Viešoji įstaiga „Lesė“
2014 metų veiklos ataskaita

Pagrindiniai duomenys
Pavadinimas ir statusas: viešoji įstaiga „Lesė“
Įsteigta: 2007 m. balandžio 20 d.
Įmonės kodas: 300709225
Registracijos adresas: Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius
Dalininkai ir steigėjai: vienintelė „Lesės“ dalininkė ir steigėja yra Vesta Auškalnienė, organizacijos
direktorė. Be darbo užmokesčio įstaigos vadovė negavo jokių kitų išmokų.
Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 m. buvo 4.
Organizacija finansuojama 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio lėšomis pagal LR Labdaros ir
paramos įstatymą ir LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 305 „Dėl iki 2 proc.
Gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams“ bei privačių ir juridinių
asmenų aukomis.

Parama
2014 m. gautos paramos suma yra 590 278 Lt. Iš jų: iš juridinių asmenų gauta 257 192 Lt (įskaitant
ir nepiniginę nemokamai gautą paramą), iš fizinių asmenų- 333 086 Lt (iš jų parama, gauta iš
gyventojų skirtų 2 proc. GPM- 253 008 Lt).
Pagrindiniai rėmėjai 2014 m.:
1. VšĮ „Geros valios projektai“ (aukok.lt) tikslinė parama sterilizacijai – 15 926 Lt,
2. UAB „Kaivana“ – 15 000 Lt,
3. UAB „Norstat LT“ – 10 220 Lt.
Pinigų likutis organizacijos sąskaitose banke ir kasoje metų pabaigai buvo 257 167 Lt.
Tai lėšos skirtos kitų metų biudžetui.
Išlaidos
2014 m. daugiausia išlaidų skirta gyvūnų maistui bei priežiūros prekėms,
veterinarinėms paslaugoms, patalpų nuomai bei remontui ir transporto išlaikymui.
Gyvūnų maistas yra viena iš pagrindinių organizacijos išlaidų rūšių ir 2014 m sudarė
83 785 Lt. Didelė gyvūnų dalis pas mus patenka silpni, sergantys, todėl jiems reikalingas
specializuotas maistas ir jo papildai.

2014 m. išlaidos veterinarijos paslaugoms sudarė 53 990 Lt. Tai išlaidos operacijoms,
pooperacinis gydymas, apžiūros, tyrimai ir kt. vet. paslaugos. Skiepams išleista 3 877 Lt,
medicininėms prekėms, vaistams – 11 653 Lt.
Išlaidas gyvūnų priežiūros reikmenims sudarė gyvūnų narvai, kraikas, priežiūros
reikmenys, transportavimo dėžės, indeliai maistui, pavadėliai, gultai ir kt. priemonės. 2014 m. tokių
sąnaudų buvo 166 996 Lt, iš kurių absoliuti dauguma buvo gauta neatlygintinai kaip parama
daiktais.
Patalpų išlaikymas ir remontas sudaro nemažą išlaidų dalį. 2014 m. nuomai išleista 19
125 Lt, remontui – 24 008 Lt, o išlaidos komunalinėms paslaugoms siekė 4 626 Lt.
2014 m. transporto sąnaudų (savanoriams ir darbuotojams kompensuotos išlaidos už
kurą, sunaudotą gyvūnų vežiojimui į klinikas sterilizacijai ir kitoms operacijoms) buvo 12 956 Lt
Taip pat automobilių remontui, draudimui ir pan. reikmėms buvo išleista 3646 Lt.
2014 m. VšĮ „Lesė“ naudojo turimas transporto priemones – naujų įsigyta nebuvo.
Per metus darbo užmokesčiui kartu su socialinio draudimo, garantinio fondo
išlaidomis buvo išleista 35 774 Lt.
2014 m. nebuvo įsigytas ar perleistas ilgalaikis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu
sandorių su dalininkais ir susijusiais asmenimis sudaryta nebuvo.

Organizacijos veikla
Viešoji įstaiga "Lesė" yra pelno nesiekianti įmonė. Tai savanoriška gyvūnų globos
organizacija, veikianti Vilniuje, Kaune, Jonavoje, Panevėžyje, Tauragėje.
„Lesė yra sudariusi prieglaudos patalpų nuomos sutartį su Vilniaus kolegija (Patalpų
adresas Klinikų g. 1, Buivydiškės, 4010 Vilniaus r.) Sutartis galioja iki 2015 m. su galimybe
pratęsti dar 5 metams. Patalpų plotas yra 198 kv.m .
Taip pat Kauno skyriaus gyvūnų prieglaudai iš privataus asmens – Gražinos Jankauskienės
išnuomotos patalpos (adresas Kauno r. Sausinės km.)
Pagrindinė VšĮ „Lesė“ veikla:


gyvūnų gelbėjimas ir laikina globa,



sterilizacijos finansavimas ir vykdymas (įskaitant laukinių kačių sterilizacijos programą
„Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“),



naujų namų paieška gyvūnams (per gyvunugloba.lt ir lese.lt puslapius, spaudą, Facebook ir
kt. kanalus),



visuomenės švietimas.
Mūsų pagrindinis tikslas yra humaniškais būdais sumažinti beglobių gyvūnų skaičių

Lietuvoje ir stabdyti žiaurų elgesį su gyvūnais, sukuriant efektyvią gyvūnų gelbėjimo sistemą ir
šviečiant visuomenę gyvūnų globos klausimais. Organizacijos pagrindą sudaro be atlygio dirbantys
savanoriai.
Gyvūnų sterilizacija yra viena iš svarbiausių „Lesės“ veiklos sričių, nes tai vienintelis
humaniškas būdas sumažinti benamių gyvūnų populiaciją ilguoju laikotarpiu. 2014 m. buvo
surengtos dvi nemokamos sterilizacijos akcijos Vilniaus apskrities benamiams gyvūnams. Kartu su
užsienio partneriais „Vier pfoten“ bei Vilniaus kolegijos Agrotechnologijos fakultetu vykdyti
projektai, kurių metu ir veterinarijos studentai įgauna neįkainojamos patirties, sulaukia didelio
visuomenės dėmesio. 2014 metais vien per akcijas buvo sterilizuota virš 400 gyvūnų. Ne akcijų
laikotarpiu vykdoma sterilizacijos programa „Pagauk-sterilizuok-paleisk“.
2014 m. namus rado 454 globotiniai (195 katės, 258 šunys, 1 triušis).
VšĮ „Lesė“ yra pirmoji gyvūnų globos organizacija Lietuvoje, pritraukusi tarptautinių savanorių
pagal EST programą.
2015 metais planuojama toliau plėtoti veiklą, tęsti sterilizacijos programą „Pagauksterilizuok-paleisk“, surengti bent dvi nemokamos sterilizacijos akcijas Vilniaus apskrities
gyvūnams bei planuojama surengti sterilizacijos akciją ir kitame Lietuvos mieste. Sieksime skatinti
savanorystę visuomenėje ir toliau megzti kontaktus su užsienio organizacijomis, siekiant dalintis
patirtimi, gerinti gyvūnų padėtį Lietuvoje ir plėsti savanorių gebėjimus.

