Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1148
2014 m. rugsėjo 1 d.

PROJEKTO„PIRK DRAMBLĮ“
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: 49.000,00 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 16.992,00 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Projekto metu norėjome supažindinti visuomenę su opiausiomis zoologijos
sodo problemomis, ir paprašyti padėti jas išspręsti. Projekto ,,Pirk dramblį“ pagrindiniai tikslai yra
praturtinti sodo gyventojų kasdienybę: gerinti buitines sąlygas, sveikatinti gyvūnus, praturtinti jų
aplinką būtinosiomis priemonėmis.

Projekto rezultatai:


Per aukok.lt surinkti pinigai buvo panaudoti rekonstruoti ir atnaujinti anubių ir juodagalvių
kapucinų voljerams.

Keletas projekto akimirkų:
www.tv3play.lt/play/321901/?autostart=true (Begemotė Coliukė ieško draugo)
www.tv3play.lt/programos/ivairus/322428 (Mažojo zebro žvilgsnyje –...)
www.tv3play.lt/play/326283?autostart=true (Koncertas)

1

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
Projekto veiklos, eiga
1-asis etapas: įvaizdinė projekto kampanija. Šio etapo metu internete startavo socialinio
tinklapio – facebook – projekto paskyra. Internetinę erdvę apimantis etapas supažindino
visuomenę su pagrindine projekto idėja, pristatė keturis skirtingus vaizdo anonsus bei
pateikė išsamius pranešimus spaudai. Etapo pradžia: 2013-09-04 d.
2-asis etapas: projekto reklaminė kampanija. Šio etapo metu televizijoje startavo oficialūs
reklaminiai anonsai, pristatantys TV žiūrovams ne tik projekto idėją, bet ir galimybę aukoti.
Etapo pradžia: 2013-09-15 d.
3-iasis etapas: paramos koncertas. Tai – svarbiausias projekto etapas, kurio metu buvo
surengtas ir tiesiogiai TV3 televizijoje transliuojamas renginys. Daugiau kaip dvi valandas
trukęs koncertas į Kauno sporto halę sukvietė ryškiausias Lietuvos žvaigždes, kurios
lankytojams dovanojo įsimintinus kūrinius. Žiūrovams taip pat buvo parodyti išskirtiniai TV
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siužetai iš Lietuvos zoologijos sodo. Viso renginio metu žiūrovai buvo skatinami aukoti.
Etapo pradžia: 2013-10-04 d.
4-asis etapas. Grįžtamojo ryšio komunikavimas. Šio etapo metu žiniasklaidos pagalba
visuomenė buvo ir yra informuojama apie tai, kaip jų suaukotos lėšos buvo įsisavintos ir
panaudotos. Etapo siekis – kuo išsamiau šviesti visuomenę apie tikslus, kurie buvo
pasiekti. Etapo terminas: 2013-10-04 – 2014-09-10 d.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

II. Materialių daiktų įsigijimas

-

-

III. Organizacinės išlaidos

-

-

I. Personalo kaštai

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

IV. Kitos išlaidos
Beždžionyno lauko aptvaro
remontas

49 000,00 16 992,00

Iš viso:

49 000,00 16 992,00

Atliktų darbų aktas Nr. 2, PVM sąskaita
faktūra Nr. AGD 0181

Projekto rezultatai
Beždžionyno remontas: pastatyti nauji lauko voljerai anubiams ir juodagalviams
kapucinams. Praplėsta judėjimo erdvė, stiklas sulaiko garsą bei leidžia lankytojams gerai
juos matyti. Buvo atlikti metalo siūlių virinimo darbai, įsigytos reikalingos metalinės dalys
bei papildomos medžiagos. Įrengtos stiklinės iki 2 metrų aukščio pertvaros bei atlikti
mūrinimo darbai stiklo pertvarų apačioje.

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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