
 
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  VŠĮ “PENKTA KOJA” 

 

 

V E I K L O S  A T A S K A I T A  už 2015 metus 

 

 

1. Bendroji dalis 

Viešoji įstaiga VŠĮ „PENKTA KOJA“  (toliau - Įstaiga) įsteigta 2008  m. Vasario 1 d. , 2008-02-01 d. 

įm.kodas 301536790,  S. Žukausko g. 33-64 g., Kaunas. Įstaigoje  2015 metų pabaigoje dirbo 6 

darbuotojai. 

Įstaiga turi du filialus: Garliavos apyl., Jonučių km., ir  Linksmakalnis, Kauno rajonas.  

Įstaigoje buvo vykdomos šios veiklos: beglobių šunų ir kačių globa jų priežiūra, gydymas, kastracija, 

sterilizacija, naujų namų pajieška. Vykdoma šviet÷jiška veikla mokyklose, darželiuose, vaikams 

pasakojama apie atsakingą elgesį su gyvūnais. Rekonstruojamas pastatas Linksmakalnyje. 

Įstaigos valdymo organai yra šie: 

Visuotinis dalininkų susirinkimas; 

Vienasmenis viešosios įstaigos valdymo organas  – direktor÷. 
 

2. Įstaigos dalininkai per 2015 metus   
 

Viešosios įstaigos steig÷ja ir dalininkas – Agn÷ Volockyt÷ , dalininko įnašas 36,20 (trisdešimt šeši eurai ir 

20 ct )  Euro. Finansinių metų pradžioje 1 dalininkas, pabaigoje – 1 dalininkas. 
 

3. Įstaigos veiklos tikslai , pobūdis ir veiklos rezultatai per 2015 metus   

2015 metais VŠĮ „Penkta koja“ veik÷ pagal įstatus,  įstatymų nustatytą ūkinį, finansinį, 

organizacinį bei teisinį savarankiškumą, veikimo, iniciatyvos bei sprendimų pri÷mimo laisvę, savo 

veiklą organizuodamas taip, kad būtų įgyvendinami viešosios įstaigos įstatuose nustatyti tikslai bei 

uždaviniai.  

Per 2015 finansinius metus viešoji įstaiga iš veiklos nepatyr÷ nuostolių. 

Įstaigos pagrindin÷ veikla – beglobių gyvūnų gelb÷jimas. Ši veikla 2015 metais buvo 

vykdoma ne tik Kauno mieste. Gyvūnai į viešąją įstaigą patenka iš įvairių Lietuvos miestų, rajonų. Taip 

pat aktyviai buvo stengiamasi kuo daugiau beglobių gyvūnų rasti naujus namus, bendrauti su naujais 



šeimininkais, apžiūr÷ti būsimas gyvūno gyvenimo sąlygas. VšĮ „Penkta koja“ per  2015 metus į savo 

globą  pri÷m÷  669 gyvūnus, naujus namus surado 479 gyvūnai, buvo grąžinti pasimetę  64 gyvūnai. 

Įstaigos bendruomen÷. Visi VŠĮ „Penkta koja“ organizacijos savanoriai aktyviai dalyvauja 

įstaigos veikloje. Kasdieną savanoriai prižiūri apie 60  gyvūnų, juos šeria, vedžioja, valo teritoriją, vyksta 

parsivežti sužeistų ar į b÷dą patekusių keturkojų. Visi įstaigos savanoriai gyvūnus prižiūri neatlygintinai. 

   

4. Įstaigos gautos l÷šos ir jų šaltiniai per 2015 metus ir šių l÷šų panaudojimas pagal išlaidų 

rūšis. 

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga  gavo l÷šas pagal šaltinius 

Šaltinis Suma, Euro
Suteiktos gyvūnų pa÷mimo paslaugos 1245
Kitos pajamos 1333
Kitos veiklos pajamos 200
Iš gyventojų GPM 2procentai 84758
Iš fizinių asmenų 30438
Iš juridinių asmenų 6725

Viso: 124699
Materialin÷s vertyb÷s gyvūnų išlaikymui 10418  

Per ataskaitinius finansinius metus Įstaiga  savo veiklai gautas l÷šas panaudojo pagal rūšis 

Panaudojimas pagal r ūšis Suma , Euro
Tiesiogin÷s gyvūnų priežiūros sąnaudos 42511
Ilgalaikio turto įsigijimui 4614
Statybos reikm÷ms 16000
Palūkanos, ir kitos finansin÷s veiklos sąnaudos 381
Darbuotojų darbo užmokestis ir susij.išlaidos 5723
Veiklos sąnaudos susiję su įstaigos bendrąja veikla 45920

Viso: 115149
veiklai panaudotos materialin÷s vertyb÷s 8484  

5. Įstaigos     įsigytas ir perleistas turtas per 2015 metus 
 

2015 metais  viešoji įstaiga  ilgalaikio turto įsigijo už 4614 Euro, ir atliko rekonstruojamus pastato 
darbus -16000 Euro nebaigtai statybai Linksmakalnyje. Perleista turto už 200 eur, kuris gautas 
paramos būdu 1600 eur, likutin÷ 1533 eur . 
 

Nebaigta statyba Transporto priemon÷s Kitas materialus turtas

Parama 16000 3270 1344
Iš viso pagal IT grupes 16000 3270 1344

L÷šų šaltiniai

Ilgalaikio turto grup ÷

 
 

6. Įstaigos patirtos tiesiogin÷s sąnaudos per 2015 metus 
 
 

16531
4373

14960
6647

42511Viso:

Veterinarijos paslaugos

Įstaigos veiklai sunaudotas kuras ir kitos tiesiogiai susiję išlaidos
Gyvūnų pašarų savikaina
Gyvūnų priežiūros savikaina

 

 
 
 



 
7. Įstaigos valdymo ir veiklos išlaidos 

 

14859
596
6408
1267
41
558
206
10986
127
5723
15486
381
56638

Viešinimo išlaidos

Ryšių sąnaudos
Remonto ir eksplotacijos sąnaudos

Bendrosios ir administracin÷s sąnaudos, apskaitos, konsultacijų, 
teisin÷s paslaugos

Finansin÷s ir investicin÷s veiklos sąnaudos
Viso:

Kanceliarinių prekių ir biuro sąnaudos
Banko paslaugos
Pašto ir siuntų sąnaudos

Veiklos mokesčių sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos
Draudimo sąnaudos
Automobilių eksploatacijos ir kuro sąnaudos

 
 

 
8. Duomenys apie darbo užmokesčio ir kitas išmokas įstaigos vadovybei:  

             
 
Išmokų rūšis Suma, Euro
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 3128

 
  

9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 

įstaigos kolegialių organų narių išmokoms  

Įstaiga per 2015 metus išlaidų , susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyr÷.  

Kolegialūs organai įstaigoje nesudaromi. 

 

10. Įstaigos  išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims 

Tokių išlaidų  Įstaiga  per 2015 metus nepatyr÷. 

11. Įstaigos  pristatymas , prognoz÷s planai 

 

 

 
l.e.p. Direktorius         Edgaras Gudynas 

               _2016-04-29____ 
 



Kas mes?  
Savanoriška beglobių gyvūnų organizacija. Įsikūrėm 2010 metais ir nuo to laiko diena iš dienos 

dirbam dėl beglobių gyvūnų. Mūsų globoje gyvūnai buna iki tol kol suranda naujus namus, net jei tam 
prireikia kelerių metų. Visas mūsų biudžetas yra privačių ir juridinių asmenų parama, kuri yra skiriama 
išlaikyti beglobiams mūsų gyvūnams ir gerinti jų gyvenimo sąlygas. Finansavimo savo veiklos vykdymui iš 
savivaldybių negauname. Specializuojamės šunų globoje. 

 

     
 
Mūsų misija – humanišks beglobių gyvūnų mažinimas sterilizuojant, kastruojant beglobius gyvūnus, atsakingas 
dovanojimas ir visuomenės švietimas skatinant atsakingą požiūrį į gyvūną. 
 

Mūsų vizija – sumažėjęs beglobių gyvūnų skaičius, atsakingas visuomenės požiūris į gyvūnus. 
 
 

    
Mūsų statistika:  

Metai Atkieliavo į mūsų globą Surado naujus namus Grįžo namo pas 

šeimininkus 
2014 646 446 66 
2015 649 479 64 

 

    
 
Mūsų tikslai ir funkcija: 
 
1. Laikinos globos benamiams gyvūnams suteikimas ir naujų šeimininkų paieška. 
2. Aktyvios mūsų globotinių sterilizacijos/kastracijos programos vykdymas siekiant užkirsti kelią nereikalingam 
gyvūnų dauginimui. 
3. Aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su visuomene reaguojant į jų pagalbos prašymus. 
 



4. Įvairių akcijų ir projektų organizavimas, kurių paskirtis yra šviesti visuomenę apie esamą beglobių gyvūnų 
padėtį, skatinti atsakomybę, nelikti abejingiems skriaudžiamiems gyvūnams. 
5. Gyvūnų perėmimas pagal galimybes iš organizacijų, kuriose jie iki eutanazijos laikomi 14 d. 

 

   
 
Mūsų pasiekimai: 

 
1. Modernios prieglaudos Linksmakalnyje statybos ir įkūrimas. Įkurdinėjimo darbai vis dar vyksta, tačiau 

prieglauda jau yra pilnai apgyvendinta. Joje kasdien glaudžiasi apie 100 beglobių šunų.  
2. Įrengta modernus vonios kambarys skirtas šunų maudymui, kirpimui. 
3. Įrengtas veterinarijos kabinetas, kuriame atliekamos būtiniausios procedūros taip pat sterilizacijos/kastracijos 

operacijos. 
4. Įgytas transportas skirtas beglobių gyvūnui pervežimui, parsivežimui, gabenimui pas veterinarą esant rimtoms 

problemoms. 
5. Vis daugiau beglobių gyvūnų suranda namus, žmonės noriau prisideda prie mūsų veiklos aukodami (tiek 

finansiškai, tiek morališkai), įvairiose situacijose kreipiasi į mus pagalbos. Dėl to esame geriau matomi 
visuomenėje ir dažnai sulaukiame teigiamų atsiliepimų bei padėkų. 

6. Intensyviai vykdoma kalyčių sterilizacijos programa, kuri leidžia ženkliai ir humaniškai sumažinti 
nepageidaujamą gyvūnų prieauglį. Kiekviena atlikta kalytės sterilizacija sumažina beglobių šuniukų skaičių iki 
10 per metus, katės – iki 6. Suaugusios kalytės nesterilizuotos nėra dovanojamos. 
 

    
 

Mūsų ateities planai ir darbai: 

1. Toliau nuolat vykdoma sterilizacijos/kastracijos programa. Tokia programa leidžia humaniškomis 
priemonėmis užtikrinti, kad mūsų globotiniai nebūtų naudojami gyvūnų veisimui, pasitaikant neatsakingo 
gyvūnų laikymo atvejams būtų išvengta nereikalingo gyvūnų prieaugio, kuris neretai papildo beglobių gretas, 
ar sumažinta bėgimo iš namų rujos metu rizika 

2. Prieglaudos teritoriją juosianti tvora. Tvora reikalinga siekiant užtikrinti mūsų globotinių, prieglaudos turto ir 
vietos gyventojų bei jų nuosavybės gerovę. 

3. Aikštelė beglobių išvedžiojimui. Tinkamas mūsų gyvūnų išvedžiojimas yra viena didžiausių dabartinių mūsų 
problemų. Prieglaudoje darbuojantis daugiau žmonių mūsų beglobiai būna tinkamai išvedžiojami ir turi 



galimybę laisviau judėti, tačiau jei tą dieną prieglaudoje dirba 1-2 žmonės tai gyvūnams tenka lauke 
pririštiems palaukti kol bus sutvarkyti jų voljerai. Patenkinti gyvūnų poreikį judėti mums kartais tiesiog 
neužtenka žmogiškųjų išteklių, o ištisinis sėdėjimas narve ar voljere taip pat kenkia gyvūno sveikatai. Visą šią 
situaciją turėtų palengvinti ir išspręsti įrengta šunų išvedžiojimo ir pasilakstymo aikštelė, kurioje beglobiai 
galėtų nevaržomai judėti ir bendrauti tarpusavyje. 

4. Ventiliacija Šiuo metu prieglaudoje nėra įrengta tinkama patalpų ventiliavimo sistema nuo ko kenčia mūsų 
beglobiai ir visa pastato konstrukcija. Modernios vėdinimo įrangos įrengimas leis užtikrinti pakankamą 
patalpų oro cirkuliavimą ir kokybę. 

5. 7 lauko voljerai. Dalis mūsų beglobių yra dideli ir stambūs šunys, kuriems viduje įrengti prieglaudos voljerai 
bus per maži ir nepatogūs. Siekiant patenkinti jų poreikius planuojama įrengti 7 erdvius lauko voljerus. 

6. Įrengtos personalo patalpos (virtuvė, persirengimo kambarys ir dušas savanoriams bei darbuotojams). Yra 
numatytos, tačiau dar neįrengtos patalpos savanorių reikmėms. Virtuvė tarnaus ne tik žmonių, bet ir gyvūnų 
poreikiams tenkinti. Bus įrengtos tvarkingos ir higieniškos patalpos savanoriams persirengti ir jų daiktams 
laikyti, sudarytos galimybės nusiprausti duše po dienos darbų. 

7. Lauko apšvietimas ir aplinkos sutvarkymas - takeliai, trinkelės prie įėjimo, apželdinimas. Graži, tvarkinga ir 
saugi prieglaudos pastato aplinka yra neatsiejama mūsų vizijos dalis. 

8. Pastato fasado tvarkymas, pamatų šiltinimas. Iki šiol investicijos į pastato fasadą buvo minimalios siekiant 
kuo greičiau įrengti patalpas laikyti beglobiams. Tačiau ateityje tai bus būtina, nes dėl oro sąlygų poveikio 

trupa sienų tinkas, pažeidžiamos pastato konstrukcijos ir neužtikrinama pakankama priežiūra, dėl ko 
investicijos į pastato vidų nėra tokios efektyvios. 

 

 
 

VšĮ „Penkta koja“ 
S. Žukausko g. 33-64, LT-49249 Kaunas 

+ 370 685 20133; +370 685 42471 
El. paštas: info@penktakoja.lt 

www.penktakoja.lt 


