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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 
drauga fonda” paveiktais oktobrī 

Paldies! 
 

Ziedotājiem no ziedot.lv labdarības 

projekta „Reiz cilvēkam bija draugs” 
ziedoti 74845.67 lati. Pēdējie ziedotāji, 

kuri ziedošanai izmantojuši 

internetbanku vai maksājumu karti, ir: 

Baiba Leļa, juliana kovaļkova, Guntis 

Bolšteins, Diāna Popova, Mārtiņš 
Sīpolnieks, Deniss Ivanovs, Olegs 

Šelgunovs  

 

Visiem brīvprātīgajiem palīgiem!  

Dati par oktobri 

Patversmē tikuši uzņemti 13 suņi un 

65 kaķi, bet uz jaunām mājām 

devušies 9 suņi un 55 kaķi. 

Katrs adoptētais suns patversmē vidēji 

pavadījis 28 dienas, bet kaķis – 39 

dienas.  

Kastrētas 6 kaķenes un 10 runči, 1 

kuce un 4 kaķenes.  

Ziedojumi un izdevumi  
 

 „Dzīvnieku draugs” : 
 Ziedojumos ir saņemti 1328.50 

Ls ; 
 Par barību un medikamentiem 

iztērēti—523.16 Ls; 
 Par komunālajiem 

maksājumiem—792.07 Ls; 
 

 „Dzīvnieku drauga fonds”: 
 Ziedojumos saņēmis 2295 Ls 

(no Lattelecom tālruņa - 232 
Ls, no ziedot.lv – 2000 Ls ); 

 Par barību, medikamentiem 
iztērēti - 1715.94 Ls; 

 Par veterinārajiem 
pakalpojumiem -  1724.31 Ls. 

Vēl viens garš un 

notikumiem bagāts 
mēnesis aizvadīts. 
“Dzīvnieku draugs” 
aktīvi darbojies jau 
kopš oktobra pirmās 
dienas—tika rīkota 
lielā patversmes 
t e r i t o r i j a s 
sakopšanas talka, 
ikgadējais adoptēto 
suņu salidojums, 
uzņemti pārstāvji no 
“ M a x i m a ” , 

televīzijas, kā arī mazie ciemiņi no skolām. Tā 
kā šogad Starptautiskā mājas (istabas) 
dzīvnieku labturības konference (ICAWC) 
notika Rīgā un bija paredzēts apmeklēt arī 
mūs, nedēļu iepriekš brīvprātīgie un darbinieki 
palīdzēja tīrīšanas, kārtošanas un mazliet arī 
remontdarbos, lai viesiem no visas pasaules 
parādītu sevi no labākās puses. Tāpat arī 
mazie kucēni piedalījās klikera apmācības 
metodes paraugdemonstrējumos, un visus 

patiesi aizksutināja suņu meitene Lote, kura 
komandām paklausīja ar pirmo reizi.  

Labie  darbi , 
protams, ar to 
vien nebeidzas—
Latvijas Dabas 
muzejā oktobra 
sākumā notika 
labdarības akcija 
(3.lpp.) - bet uz 
skaisto rudens 
lapu fona gandrīz 
visiem suņiem 
veicām rudenīgu 
fotosesiju. Ar to, 
kas sanācis, 
varat iepazīties 
m ā j a s l a p ā 
(www.dzd.lv), bet ar katru notikumu sīkāk, 
lasot šī mēneša ―Dzīvnieku drauga‖ numuru. 

Līdz novembrim! 

Lote ar Sāru Fišeri 

konferencē 
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Ziņas 

Vienota datubāze mājas mīluļu reģistrācijai 

No 2011.gada 1. jūlija iedzīvotājiem ir iespēja reģistrēt savu 
mājas mīluli vienotā valsts datu bāzē, ko uztur valsts 

aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs‖ (LDC) atbilstoši 

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem 

Nr.491  „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība‖. 

Datu bāzē var reģistrēt trīs veida mājas (istabas) dzīvniekus 

– suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus.  

Oktobrī „Dzīvnieku drauga fonds‖ ir čipējis un reģistrējis 

vienotā datu bāzē 14 suņus.  

“Dzīvnieku draugs” aicina iedzīvotājus reģistrēt savus 

mājas mīluļus, jo tas nodrošina dzīvnieku uzskaiti un 

dzīvnieka izsekojamību valstī – datu bāzē reģistrēts pazudis 

dzīvnieks ir vieglāk atrodams un iespējami īsā laikā 

atgriežas mājās. Dzīvnieka īpašnieks tāpat var pieteikt sava 

dzīvnieka pazušanu, jo datu bāze nodrošina informācijas 
uzskaiti arī par pazaudētiem un atrastiem dzīvniekiem.  

No 2012. gada 1. janvāra dzīvniekus varēs reģistrēt Rīgā – 

valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs‖, 

Republikas laukumā 2 vai arī LDC reģionus apkalpojošās 

nodaļās, kā arī pie praktizējoša veterinārārsta vai vietējās 

pašvaldības darbinieka. 

Patversme akciju turpinās. 

Talka patversmē 

Liels paldies  draugiem no SIA "Skrivanek 
Baltic" , kas 1.oktobrī organizēja talku, nu 

jau otro šajā gadā. Tika paveikti lieli darbi - 

nokrāsota jaunā sēta, atbrīvota no 

krūmiem, gružiem un lapām teritorija, 

nopļauta pēdējā rudens zāle, iztīrītas suņu 

turēšanas vietas, mazgāti logi. Jau 

tradicionāli talka noslēdzās ar kopīgu zupas 

ēšanu, kuru arī bija sagādājuši Skrivanek 

ļaudis. Talkā piedalījās 30 cilvēki, kuri 

nostrādāja kopā 120 cilvēkstundas!  

“Maxima” dāvinājums patversmei 

Oktobrī patversmē viesojās veikala 
tīkla ―Maxima‖ pārstāvji. Paldies 

par sagādāto prieku mūsu 

mazajiem draugiem, dāvājot tiem 

lielās suņu un kaķu barības 

pakas, kā arī kārumus!  

Dziedātāja Aiša “Dzīvnieku 
draugā”  

Oktobra pēdējā nedēļas nogalē  pie mums 

ieradās raidījuma „Ķepa uz sirds‖ komanda 

un dziedātāja Aiša, kura apciemoja kaķus, 

draudzējās ar „D komandu‖(četri viena 

metiena kucēni) un par savu aizbilstamo 

izvēlējās suņu džentelmeni Tero, kurš sevi 
parādīja no labākās puses. Sižetu var 

noskatīties internetā: 

http://www.youtube.com/user/
KepaUzSirds#p/a/u/1/ViiRJe4GSGM 

Starptautiskā mājas (istabas) dzīvnieku 
konference (ICAWC) Rīgā 

No 18.— 20. oktobrim Rīgā notika 

Starptautiskā mājas (istabas) 

dzīvnieku konference, kuras laikā 

pārstāvji no dažādām valstīm vadīja 

s e m i n ā r u s  p a r  d z ī v n i e k u 

aizsardzību, uzvedību, apmācību, 
veselības aprūpi un sekmīgas 

adopcijas pasākumiem, kurus 

apmeklēja mūsu patversmes 

darbinieki, gūdami vērtīgu pieredzi, 

jaunas idejas un iedvesmu tās īstenot. Pirmajā konferences 

dienā ―Dzīvnieku draugā‖ tika sagaidīts līdz šim lielākais 

apmeklētāju skaits vienā reizē—170; dalībniekiem tika 

stāstīts par patversmes darbību, kā arī vesti ekskursijās. No 

galvenā rīkotāja—organizācijas ―DogsTrust‖ - mēs saņēmām 

arī vērtīgu dāvanu jauniekārtotajam veterinārajam 

kabinetam—instrumentu sterilizatoru 363 latu vērtībā.  

http://www.youtube.com/user/KepaUzSirds#p/a/u/1/ViiRJe4GSGM
http://www.youtube.com/user/KepaUzSirds#p/a/u/1/ViiRJe4GSGM
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Labdarības akcija “Ar atbildību pret mīluli” Latvijas Dabas 
muzejā 

Atzīmējot Vispasaules dzīvnieku dienu, no 4. līdz 

9.oktobrim Dabas muzejā norisinājās akcija „Ar 

atbildību par mīluli‖, kuras laikā visi, kam nav 

vienaldzīgs patversmē mītošo dzīvnieku liktenis, tikai 

aicināti ziedot patversmes „Dzīvnieku draugs‖ 

iemītniekiem. Skolēni īpaši tika aicināti apmeklēt 
muzeju un šajā laikā apskatīt patversmes dzīvnieku 

fotogrāfiju izstādi un noklausīties lekciju par 

patversmes darbu, bezsaimnieku un klaiņojošo 

dzīvnieku aizsardzību. Speciāli šai akcijai tika 

sagatavoti video stāsti par dzīvniekiem, kuri tika 

adoptēti no patversmes (video stāstus var noskatīties 

- 

http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/gallery/?pi

d=231972118). 

 

Izstādes laikā skolēni tika aicināti palīdzēt izdomāt 

patversmes iemītniekiem vārdus. Līdzās tādiem jau 
tradicionāliem kaķu un suņu vārdiem kā Čiepa, 
Rembo, Peciņa, Blusa, Lords, Pūka, tika minēti arī 

visai jauni, amizanti vārdi - Sencis, Zeltiņš, Gustiņš, 

Smailais, Riekstiņš, Parīze, Saule, Čiekurs. 

Daži bērnu vēlējumi un solījumi no izstādes: 
- Lai mans suns nekad nepazūd; 
- Lai visi patversmes dzīvnieki atrod ģimeni; 
- Es nekad tevi nepametīšu; 
- Lai tavs saimnieks ātrāk ierodas patversmē; 
- Es tīrīšu tualeti katru dienu un teikšu, cik tu esi 
mīļš; 
- Apsolu tevi samīļot, 
- Mīlēt stipri; 
- Es atnākšu pēc tevis; 
- Maksi, spēlēšos ar tevi daudz vairāk; 
- Es gribu, lai jūs visi esat laimīgi! 

Akcijas laikā tika ziedota: 

 sausā barība -118.300 kg, 

 konservi - 53.630 kg, 

 našķi - 7.800 kg,  

 rotaļlietas ap 10 kg,  

 segas un spilventiņi ap 40 kg., 

 bļodiņas (pāri par 30),  

 pārnēsājamie krātiņi (1 gab.), 

 telpu un dzīvnieku kopšanas līdzekļi,  

 pavadiņas, kakla siksnas, pret blusu 

siksnas, uzpurņi, bumbiņas, guļamie 

grozi, .) , kaķiem nagu asināmie stabiņi 

u.c. patversmei nepieciešamas lietas. Nodarbības apmeklēja: 

Privātskola Rīdze 3.kl., Rīgas 5. speciālā skola 5.-

12.kl., 63.vsk 2.kl., Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 7.kl., 

Rīgas kultūras vsk 4.kl. Kopā 192 skolēni. 

Liels paldies Dabas 
muzejam par atbalstu 

akcijai, kā arī paldies 

visiem ziedotājiem!  
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Patversmes hronikas— 

Adoptēto suņu salidojums 2011 
 
2. oktobrī „Dzīvnieku draugs”, gaidot Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienu, rīkoja 
adoptēto suņu salidojumu, kas šogad bija īpašs, jo par godu februārī nosvinētajai 10. 
dzimšanas dienai tika aicināti ne tikai suņi, kas tikuši adoptēti 2011. gadā, bet arī 
iepriekšējos gados. Visi 8000, kas šajos gados ir aizgājuši uz mājām, protams, ierasties 
nevarēja, tāpēc sveicām tos 30, kas piedalījās. Tradicionāli visiem suņiem tika piešķirtas 
nominācijas - "Patversmes veterāni", "Mazie, ņiprie", "Zelta jaunatne", "Nebēdņi", "Smagās 
astes", "Laimīgie stāsti", "Mis un Misters" - kā arī saimniekiem lūgts par savu mīluļu 

pašreizējo dzīvi mazliet pastāstīt. Bija tādi, kurus atcerējāmies uzreiz, citi—kuri paņemti kā 
kucēni un tagad izauguši vai arī tā pārvērtušies, ka ne pazīt varēja. Dzirdot katru  laimīgo 
stāstu, pārliecinājāmies, ka tas, ko ikdienā darām, ir tā vērts. 
Pasākuma organizēšanā iesaistījās arī patversmes atbalstītājs „Mārtiņa Freimaņa fonds‖, ar 
kura atbalstu norises vietā tika uzstādīta skatuve un dziesmu visiem saimniekiem un viņu 
mīluļiem veltīja Kaža.  

Katru gadu par pasākuma 

vadītāju tiek izvēlēts viens 

suns, kurš mīt patversmē. 

Šogad tā bija mazā suņu 

meitene Pārsliņa, kura drīz 

vien devās uz jaunajām 

mājām. 

Katrs salidojums sākas ar 

lielo suņu gājienu mūzikas 

pavadībā. Gatavojamies. 

Rindas priekšgalā—brīvprātīgā 

Katrīna un mazā Pārsliņa. 

Ne visi balvas 

saņem uzreiz, tāpēc, 

kamēr jāgaida, var 

piesēst un atpūsties. 

“Smagsvars” Bruno ar 

saimniecēm. Lielais, 
miermīlīgais kaukāzietis 

uz mājām devās 2010. 

gada rudenī. Mīlot gulēt 

gultā un paslēpt 

kauliņus zem spilvena.  

 “Laimīgie stāsti” - Zeta un 

Hvostja uzsmaida kamerai. 

Hvostja tika adoptēta šī gada 

martā. Lai arī sākumā bijusi 

ļoti bailīga, tagad pret savu 

ģimeni ir ļoti mīļa. 

“Laimīgais stāsts” - 

enerģiskā Raida, šķiet, 

pastiepusies augumā kopš 

pēdējoreiz redzēta 

Dziedātāja Kažas mīlulis Rūdis, 

kuram jau iemācīti dažādi stiķi.  
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Viens no „Mazajiem ņiprajiem‖ 

Skipers – suņuks, kurš sastrādāja 

ne mazumu blēņu  patversmes virtuvē 

(lēca uz galda, apēda cepumus un citas 

garšīgās lietas, kā arī iezīmēja savu 

teritoriju), pēc saimnieku teiktā tagad ir 

ļoti paklausīgs. 

Divu brālīšu satikšanās. 

Patversmes ―Nebēdņi‖ ierindā.  

Salidojuma jaunākais 

dalībnieks –  divus 

mēnešus vecais suņuks, kurš 

mājās bija devies pirms 

dažām dienām. Maizais puika 

itin nemaz nemaz nebija 
nobijies—pats savām ķepām 

veica gājienu, kā arī 

nebaidījās ar citiem suņiem 

iepazīties. 

“Zelta jaunatne” - Nikita -

mazais, apaļīgais kucēns, 

kurš „Dzīvnieku draugā‖ 

nonāca šī gada janvārī un 

pēdējā no sava metiena aizgāja 

mājās, ir izaugusi par jaunu, 
nopietnu un nosvērtu suņu 

dāmu. Māsiņa Nikola un 

brālītis Naiks diemžēl nebija 

ieradušies. 

Misters un mis— pūkainis Bruno un 

melnā skaistule Zara. 

Pasākumā arī 

p a t v e r s m e s 

iemītnieku parāde – 

suņuki, kuri šeit ir 

pabijuši ilgi un vēl 

gaida savus īstos 
cilvēkus – no 

kreisās – Greisa, 

Mačo,  Spra i ts , 

Fērdžija, Als un 

Ketija. 

“Laimīgie stāsti” 

- no kreisās: 

Krona, Zeta, Hvostja 
un Bronta un tikpat 

laimīgās saimnieces. 

Katra šī suņa stāsts 

ir īpašs, ir bijis 

nepieciešams gan 

laiks, gan pacietība 
un mīlestību, lai 

redzētu šos suņus 

smaidām.  

Tās brīnišķīgās divas stundas, ko pavadījām kopā, 
dažās fotogrāfijās attēlot nemaz nav iespējams. Viss—
priecīgas atkalredzēšanās sunim ar suni, patversmes 
“mammām” ar saviem mīluļiem, kā arī lepnuma 
pilnais mirdzums katra suņuka acīs, stāvot blakus 
savam īstajam saimniekam—liecina par to, ka 
salidojuma moto ―visi dzīvnieki, kas no patversmes ir 
aizgājuši uz jaunām mājām, dzīvē ir uzvarējuši‖ ir 
patiess. Mēs pateicamies visiem, kas piedalījās un 
palīdzēja salidojuma rīkošanā! 
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Laimīgie stāsti  

Motja. Oktobrī kaķenīte Motja 

tika adoptēta otro reizi pēc gada, 

kas tika pavadīts būrī. Pirmo 

reizi Motja mājās devās pirms 4 

gadiem, kad bija vēl pavisam 

maza kaķenītem, un pie 
pirmajiem saimniekiem Motja 

nodzīvoja 3 gadus. Taču ģimenē 

piedzima bērns, Motja izrādījās 

lieka un tāpēc atgriezās 

patversmē, kur ļoti ilgi un dziļi 

pārdzīvoja - viņa neuzticējās 

nevienam un bija gatava sevi aizstāvēt ar nagiem un zobiem. 

Pagāja mēneši un izrādījās, ka Motja ir ļoti mīlīga un kārtīga kaķu 

dāma, kurai ļoti patīk cilvēka glāsti un uzmanība. Tikai no citiem 

kaķiem jaunkundzei bija bail, tāpēc viņa nelabprāt pameta savu 

„mājiņu”. Kaķenītes pacietīgā gaidīšana atmaksājās – oktobrī viņa 

atrada jaunus saimniekus. Kad sazvanījāmies pēc dažām dienām, 

uzzinājām, ka viņi ir ļoti apmierināti ar savu mīluli. Šķiet, ka Motja 

mājās arī ļoti patīk, jo viņa labprāt sēž klēpī un guļ gultā. 

Maksis. Runcītis vārdā Maksis 

nonācis patversmē 2 gadu 

vecumā kopā ar māsiņu pēc 

saimnieces aiziešanās citā 

pasaulē. Abi kaķīši ilgi nevarēja 

pierast pie dzīves patversmes 

būrī, sēdēja saspiedušies kopā un 

ēda tikai pa nakti. Bet pēc trim 

mēnešiem Makša māsiņa tika 

adoptēta,  runcītis, palicis viens 

pats būrī, sāka  iet arī ārā un 

iepazīties ar citiem kaķiem. Viņš 

labprāt glaudās gar kājām, 

ierausās klēpī un deva bučas.  

Šādi Maksis arī izvēlējās savus 

saimniekus – ielecot klēpī. Tagad 

Maksis dzīvo netālu no 

patversmes dzīvoklī, kur viņš ir 

vienīgais saimnieks. 

Džeksons. Palielā auguma šarpeja jauktenis Džeksons ―Dzīvnieku 

draugā‖ ieradās jūlija beigās, jo saimnieks nevarēja par viņu vairs 

parūpēties. Suns bija draudzīgs 

pret cilvēkiem (un suņiem izlases 

kārtā; kuri nepatika—tos ķēra 

aiz skausta) un paklausīgs, taču 
ļoti spēcīgs. Ne kuram katram 

bija spēka Džeksonu noturēt, ja 

viņš piepeši bija izdomājis, ka 

ielas pretējā pusē, redz, ir kaut 

kas interesantāks ―lasāms‖. Taču 

oktobrī atradās cilvēki, kas bija 

gatavi uzņemties rūpes par 

enerģisko suni. Pēc pēdējām 

ziņām jaunajās mājās viņš ir ļoti 

labi iedzīvojies, daudz ēd un apmeklē suņu skolu.  

Vendija. Mazā suņu meitene 

Vendija tika atņemta ģimenei, 

kura pret viņu slikti izturējās, un 

atnesta uz patversmi.  Seit viņa 

itin ātri atkopās un sevišķi 

priecājās par katru labo vārdu un 
glāstu, ko saņēma. Pēc divu 

mēnešu ilgas gaidīšanas, viņa 

aizgāja uz mājām.  

Patiess prieks arī par kucēniem—māsiņām Piciņu un Pārsliņu, 

Zenu, Līzi un Legru—suņiem, takšveidīgo Alviksu un labradora 

kucīti Delfīnu, kuri arī oktobrī ir aizgājuši uz mājām. Ne mazāk 

priecājamies par lieliem un maziem kaķiem—Eboniju, Piku, Pegiju, 

Lorettu, Lāciku, Bubertiņu, Runci, Šoko, Lāciku un citiem— kuri 

patversmē oktobrī nonāca un kuri drīz vien atrada savus īstos 

saimniekus. Lai veicas! 
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Mēneša dzīvnieki 

Oktobri pelnīti uzskata par skaistāko mēnesi—krāsainās koku 
lapas, vēsās, bet saulainās dienās, kad tā vien gribas doties laukā un 
dalīties priekā ar kādu draugu. Kādēļ gan šis kāds nevarētu būt kaķis 

vai suns? Tāpēc šomēness divi šarmanti runči un jautrs, draudzīgs 
un aktīvs suņu kundziņš nolēma ―Dzīvnieku drauga‖ avīzītei iesniegt 

iepazīšanās sludinājumus cerībā, ka tos ieraudzīs īstie cilvēki.  

Zefīrs I 

Labdien! Esmu melniraibs runcis ar zelta krāsas 
acīm pašos spēka gados (man to ir divi). Patversmes 

kaķu istabā dzīvoju kopš pagājušās , ļoti aukstās 

ziemas, kad tiku atrasts ārā, ļoti novārdzis, taču ar 

patversmes ―mammu‖ gādību tiku atkal nostādīts 

uz pekām. Kā jau mans vārds norāda—esmu tikpat 

mīlīgs un draudzīgs kā manā vārdā nosauktās 

konfektes. 

Meklēju saimniekus ilgām un nopietnām 

attiecībām. Vecumam, augumam, svaram un 

izskatam nav nozīmes.  

Zefīrs II 

Sveiki! Esmu gados jauns (gads—cilvēku 18 ekvivalents) kaķu puika 
ar  gaišdzeltenām acīm un ar skaistu, mīkstu melni baltu kažociņu. 

Mani labā rakstura dēļ mēdz dēvēt arī par Zefīru šokolādē. Arī tāpēc, 

lai varētu atšķirt no kaimiņa ar tādu pašu vārdu, kuru gan es dzīvē 

neesmu saticis.  

Maniem pirmajiem saimniekiem nācās braukt prom no Latvijas, 

otrie—kad pēc kritiena no ceturtā stāva salauzu ķepu—nevarēja par 

mani vairs parūpēties, taču tāpēc vien es neesmu zaudējis ticību tam, 

ka man paveiksies trešo reizi. 

Meklēju mīļus un labus saimniekus, ar kuriem dalīties mīlestībā un 

pie kuriem nodzīvot visu savu garo kaķa mūžu.  

 

Rojs 

Hei, hei!  Esmu suņu puika pašos spēka gados, ar 
melnu, spīdīgu un tīru uzvalciņu, bet ap kaklu balts 

lakatiņš. Neesmu augumā padevies, taču kā lielākā 

daļa mazo cilvēku—esmu enerģisks, mērķtiecīgs un 

drosmīgs. Lielajiem neļauju sevi apcelt. Vislabprātāk 

man patīk uzturēties cilvēku sabiedrībā—sēdēt klēpī, 

tikt bužinātam, glaudītam un samīļotam, taču pēc 

dabas esmu arī prasīgs—man gribas spēlēties un patīk 

kārtīgi izskrieties. Tāpēc, ja esi aktīvs, jautrību mīlošs 

un gādīgs saimnieks, es noteikti vēlos ar Tevi iepazīties. 

Varbūt mums saskanēs! :) 



 8 

Suņu senioru konkurss 

Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

 

Lai pārvarētu stereotipus un iedrošinātu 

cilvēkus adoptēt vecāka gadagājuma suņus, 
Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa līdz 1. 

decembrim aicina cilvēkus iesūtīt stāstus un 
fotogrāfijas ar saviem ģimenes mīluļiem—
suņiem sen ior i em—par  p iedz ī vo to , 

pārvarētajām grūtībām un visu to jauko, ko 
cienījamais viņš vai viņa ir ienesis jūsu dzīvē. 
Konkursa pirmo triju vietu ieguvējiem tiek 

solītas lieliskas balvas, bet Fotogēniskākajam 
sunim—fotosesija pie profesionāla fotogrāfa.  

Stāstus un foto sūtiet linda@patversme.lv vai 
uz pasta adresi Rīga, Juglas iela 18, LV-1064 
(Juglas suņu patversme). Uzvarētāji tiks 

paziņoti 5. decembrī www.patversme.lv 

SIA "Dzīvnieku draugs",  
PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408031314 

 

mailto:dzd@latnet.lv
mailto:linda@patversme.lv
http://www.patversme.lv/

