Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1186
2015 m. rugpjūčio 31 d.

PROJEKTO„PIRK DRAMBLĮ‘2014“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Lietuvos zoologijos sodas
Įmonės kodas: 191716918

Telefonas: +370 37 332540

El. pašto adresas: info@zoosodas.lt

Internetinė svetainė: www.zoosodas.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 4.344,30 EUR (15.000 Lt)
Per www.aukok.lt surinkta: 2.856,86 EUR (9.864 Lt)

SANTRAUKA
Projekto „Pirk Dramblį‘2014“ tikslai:
•
Išryškinti pagrindines zoologijos sodo problemas;
•
Paskatinti visuomenės narius asmeniškai susirūpinti zoologijos sodo
šiandienine situacija ir ateitimi;
•
Įvairių pranešimų medijoje dėka informuoti visuomenę apie galimybę aukoti;
•
Suorganizuoti paramos koncertą, kurio metu Lietuvos žmonės galėtų aukoti
atitinkamas pinigų sumas;
•
Komunikuoti apie pokyčius, įvykusius po aukojimo akcijos.
Projekto rezultatai:


Per aukok.lt surinkti pinigai buvo panaudoti terariumo fasadinės sienos remontui, langų
keitimui ir stogo konstrukcijų sutvirtinimui.

Terariumas prieš ir po:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos zoologijos sodą 1938 m. liepos 1 d. įkūrė profesorius T. Ivanauskas gražiame
A.Mickevičiaus slėnyje, Kauno miesto centre, parke, kuriame auga šimtamečiai ąžuolai.
Sodo teritorija 15,66 ha dydžio, auginama virš 2000 gyvūnų, darbuotojų sk. – 108.
Lietuvos zoologijos sodas yra gamtosaugos ir mokslo žinias populiarinanti įstaiga, kuri nuo
1985 metų dalyvauja Europos retų ir nykstančių gyvūnų rūšių veisimo programose (EEPs),
nuo 1992 metų yra priimtas į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociaciją (EAZA).
Lietuvos zoologijos sodo tikslas organizuoti biologinį švietimą ir lankytojų poilsį,
supažindinti lankytojus su pasaulio gyvūnų įvairove, globoti ir saugoti gyvūnus, veisti retus
ir nykstančius gyvūnus, teikiant prioritetą įrašytiems į Tarptautinę ir Lietuvos Raudonąsias
knygas, ir juos reintrodukuoti į gamtą. Lietuvos zoologijos sodas yra ekologinės kultūros
ugdymo įstaiga – tai vieta akiračiui plėsti, mokyti vaikus gėrio ir grožio, susipažinti su viso
pasaulio gyvūnais.
Lietuvos zoologijos sodas įgyvendindamas EAZA reikalavimus bei vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Laukinės gyvūnijos įstatymu, LR aplinkos ministro 2002-06-27
įsakymu Nr. 346 patvirtinta „Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo
programa“ vykdo biologinės įvairovės išsaugojimą, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse
gyvūnų veisimo programose, bendradarbiauja su kitais zoologijos keisdamasis gyvūnais,
taip pat vykdo mokslinį tiriamąjį ir taikomąjį darbą gyvūnų priežiūros ir veisimo srityse.
Zoologijos sodas, pagal 1999/22/EB Tarybos direktyvą, tai teritorija su specialiais
įrenginiais, kurioje laikomi ir visuomenei eksponuojami gyvi laukiniai gyvūnai. Zoologijos
sodas turi skatinti visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje,
teikiant informaciją apie eksponuojamas laukinių gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines,
užtikrinti, kad laukiniai gyvūnai būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų
rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projektas ,,Pirk Dramblį’2014“ vyko keliais etapais:
I – asis – VIDEO ANONSAI TV3 ETERYJE – nuo 2014 – 09 – 05 d. iki 2014 – 09 – 26 d.
Tai skirtingų TV anonsų transliavimas TV3 žiūrovams. Juose vaizduojami žymūs žmonės,
kurie meistrų pagalba virto gyvūnais bei transliavo žinutę ,,Aš ir tu – vieno kraujo“. Jų metu
žiūrovai taip pat buvo skatinami aukoti trumpaisiais numeriais bei internetu.
Pridedamos nuorodos į pasiektus rezultatus:
1. http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/zvaigzdes-irpramogos/vedamas-kilniu-tikslu-m-levickis-virto-iguana-647091#.VEosSI3fodV
2. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/konkurso-atsakymas-po-ispudinguzirafos-makiazu-slepiasi-jurga-seduikyte-3-452596
3. http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/konkurso-atsakymas-donatas-katkusprojekte-pirk-drambli-virto-liutu-3-453559?cf=df
4. https://www.aukok.lt/Projektai/Pirk-drambli-2014
5. https://www.facebook.com/ProjektasPirkDrambli
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II – asis – SPAUDOS PRANEŠIMAI – nuo 2014 – 09 – 03 d. iki 2014 – 10 – 15 d. Šis
etapas apėmė visuomenės informavimą apie akcijos idėją ir jos būtinumą įgyvendinti.
Pranešimų žiniasklaidai dėka buvo platinamos visos, su projektu susijusios naujienos.
Buvo iššryškinamos opiausios zoologijos sodo problemos, kalbinami specialistai,
akcentuojamas žymių visuomenės veikėjų požiūris ir skatinimas prisijungti prie šio
paramos projekto.
Pridedamos nuorodos į pasiektus rezultatus:
III – iasis - FINALINIS PARAMOS KONCERTAS – 2014 – 09 – 26 d. Tai projekto ,,Pirk
Dramblį’2014“ reziumuojantis renginys, kurio metu buvo suorganizuotas grandiozinis
paramos koncertas. Jo metu TV3 žiūrovai galėjo aukoti zoologijos sodui ir visą veiksmą
stebėti gyvai. Koncerto metu pasirodė žymiausiai Lietuvos pop scenos atlikėjai, taip pat ir
kiti garsūs visuomenės veikėjai.
Pridedamos nuorodos į pasiektus rezultatus:
1. http://www.tv3play.lt/programos/ivairus/450709
IV- asis ETAPAS. Pasibaigus koncertui ir po aukojimo sustabdymo buvo rengiami
specialūs pranešimai ir naujienos, viešinančios svarbiausius projekto rezultatus. Tokiu
būdu buvo siekiama suteikti grįžtamąjį ryšį visiems prisidėjusiems prie projekto.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti,
Eur

Išleista,
Eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.
II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos
Terariumo pastato laiptinės
remontas

4.344,30

2.856,86

Iš viso:

4.344,30

2.856,86

Atliktų darbų aktas Nr. 2, PVM sąskaita
faktūra Nr. DAR 229, mokėjimo
pavedimas Nr. 63

Projekto rezultatai
Praeitų metų rudenį per portalą www.aukok.lt vykusios akcijos „Pirk dramblį“ dėka, šį
sezoną zoologijos sodo lankytojus pasitiko atnaujintas terariumo pastatas: sutvirtintos
stogo konstrukcijos, sumontuoti nauji langai, suremontuota laiptinė į antrą aukštą.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Aurimas Didžiokas _____________ A.V.
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