


VISI  KOPĀ  MĒS  TO  VARAM! 
 

     Līvānos nav dzīvnieku patversmes, bet izveidota pagaidu māja pamestajiem mājas un ielu kaķiem. Tur dzīvo 14 kaķi. 
Rūpes par šiem pamestajiem dzīvniekiem ir uzņēmusies līvāniete Inta Klindžāne. 
     Mēs jau 2.klasē izteicām vēlmi palīdzēt uz ielas palikušajiem kaķiem. Inta Klindžāne ar lielāko prieku piekrita mūsu 
sadarbībai. 
     Otro gadu vismaz reizi mēnesī dodamies uz kaķu māju, katrs ņemot līdzi sarūpēto barību kā ciemkukuli. Sākumā kaķi 
uz mums lūkojās ar neuzticību, bija piesardzīgi un bailīgi. Tagad mēs jau visiem kaķiem zinām vārdus. Mūsu mīluļi ir runcis 
Leo, kaķenītes Džesija, Pērlīte un Roņa, un katram no viņiem ir savs stāsts. 
     Ar pašvaldības atbalstu mūsu mazpilsētā ir tapusi arī kaķu māja vienā no pagalmiem. Šajā rudenī mēs palīdzējām šo 
māju sagatavot ziemai. Tīrījām kaķu guļvietas, izklājot tās ar sausiem un tīriem salmiem, lai ielas kaķiem būtu silti un 
ziema neliktos tik gara. Ejot mājās no skolas, daudziem mūsu klases bērniem jāiet garām šai ielas kaķu mājai. Viņiem jau 
no rīta ir līdzi sausā barība un ūdens, ko atstāt trauciņos pie kaķu mājas. 
     Kopā ar Intu Klindžāni mēs gatavojam arī rotaļlietas kaķiem. No vecām kartona kastēm mūsu izgatavotajās mājiņās 
viņiem patīk ielīst un atpūsties.   
     Pavisam nesen, 20. martā, visa klase devāmies uz lielo kaķu māju, lai palīdzētu sagatavot telpas nopietnam remontam. 
Mēs plēsām nost vecās tapetes. Pirms lielā darba vispirms samīļojām savus draugus un atdevām līdzi paņemtos 
gardumus. Kopā strādājot, visu paveicām un bijām gandarīti par savu veikumu. 
     Domāju, ka šis labais darbs palīdzēs mums būt atbildīgākiem pret mājdzīvniekiem savās mājās un audzinās par labiem 
dzīvnieku saimniekiem. Bērni mācās no dzīvniekiem izturību un pacietību, jo dzīvnieki pacieš ļoti daudz. 
    Kopā ar Intu mēs sapņojam Līvānos izveidot īstu dzīvnieku patversmi, jo pamesto māju mīluļu skaits nesarūk.  
Lai mūsu sapnis piepildās! 



Ielas kaķu pagaidu māja ziemai sagatavota! Esam priecīgi par padarīto!J 



Pirms došanās pie saviem jaunajiem draugiem kaķiem ar sarūpētajiem gardumiem 
un pašgatavotajām kaķu mēbelēm. 



Kaķu māja remontam ir sagatavota! Mēs to paveicām! 
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