
5
3
27
16
65
44
135 d. (4,5 mėn.)
34 d. (1 mėn.)

Šunys
Vnt.
Proc.
79
31
49
62
30
38
73
95
4
5
2
3
23
16
388 d. (13 mėn.)
28 d. (1 mėn.)

3
Visi gyvūnai
Vnt.
Proc.
253
100
141
56
112
44
215
96
9
4
29
11
88
39
262 d. (9 mėn.)
31 d. (1 mėn.)

*skaičiavimai atlikti įvertinus mirusių globotinių skaičių (t.y. juos eliminavus);
**skaičiavimai atlikti įvertinus augintinio amžių, kurio jis buvo sulaukęs registracijos dieną;
***skaičiavimai atlikti įvertinus 2008 m. priimtų, tačiau padovanotų tik 2009 m., globotinių skaičių (t.y. jį eliminavus).

2008 m. net 96 proc. visų globotų gyvūnų rado naujus namus. Tai iš tiesų reikšmingas veiklos
pasiekimas, kuris parodo, kad kiekvienam gyvūnui įmanoma rasti tinkamą šeimininką, tai tik laiko
klausimas.
Praėjusiais metais mirė/buvo eutanazuoti 29 tarnybos globotiniai (11 proc. visų gyvūnų), iš kurių –
27 kačiukai ir 2 šunys. Pažymėtina tai, kad dauguma kačiukų mirė tesulaukę vos mėnesio
amžiaus. Į GGT „Pifas“ globą jie pateko kaip našlaičiai, pamestinukai. Jie mirė, nes per jauni buvo
atskirti nuo mamų, jų fizinis išsivystymas nebuvo pakankamas, kad jie galėtų toliau gyventi, o
imunitetas - silpnas. 5 kačiukams ir 1 šuniui buvo atlikta eutanazija dėl rimtų nepagydomų
sužalojimų, nesuderinamų su gyvybinėmis funkcijomis.
2008 m. GGT „Pifas“ toliau stengėsi aktyviai vykdyti vieną svarbiausių savo veiklos tikslų – užkirsti
kelią benamių gyvūnų populiacijos didėjimui. Šiais metais tarnyba sterilizavo 88 gyvūnus, t.y. 39
proc. visų globotinių arba 20 procentinių punktų daugiau šunų ir kačių negu 2007 m. Galimybės
sterilizuoti/kastruoti visus priimamus gyvūnus yra ribotos dėl pagrindinės priežasties - dauguma
priimamų gyvūnų yra 1 – 3 mėn. amžiaus, t.y. per jauni, kad jiems būtų galima atlikti
sterilizacijos/kastracijos operaciją.
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9 pav. 2007 – 2008 m. GGT „Pifas“ sterilizuoti/kastruoti gyvūnai
Praėjusiais metais, kaip ir 2007 m., buvo sterilizuota daugiau kačių ir kalių negu kastruota katinų ir
šunų, t.y. atitinkamai 26 ir 11 proc. Patelės visuomet laikomos potencialiais neplanuoto gyvūnų
prieauglio šaltiniais, todėl jų sterilizacijos nauda santykinai yra didesnė už tą naudą, kurią sąlygoja
patinų kastracija.
Sterilizuotų/kastruotų gyvūnų skaičius pagal lytį ir metus
lentelė
Duomenys
Sterilizuoti/kastruoti gyvūnai 2008 m.
? patelės;
? patinai
Sterilizuoti/kastruoti gyvūnai 2007 m.

Katės
vnt. proc.
65
44*
42
51**
23
35**
23
22*

4
Šunys
vnt. proc.
23
16*
20
42**
3
10**
6
11*

Visi gyvūnai
vnt.
proc.
88
39*
62
26*
26
11*
29
19*

*skaičiavimai atlikti atitinkamos lyties gyvūnų skaičių dalinant iš viso tais metais priimto gyvūnų skaičiaus;
**skaičiavimai atlikti atitinkamos lyties gyvūnų skaičių dalinant iš viso tais metais priimto atitinkamos lyties
gyvūnų skaičiaus.

Sterilizuotų kačių skaičius tiek 2007 m., tiek 2008 m. viršijo sterilizuotų šunų skaičių. Šiuos
skirtumus galima paaiškinti tuo, kad benamių kačių populiacija šiuo metu šalyje gerokai lenkia
benamių šunų skaičių, todėl kačių veisimosi kontrolei ir prevencinėms priemonėms turi būti
skiriamas didesnis dėmesys.
Dažniausiai į tarnybos globą patenka jauni gyvūnai, t.y. 1 – 3 mėn. amžiaus kačiukai ir šuniukai.
Kaip taisyklė, šie mažieji globotiniai – tai nepageidaujamo ir neplanuoto augintinės, kalės ar katės,
nėštumo pasekmė. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai šeimininkai atsisako besilaukiančios katės ar
kalės kartu su visu būsimu prieaugliu.
Naujų šeimininkų paieška tiek katėms, tiek šunims vidutiniškai trunka mėnesį. Trumpiausias
laikas, kurį praleidžia gyvūnai globoje, yra 10 arba 14 dienų. Tiek laiko naujai priimti gyvūnai
privalo išbūti sveikatos ir elgsenos stabėjimo laikotarpyje, kad galėtų būti dovanojami naujiems ir
tinkamiems savininkams. Sveikatos ir elgsenos stebėjimo laikas yra trumpesnis (t.y. 10 dienų)

yra trumpesnis (t.y. 10 dienų) tuo atveju, jei gyvūno atsisako jo tikrieji šeimininkai ir veterinarijos
gydytojas nustato, kad jis neturi rimtų sveikatos sutrikimų.
Gyvūnai paprastai sulaukia naujų šeimininkų iš įvairių Lietuvos miestų. Dažniausiai katės ir šunys
naujus namus randa didžiuosiuose šalies miestuose, kuriuose ir yra globojami, t.y. Kaune ir
Vilniuje. Praėjusiais metais kai kurie mūsų augintiniai iškeliavo ir į kitus šalies miestus –
Marijampolę, Šiaulius, Panevėžį, Kėdainius, Mažeikius, Širvintas ir kt.
Tarnyba imasi visų priemonių, kad užkirsti kelią neatsakingam ir neapgalvotam gyvūno įsigijimui,
kai gyvūnas tampa tik laikina užgaida, vaiko kaprizu, o po kurio laiko vėl atsiduria gatvėje. Tuo
tikslu asmuo, pageidaujantis įsigyti tarnybos prižiūrimą gyvūną, privalo užpildyti prašymą dėl
gyvūno įsigijimo, kuriame turi nurodyti savo gyvenimo aplinkybes ir būdą. Išnagrinėjusi pateiktą
prašymą, tarnyba sprendžia, ar norintis įsigyti gyvūną asmuo turės pakankamai laiko ir galimybių
tinkamai prižiūrėti ir rūpintis pasirinktu gyvūnu.
Tarnyba dovanoja tik veterinarijos gydytojo apžiūrėtus, sveikus, skiepytus nuo pasiutligės ir esant
tinkamam amžiui sterilizuotus/kastruotus gyvūnus. Dovanojant gyvūną naujam savininkui
perduodamas gyvūno skiepų pažymėjimas, išduodamas nemokamas kastracijos/sterilizacijos
kuponas, jei gyvūnas dėl amžiaus nebuvo kastruotas/sterilizuotas.

II. Technologinės bazės tobulinimas
2. 1. Įdiegtos informacinės linijos
2008 m. sausio mėn. buvo įdiegtos dvi informacinės linijos:
§
Šunų ir kačių elgesio problemų konsultacijų linija;
§
Rastų ir dingusių gyvūnų informacijos linija.
Šunų ir kačių elgesio problemų konsultacijų linija – tai telefonu ir elektroniniu paštu teikiamos
konsultacijos gyvūnų elgsenos klausimais tiek tarnybos globotinius įsigijusiems
naujiemsšeimininkams, tiek kitiems šunų ir kačių augintojams. Svarbiausi šios linijos tikslai yra
padėti naujiems gyvūnų šeimininkams sėkmingai apgyvendinti augintinį naujoje aplinkoje, keisti ir
kontroliuoti nepageidaujamą šuns ar katės elgesį bei mažinti dėl elgsenos problemų atsisakomų
gyvūnų skaičių.
Rastų ir dingusių gyvūnų informacijos linija sukurta siekiant padėti greičiau grąžinti rastą/dingusį
gyvūną jo šeimininkams. Dingus augintiniui, radus ar pastebėjus pasiklydusį gyvūną, gyventojai
gali informuoti tarnybą apie šį įvykį nurodytu telefonu arba užpildyti atitinkamą pranešimo formą.
Nuolat pildoma ir atnaujinama tarnybos dingusių bei rastų gyvūnų duomenų bazė, tarnybos
savanorių išplatinti skelbimai per daugiau nei 30 įvairių įstaigų, organizacijų ir internetinių

svetainių, jau padėjo rasti ne vienam pasiklydusiam gyvūnui savo tikruosius šeimininkus.
Vidutiniškai per dieną yra sulaukiama keletos skambučių ar pranešimų dėl rastų ar dingusių
gyvūnų.
Praėjusiais metais iš viso buvo gauta 130 pranešimų apie rastus ir 141 pranešimas apie dingusius
gyvūnus. Didžiąją dalį – 67 proc. – dingusių gyvūnų sudarė šunys. Daugiausia pranešimų apie
dingusius gyvūnus sulaukiama iš Vilniaus miesto gyventojų. Džiugu tai, kad beveik pusė (49
proc.) dingusių gyvūnų buvo grąžinti tikriesiems savo šeimininkams.
Pranešimai apie rastus ir dingusius gyvūnus 2008 m.
lentelė

1

Pranešimai
apie gyvūnus

Iš viso
gyvūnų

Šunys

Katės

Patel.*

Pat.*

Gyvūnai su
veislės
skiriamaisiais
požymiais**

Gyvūnai su

Dingę gyvūnai

141
(100 proc.)

95
(67 proc.)

46
(33 proc.)

59
(41 proc.)

82
(59 proc.)

92

12
(9 proc.)

Rasti gyvūnai

130
(100 proc.)

111
(85 proc.)

19
(15 proc.)

71
(55 proc.)

59
(45 proc.)

49

3
(2 proc.)

atpažinimo
žyme***

* atitinkamai patinai ir patelės;
**daroma prielaida, kad gyvūnas turi ryškius skiriamuosius tam tikros veislės požymius, bet nebūtinai yra veislinis;
***dingę gyvūnai, pažymėti tatuiruote ir/arba mikroschema, ir rasti gyvūnai, pažymėti tatuiruote.

Didžiąją dalį pranešimų apie dingusius ir rastus gyvūnus sudaro pranešimai apie šunis. Tokie
duomenys leidžia daryti dvi gana skirtingas išvadas:
§ dauguma kačių šeimininkų laiko savo augintines tik namuose, neleidžia joms išeiti į lauką,
todėl sumažėja tikimybė, kad katė pasiklys; naminės katės pasiklysta rečiau negu
šunys;
§ dauguma gyvūnų mylėtojų didesnį dėmesį skiria, labiau rūpinasi šunimis, o ne katėmis,
todėl jie dažniausiai pastebi pasiklydusius šunis, o ne kates.

Daugiausia pranešimų apie rastus gyvūnus gaunama iš Vilniaus ir Kauno miestų. 13 rastų gyvūnų
buvo priglausti pas laikinuosius tarnybos globėjus, vėliau jie buvo padovanoti naujiems
šeimininkams.
Gautų pranešimų apie rastus ir dingusius gyvūnus skaičius rodo, kad ši nauja paslauga, kurią šiuo
metu šalyje teikia tik GGT „Pifas“, yra labai reikalinga ir naudinga. Akcentuotina tai, kad GGT
„Pifas“ yra pirmoji gyvūnų globos organizacija Lietuvoje, pradėjusi nemokamai teikti minėtas
paslaugas gyvūnų mylėtojams.

2.2. Patobulintos interneto svetainės funkcijos
Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo patobulintos techninės internetinio organizacijos puslapio
administravimo galimybės. Vienas svarbiausių patobulinimų – nauja funkcija, kurios dėka tam
tikras skelbimas apie dovanojamą gyvūną nuolat matomas („iškeliamas“) kairėje puslapio pusėje.
Tai efektyvus būdas reklamuoti tuos gyvūnus, kurie tarnybos globoje praleidžia nepagrįstai daug
laiko, kuriems dėl įvairių priežasčių sunkiau surasti naujus šeimininkus.
Dar viena šiais metais lankytojams pasiūlyta internetinės svetainės naujovė – galimybė GGT
„Pifas“ internetinį puslapį padaryti pradiniu įsijungus internetą savo asmeniniame kompiuteryje.
2008 m. pradžioje pasirodžiusi atnaujinta www.pifas.org svetainės versija per metus buvo stipriai
patobulinta ir papildyta naudinga lankytojams informacija.

III. Bendradarbiavimas su Lietuvos valstybinėmis institucijomis
Praėjusiais metais GGT „Pifas“ siekė ne tik pristatyti šalies valdžios institucijoms savo veiklą, bet ir
savo aktyviais veiksmais atkreipti valstybinių įstaigų ir organizacijų dėmesį į gyvūnų gerovės
problemas, esamų įstatymų ir taisyklių spragas, pasiūlė konkrečius būdus ir projektus, kaip šiuos
trūkumus reikėtų šalinti.

3. 1. Programos „Pagauk. Sterilizuok. Paleisk“ pristatymas Kauno merui
Kovo 21 d. GGT „Pifas“ GGT Kauno miesto merui A. Kupčinskui pristatė savo veiklą bei parengtą
benamių kačių sterilizacijos programą „Pagauk. Sterilizuok. Paleisk“. Tarnyba aktyviai siekia, kad
šios programos intensyviam vykdymui pritartų Kauno miesto savivaldybė, Kauno visuomenės
sveikatos centras, LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Susitikimo metu taip pat buvo
aptartos gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių spragos.

3. 2. Bendradarbiavimas su Vilniaus ir Kauno savivaldybėmis
GGT „Pifas“ ėmėsi konkrečių veiksmų, siekdama panaikinti priimtą Kauno bei Vilniaus miesto
savivaldybės sprendimą uždrausti šerti gyvūnus viešose vietose.
Spalio 30 d. GGT „Pifas“ kreipėsi raštu į Kauno miesto merą ir tarybos narius, prašydama nepritarti
pateiktam pasiūlymui uždrausti šerti gyvūnus gatvėse ir kitose viešose vietose. Pasitelkus
visuomenės pagalbą, draudimas šerti gyvūnus viešose vietose, taisyklėse buvo panaikintas.

Lapkričio 3 d. GGT „Pifas“ kreipėsi į Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrių,
prašydama įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės priimtą gyvūnų laikymo taisyklių pakeitimą dėl
draudimo šerti gyvūnus viešose vietose. Tarnyba taip pat prašė pateikti išvadą, ar priimti
sprendimai neprieštarauja konstitucinei piliečių teisei, pagrindiniam Lietuvos Respublikos
Gyvūnų globos ir laikymo įstatymui bei Europos konvencijai dėl namuose laikomų gyvūnų
apsaugos.
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. patvirtintų Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių 22.11 punkte
įtvirtintas draudimas „šerti gyvūnus viešose ir bendro naudojimo vietose“ prieštarauja LR gyvūnų
globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 11 str. 1 d.
reikalavimui, kad „kiekvienas gyvūnas laikomas, šeriamas ir prižiūrimas...“, kai toks gyvūnas
neturi savininko. Be to, įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas suteikia teisę kiekvienam fiziniam
ir juridiniam asmeniui globoti gyvūnus (šerti taip pat), jei ši globa neturi neigiamų pasekmių
gyvūnams ir žmonėms.
Gruodžio 2 d. GGT „Pifas“ atstovai dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios
tvarkos skyriaus atstovais, kuriame buvo sprendžiamos galimybės pakoreguoti Vilniaus miesto
gyvūnų laikymo taisykles, t.y. rugsėjo mėnesį priimtą Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimą
uždrausti šerti gyvūnus viešosiose ir bendrojo naudojimo sostinės vietose bei panaikinti priimtą
sprendimą, kuris reikalauja kaimynų sutikimo įsigyjant šunį. Siekiant užtikrinti tvarką mieste ir ginti
visų visuomenės narių interesus, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pasiūlė peržiūrėti
taisykles, įtraukiant sąlygas sostinėje įkurti nustatytas bendras šėrimo vietas benamiams
gyvūnams.
Gruodžio 14 d. atsižvelgdama į Kauno miesto Gyvūnų globos ir priežiūros tarybos atsiųstos
apklausos klausimus, tarnyba pateikė pasiūlymus dėl gyvūnų gerovės sistemos tobulinimo Kauno
mieste. Svarbiausi pasiūlymai:
§ aiškiai ir tiksliai apibrėžti sugauto/rasto benamio gyvūno laikymo terminą;
§ užtikrinti, kad gyvūnų globos namai būtų ne pelno siekianti organizacija (kaip to
reikalauja Europos konvencija);
§ panaikinti nepagrįstą reikalavimą gauti kaimynų sutikimą, norint laikyti namuose šunį ar
katę.
Gruodžio 30 d. tarnyba gavo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą išsakyti mūsų organizacijos
nuomonę dėl Gyvūnų laikymo taisyklių Vilniaus mieste tobulinimo.
Šiais metais planuojami tolimesni susitikimai su šiais atstovais dėl bendrų projektų, kurie padėtų
užtikrinti gyvūnų gerovę ir benamių gyvūno populiacijos kontrolę Vilniaus ir Kauno mieste.

IV. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
GGT "Pifas" savo veikla stengiasi atkreipti tiek Lietuvos visuomenės narių, organizacijų ar įvairių
institucijų, tiek ir pasaulinių gyvūnų globos organizacijų dėmesį į egzistuojančią benamių gyvūnų
problemą Lietuvoje. Praėjusiais metais GGT „Pifas“ užmezgė daug naujų ryšių su gyvūnų gerove
besirūpinančiomis organizacijomis iš užsienio šalių.
2008 m. vasario mėn. GGT „Pifas“ susitiko su Pasaulinės gyvūnų globos draugijos (angl.
World Society for the Protection of Animals, santr. WSPA) įgaliota atstove K. K. Vlastou.
Susitikimo metu buvo kalbama apie Lietuvoje esančią valkataujančių ir benamių gyvūnų
problemą, jų atsiradimo ir populiacijos skaitlingumo priežastis, esamus populiacijos kontrolės
būdus. GGT "Pifas" savanoriai supažindino atstovę su tarnybos įsikūrimo pradžia ir istorija,
dabartine tarnybos veiklos strategija ir vykdomais darbais, organizacijos tikslais ir ateities planais.
Balandžio 30 d. GGT „Pifas“ buvo priimta į Pasaulinę gyvūnų globos draugiją ir tapo teisėta jos
nare.
WSPA tinklas yra didžiausia pasaulyje tarptautinių gyvūnų globos organizacijų sąjunga, kurios
narės stengiasi keisti gyvūnų situaciją visame pasaulyje tiek vietiniu, tiek valstybiniu, tiek
tarptautiniu mastu. Pasaulinės gyvūnų globos draugija įvertino tarnybos darbą kaip siekį iš esmės,
valstybiniu mastu spręsti esamą gyvūnų gerovės padėtį Lietuvoje, neapsiribojant pavienių gyvūnų
gelbėjimu. Ši narystė suteiks GGT „Pifas“ daugiau galimybių keičiant šalyje egzistuojančią
įstatyminę bazę gyvūnų gerovės srityje, siekiant konkrečių tarnybos tikslų bei naujų idėjų
įgyvendinimo.
Rengdamasi vykdyti benamių gyvūnų populiacijos mažinimo ir kontrolės programas Lietuvoje,
GGT „Pifas“ stengiasi pasitelkti užsienio organizacijų, kurios remia gyvūnų globos organizacijų
vykdomus projektus kitose pasaulio šalyse, pagalbą. Viena iš tokių organizacijų yra Pasaulinė
Veterinarinė tarnyba (angl. Worldwide Veterinary Service, santr. WVS), 2008 m. kovą
patenkinusi tarnybos paraišką narystei jų organizacijoje. Pasaulinė Veterinarinė tarnyba padeda
gyvūnų globos organizacijoms įvairiose pasaulio šalyse, aprūpindama būtinomis veterinarinėmis
priemonėmis, medikamentais,
organizuodama ir siųsdama savanorių komandas, kurios padeda gyvūnų globos organizacijoms,
siekiančios įgyvendinti benamių gyvūnų populiacijos mažinimo programas, kitose pasaulio
šalyse.
Balandžio mėn. įvyko GGT „Pifas“ organizuota tarptautinė konferencija „Benamių kačių
populiacijos mažinimo ir kontrolės būdai: teorija ir praktika“. Konferencijoje dalyvavo
Didžiosios Britanijos benamių ir laukinių gyvūnų globos organizacijos „The Kissmet Account“
atstovai, Klaipėdos ir Kauno miestų Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos atstovai, Kauno
miesto seniūnijų atstovai, Kauno miesto visuomenės sveikatos centro atstovai, Lietuvos
veterinarijos akademijos veterinarinės medicinos studentai, veterinarijos gydytojai.
Konferencijoje buvo pristatyta benamių gyvūnų situacija didžiausiuose Lietuvos miestuose,

benamių gyvūnų sterilizacijos/kastracijos nauda bei metodai, gyvūnų laikymo kontrolės
privalumai, benamių gyvūnų gaudymo ir naikinimo neefektyvumas, užsienio šalyse plačiai
taikoma benamių kačių populiacijos mažinimo ir kontrolės programa „Pagauk. Sterilizuok.
Paleisk“
Praktinių apmokymų metu „The Kissmet Account“ atstovai pasidalino praktine patirtimi su
veterinarijos gydytojais bei LVA veterinarinės medicinos studentais dėl šoninio pjūvio, taikomo
kačių sterilizacijai ir ankstyvos sterilizacijos/kastracijos ypatumų.
Praėjusių metų balandžio mėn. GGT "Pifas" pristatė savo veiklą Jungtinės Karalystės Šunų ir
kačių globos namų asociacijos (angl. Association of Dogs and Cats home) organizuojamoje
konferencijoje, skirtoje dalintis informacija ir praktine patirtimi gyvūnų gerovės klausimais.
Birželio mėn. GGT „Pifas“ savanoriai dalyvavo Tarptautiniuose apmokymuose, kuriuos
organizavo gyvūnų globos organizacija „Dogs Trust“. Apmokymuose dalyvavo gyvūnų gerovės
organizacijų atstovai iš Lenkijos, Latvijos, Rumunijos, Bosnijos ir Prancūzijos. Apmokymai vyko
pirmosios pagalbos gyvūnui suteikimo, globos namų vadybos, statybos, paramos organizavimo,
bendradarbiavimo su žiniasklaida, vaikų ir suaugusių švietimo temomis.
Spalio mėn. „Pifas“ savanorė dalyvavo 10-oje Tarptautinėje gyvūnų - kompanionų gerovės
konferencijoje (angl. The International Companion Animal Welfare Conference), Italijoje, kur
pristatė tarnybos veiklą, susipažino su naujovėmis gyvūnų gerovės srityje, užmezgė draugiškus
ryšius su gyvūnų globos organizacijų atstovais iš įvairių pasaulio šalių. Konferencijos metu taip pat
buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su laukinių kačių gelbėjimo organizacijos Amerikoje
„Alley Cat Allies“ prezidente B. Robinson, kuri ypatingai susidomėjo GGT „Pifas“ veikla.
Spalio mėn. GGT „Pifas“ savanorė, kartu su Anglijos organizacijos „The Kismet Account“
savanoriais dalyvavo praktiniuose laukinių kačių gaudymo ir sterilizavimo apmokymuose
Portugalijoje. Įgyta patirtis bus labai naudinga tęsiant GGT „Pifas“ Lietuvoje pradėtą programą
„Sugauk – Sterilizuok – Paleisk“, skirtą benamių kačių populiacijai kontroliuoti.
Spalio ir lapkričio mėn. GGT „Pifas“ savanoriai sėmėsi praktinės benamių gyvūnų priežiūros
patirties Didžiosios Britanijos šunų globos organizacijos „Dogs Trust“ įkurtoje
prieglaudoje, Londone.
Lapkričio mėn. GGT „Pifas“savanorė dalyvavo susitikime su Pasaulinės gyvūnų globos
draugijos (angl. WSPA) teisininke, plėtros Europoje departamento vadove J. Lee. Susitikimo
metu buvo analizuojamas Lietuvos Respublikos gyvūnų globos ir laikymo įstatymas, jo spragos,
galimi pakeitimai ir patobulinimai.

V. Švietimas ir veiklos viešinimas
5. 1. Leidiniai
Praėjusiais metais buvo išleisti pirmieji GGT „Pifas“ edukaciniai lankstinukai - „Būk atsakingu
šeimininku“ ir „Kastruok - užkirsk kelią gyvybės naikinimui“, kuriuose pateikiami patarimai
dėl gyvūno įsigijimo, jo laikymo, priežiūros ir gerovės užtikrinimo.
Balandžio mėnesį tarnyba taip pat išleido pirmąjį rekomendacinį leidinį „Rekomendacijos
benamių gyvūnų mažinimo ir kontrolės strategijai“, kuriame pagrindžiama benamių gyvūnų
sterilizavimo ir kastracijos, jų ženklinimo ir registracijos būtinybė bei nauda.
5. 2. Naujienlaiškiai
Šių metų pradžioje atsirado techninės galimybės siųsti internetinės svetainės naujienas jomis
besidomintiems gyvūnų mylėtojams. 2008 m. GGT „Pifas“ parengė 15 naujienlaiškių.
Naujienlaiškių temos:
·

·
·

Informacija apie galimybę paremti tarnybos veiklą, skiriant jai dalį (2 proc.);
per mokestinį laikotarpį gautų pajamų mokesčio;
Informacija apie tarnybos globoje esančius gyvūnus;
Informacija apie Rastų ir dingusių gyvūnų informacijos liniją;
Informacija apie šunų ir kačių elgesio problemų konsultacijų liniją;
Kvietimas dalyvauti paskaitoje „Ko reikia sėkmingam bendravimui su šuniu“ –
šuns elgsenos priklausomybė nuo žmogaus elgesio pagal Ceasar Millan;
Informacija apie gyvūnų kastracijos/sterilizacijos naudą;
Informacija apie veiklos naujienas;

·

Kreipimasis į visuomenę prašant pagalbos;

·

Informacija apie naujai įkurtą šunų elgesio problemų konsultacijų liniją
Šiauliuose;
Informaciją apie skelbiamą piešinių konkursą, skirtą paminėti Pasaulinę
gyvūnų globos dieną;
Kvietimas į renginį, skirtą paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną;
Informacija apie kai kurių veterinarijos klinikų taikomas specialias nuolaidas
gyvūnų kastracijai, sterilizacijai ir kitoms veterinarinėms paslaugoms;
Kvietimas į paskaitą apie šunų priežiūros ypatumus, jų elgseną šeimoje;
Prašymas atsiliepti žmones, nubaustus už benamių gyvūnų šėrimą;
Siūlymas susimąstyti apie tai, kokie tikrieji Lietuvoje veikiančių pelno
siekiančių gyvūnų globos organizacijų tikslai, veiklos metodai.

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

5. 1. Renginiai
Pirmąjį šių metų pusmetį GGT “Pifas” ne tik aktyviai dalyvavo visuomeniniuose renginiuose, bet ir

pakvietė gyvūnų mylėtojus į savo organizuotus renginius.
Balandžio 25 d. vyko gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ organizuota tarptautinė konferencija
„Benamių kačių populiacijos mažinimo ir kontrolės būdai: teorija ir praktika“.
Konferencijoje dalyvavo Didžiosios Britanijos benamių ir laukinių gyvūnų globos organizacijos
„The Kissmet Account“ atstovai, Klaipėdos ir Kauno miestų Valstybinės maisto ir veterinarinės
tarnybos atstovai, Kauno miesto Petrašiūnų ir Šančių seniūnijų atstovai, Kauno miesto
visuomenės sveikatos centro atstovai, Lietuvos veterinarijos akademijos veterinarinės medicinos
studentai, veterinarijos gydytojai ir gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ savanoriai.
Renginio metu buvo aptarta benamių ir valkataujančių gyvūnų situacija Lietuvoje, benamių
gyvūnų sterilizacijos/kastracijos nauda bei metodai, gyvūnų laikymo kontrolės privalumai.
Konferencijos dalyviai, pabrėždami sterilizacijos/kastracijos privalumus, akcentavo, kad įprastas
benamių kačių populiacijos mažinimo būdas jas naikinant yra pernelyg brangus ir neefektyvus.
Balandžio mėn. gyvūnų globos tarnyba "Pifas" taip pat dalyvavo šunų mylėtojų "Divitiae" rengtoje
šventėje – Neveislinių šunų parodoje - Vilniuje, prie Baltojo tilto. Šventėje pasirodė muitinės
mokymo centro, kalėjimų departamento ir pasienio kinologai, kurie parengė programą su šunimis.
Gegužės mėn. Vilniuje, miesto savivaldybėje, įvyko antra GGT „Pifas“ savanorės Rūtos
Vaičiūnaitės parengta paskaita „Ko reikia sėkmingam bendravimui su šuniu“ apie tai, kaip
reikia bendrauti su šuniu, kad jis netaptų pavojingas visuomenei, pačiam šeimininkui, kitiems
gyvūnams. Paskaita, parengta pagal šunų elgsenos specialisto Cesar Millan parašytas knygas,
sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo – po paskaitos jie uždavė pranešėjai daugybę klausimų.
Rugsėjo 28 d. Vilniuje, Mokytojų namų kiemelyje, įvyko tarnybos organizuotas edukacinis pramoginis renginys "Duokš leteną-kartu mes galime daugiau!", skirtas Pasaulinei Gyvūnų
dienai paminėti. Informacija apie renginį Vilniuje du kartus buvo išspausdinta Lietuvos naujienų
agentūros ELTA interneto svetainėje rugsėjo 16 ir 24 d. bei interneto portale www.zebra.lt rugsėjo
25 d.
Spalio 4 d. GGT „Pifas“ pakvietė Kauno miesto gyvūnų mylėtojus į renginį, skirtą Pasaulinei
gyvūnų dienai paminėti ir atkreipti visuomenės dėmesį į benamių gyvūnų problemas Lietuvoje.
Renginys vyko prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ . Šventės metu žiūrovus džiugino šunų
dresavimo mokyklos „Reksas“ pasirodymas, skambėjo vaikų ansamblių dainos, buvo rengiami
konkursai, žaidimai.
Abiejų renginių metu jų dalyviai buvo supažindinti su mūsų tarnybos veikla ir svarbiausiais tikslais.
Visi renginio dalyviai turėjo galimybę gauti atsakymus į juos dominančius klausimus: konsultacijas
gyvūnų priežiūros klausimais teikė gyvūnų dresuotojai, veterinarai, Vilniaus miesto valstybinės
maisto ir veterinarinės tarnybos inspektorė, Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarinės

tarnybos inspektorė, Kauno miesto Šančių seniūnijos atstovas.
Spalio 2 d. VšĮ Gyvūnų globos tarnyba „Pifas“ pristatė tarnybos veiklą Baisiogaloje, Radviliškio raj.
LVA Gyvulininkystės institute vykusioje konferencijoje, skirtoje Pasaulinei gyvūnų globos
dienai paminėti.
Spalio 11 d. GGT “Pifas” šunų mylėtojus vėl pakvietė į Kaune vykusią paskaitą “Pirmieji
žingsniai į laimingą gyvenimą benamio šuns akimis“, kurioje pagrindinius šuns psichologijos
principus ir natūralius elgsenos valdymo būdus pristatė savanorė R. Vaičiūnaitė. Spalio 26 d.
Vilniuje įvyko dar viena tarnybos savanorės R.Vaičiūnaitės paskaita „Šuo šeimoje“.
Lapkričio 9 d. GGT „Pifas“ dalyvavo Vilniuje vykusiame susitikime su Visuomninių pagalbos
namų „Salvė“ atstovais. Susitikime buvo aptariami Vilniaus miesto Gyvūnų laikymo taisyklių
pasikeitimai, pristatyta GGT „Pifas“ veikla.
Keturios tarnybos atstovės dalyvavo LR Seime, Vilniuje, gruodžio 11 d. vykusioje konferencijoje
„Savanorystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos". Konferencijos metu buvo apžvelgta
savanoriškos veiklos situacija Lietuvoje, svečiai iš užsienio pristatė savo pranešimus.
Svarbiausi visuomeniniai renginiai, kuriuose organizacija turėjo galimybę dalyvauti šių metų
pirmąjį pusmetį, buvo šunų parodos. 2008 m. GGT “Pifas” dalyvavo septyniose (iš jų - dvejose
tarptautinėse) šunų parodose, vykusiose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje (žr.
5 lentelę).
Parodos, kuriose GGT “Pifas” dalyvavo 2008 m.
lentelė
Data
01 19-20
02 24
03 15
03 16
06 01
10 11-12
12 20-21

Paroda
Visų veislių šunų paroda
Visų veislių šunų paroda
CACIB “Lietuvos nugalėtojas’08”
CACIB “Vilniaus taurė’08”
Visų veislių šunų paroda
Tarptautinė šunų paroda “Vilniaus ruduo ’08” ir “Auksinė
taurė’08”
LKD visų veislių šunų paroda

5
Miestas
Kaunas
Panevėžys
Vilnius
Vilnius
Kaunas
Vilnius
Vilnius

2008 m. tarnyba išplatino du pranešimus spaudai, inicijavo penkis straipsnius žiniasklaidoje ir
dvi radijo laidas įvairiomis gyvūnų gerovės ir apsaugos, savininkų atsakomybės už savo
augintinius temomis.

