
Alūksnes pilsētas sākumskolas 

3.c klases “Sporto visa klase” 

labais darbs “Esi līdzatbildīgs!” 

Mūsu klase ar lielu prieku piedalās projektā “Sporto visa klase”. Mēs visi 
esam vienota komanda! Ar sportu, mācībām un kādu noderīgu, labu darbiņu 
sastopamies katru dienu, bet gribējām paveikt ko lielāku!  
    Mēs jau 2.klasē bijām uzaicinājuši pārstāvi no dzīvnieku patversmes “Astes un 
ūsas” – Ligiju Priedi. Viņa mums pastāstīja par dzīvnieku ikdienas dzīvi dzīvnieku  
mājā un iemācīja  pagatavot rotaļlietas priekš mīlīgajiem ķepaiņiem.  
Alūksnē dzīvnieku māja dibināta 2011.gadā. 
   Jau pagājušajā gadā nolēmām apciemot un iepriecināt mazos draugus dzīvnieku 
patversmē ar spēļmantiņām, kas gatavotas ar mīlestību, un aiznest viņiem sarūpēto 
barību. Mēs dzīvnieciņu ikdienu padarījām rotaļīgāku un skaistāku.  Izvedām sunīšus 
pastaigā un paspēlējāmies ar kaķiem. Uzzinājām daudzu dzīvnieku dzīvesstāstus. 
   Šogad iesākto tradīciju turpinājām! Atkal katrs bija padomājis par našķiem, barību 
un pašgatavotām rotaļlietām priekš jauniegūtajiem draugiem.  Dzīvnieciņiem patīk 
izskrieties, un patversmes darbinieki atļāva mums vest suņus pa jauno pastaigu 
laukumu ar šķēršļu joslām un barjerām. Bijām lepni, jo paši arī bijām balsojuši tieši 
par šo projektu, lai dzīvnieki varētu aktīvāk pavadīt savu ikdienas dzīvi. Vadājot 
sunīšus pavadā, izjutām lielu atbildības sajūtu, jo viens bija vēl  pavisam mazs, melns 
kucēns. Mēs apraudzījām arī kaķu jauno mājiņu, kas bija ļoti omulīga un kaķēniem 
patika. 
   Kamēr daži skolēni pastaigājās ar suņiem, pārējie pildījām intelektuālo testu “Zini 
vai mini!” Veicot zināšanu pārbaudi, uzzinājām, ka 4.oktobrī pasaulē atzīmē 
Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, ka 3 suņi bija izdzīvojuši pēc slavenā 
kuģa “Titāniks” nogrimšanas, un alu cilvēki bija tie, kas pieradināja suņus dzīvot kopā 
ar cilvēkiem.  
      Mūsu klasei šīs labo darbu dienas bija ļoti aizraujošas un priecīgas, jo mēs dodot 
citiem, paši jutāmies ļoti laimīgi. Daži mūsu klasesbiedri kopā ar vecākiem un 
lielajiem brāļiem un māsām, strādā patversmē kā brīvprātīgie, ved pastaigās suņus un 
spēlējas ar kaķiem. 
   Šobrīd 23 suņuki un pāri par 50 kaķiem gaida savus jaunos saimniekus. Mēs 
vēlamies, lai ikkatram dzīvnieciņam būtu savas mājas un gādīgs saimnieks! Pārrunās 
pēc apmeklējuma daudzi izteica domu, ka mājdzīvnieki ir īpaši uzticīgi un viņi nevar 
dzīvot bez cilvēku gādības un mīlestības. (Pielikumā foto.) 

Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām. 
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