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Kādā audzināšanas stundā, spriežot par šī gada mūsu klases labo darbu, tas kaut kā ļoti ātri un 
viegli notika. Mums radās ideja, visa klase akceptēja, atlika tikai realizēt. Tā kā vēl joprojām 
ir aktuāla nevēlamu dzīvnieku nodošana patversmēm vai vienkārši atstāšana novārtā, tad 
nolēmām doties uz dzīvnieku patversmi. Mēs izvēlējāmies apmeklēt Juglas dzīvnieku 
patversmi “Labās mājas”. Devāmies uz patversmi, lai ziedotu un pavadītu laiku ar 
dzīvniekiem. Patversmes vadītāja mūs ļoti laipni uzņēma. Iepazīstināja ar patversmes 
darbību, cik un kādi dzīvnieki pie viņiem uzturas, kā jāuzvedās dzīvnieku patversmē, kā 
notiek dzīvnieku adoptēšana. Ar lielu interesi klausījāmies. Tad devāmies patversmes 
apskatē. Sadalījāmies divās grupā, lai nebūtu pārāk liels troksnis un stress dzīvniekiem. 
Sākām iepazīties ar kaķiem. Atrodas tur dažādi kaķi, ļoti nosvērti un nobijušies, kas pat 
nerādījās ārā no mājiņas un pat ļoti draudzīgi, kas lūgtin lūdzās, lai viņu samīļo un paglauda. 
Visilgāk dzīvo viens kaķis, kuru vairs nepiedāvā adocijai, jau 7 gadus. Viņš tur jūtas kā 
saimnieks un esot diezgan privātīpašniecisks, uz katru jauno iemītnieku reaģējot ar 
“teritorijas iezīmēšanu”.  Tālāk devāmies pie suņiem. Suņi daudz skaļāki par kaķiem, uzreiz 
jūtams. Mums tāda lieliska iespēja, doties ar diviem suņiem 30 minūšu pastaigā pa mežu. 
Suņus sauca Nape un Rupucis, kuri ir brāļi un 7 mēnešus veci. Patversmes darbiniece 
pastāstīja daudz interesantu lietu par suņiem kā tādiem, par viņu uzvedību, īpatnībām un 
spējām. Izbaudījām meža svaigo gaisu un kopā būšanu gan kā klasei, gan kaut nedaudz 
palīdzot sunīšiem. Jau iepriekš bijām painteresējušies par nepieciešamo patversmei. 
Sagādājām dvielīšus, segas, palagus un nelielu ziedojumu no mūsu klases. Bijā arī acu 
liecinieki, ka dzīvnieki tiek adoptēti. Kāds igauņu vīrietis adoptēja kaķīti. Ceram tomēr uz 
gādīgiem cilvēkiem, kuri neatstās savus mīluļus novārtā un lielu pateicību dzīvnieku 
patversmēm par viņu darbu! Šī bija lieliska diena ar dzīvniekiem! 
 

     
 

        
 

Izglītības iestāde un klase  : Bauskas sākumskola, 5.a klase 
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