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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 

drauga fonda” paveiktais decembrī 

Dati par decembri: 

 Patversmē uzņemti - 64 kaķi un 
25 suņi, 

 Adoptēti—50 kaķi un 8 suņi, 

 Sterilizētas 4 kaķenes, 2 kuces, 6 
runči, 2 suņi. 

 

Vidēji katrs decembrī adoptētais kaķis 

patversmē ir pavadījis 23 dienas, bet 

suns - 15 dienas. 

 

Atkal viens gads pagājis, tāpēc varam 

ar prieku sniegt ziņu par 2011. gada 

laikā paveikto: 

 Patversmē uzņemti - 580 kaķi, 

200 suņi; 

 Adoptēti no patversmes – 475 kaķi, 

157 suņi; 

 Veiktas 66 suņu un 144 kaķu ste-

rilizēšanas operācijas.  

Ziedojumi un izdevumi  
 
„Dzīvnieku Draugs”: 

 Ziedojumos saņemti - 1766 Ls; 
 Par barību, medikamentiem un vete-

rinārajiem pakalpojumiem iztērēti - 

210 Ls; 

 Par komunālajiem maksājumiem - 
1433 Ls. 

  

„Dzīvnieku Drauga Fonds” : 

 Ziedojumos saņemti—2978 Ls 
(t.sk., no ziedot.lv projekta - 2000 Ls 

un 288 Ls - no Lattelecom ziedojumu 

tālruņa); 
 Par barību un medikamentiem iztē-

rēti - 1894 Ls; 

 Veterinārajiem pakalpojumiem - 708 
Ls. 

Decembris ir svētku mēnesis 

un, lai arī uz mājām devušos 

rējēju skaits bija krietni ma-

zāks nekā novembrī, tas var-

būt ir pat labi un liecina par 

pozitīvu tendenci—neizvēlēties 

dzīvniekus kā dāvanas. Ar 

dažiem no laimīgajiem stās-

tiem variet iepazīties 5. lappu-

sē.  

Arī mūsu labo darbu bijis krietni daudz, taču vislielākais prieks 

par visiem tiem cilvēkiem, kas ziedoja un nesa dāvanas (barību, 

traukus, sedziņas utt.). Pēdējo bija tik daudz, ka noliktavu nācās 

vairākas reizes pārkārtot, lai atrastu visam vietu.  

Sevišķs paldies šiem cilvēkiem: 

- portāla ziedot.lv projektā “Reiz cilvēkam bija draugs” ziedotājiem 
un Alīnai Nazarovai, Jeļenai Smirnovai, Diānai Juknai, Dacei Vik-
manei, Jeļenai Zubalei, Diānai Līdakai, Suomelai Inarii, Krištīnei 
Krišjānei, Lienei Gudinskai, Ievai Bricei, Irēnai Udovenkoi, San-
drai Zeberiņai, Jevgēnijam Lavrentjevam, Andrejsam Zamkovojam, 
Svetlanai Ceipei, Lidijai Aleksejevai, Dacei Straumei, Oksanai 
Agarkovai, Larisai Kozlovai, Dianai Arefjevai, Zigrīdai Garkaklei, 
Janīnai Pivovarovai, Veronikai Antonevičai, Ludmilai Rapohinai, 
Gļebam Čerņenko; 

- Andrejam Klanovam par naudas ziedojumu 130 latu apmērā; 

- firmai Royal Canin par 151 kg suņu barības un 80 kg kaķu 
barības ziedojumu; 

- Ilzei Daukštei par Royal Canin firmas barības ziedojumu 40 latu 
apmērā; 

- bērnudārzam "Kastanītis" par drēbju, barības u.c. ziedojumu 

patversmei; 

- SIA "Skrivanek Baltic" par lielo palīdzību un Royal Canin barības 

dāvinājumu 200 latu apmērā. 

Kā arī ziedot.lv komandai par decembrī rīkoto labdarības akciju 

“Rekša un Murīša Ziemassvētki” – patversmei „Dzīvnieku draugs” 

ziedoti 854 lati.  

Katrs ziedojums mums ir svarīgs, jo tikai tā mēs varam palīdzēt 

un iepriecināt savus mīluļus.  

Ziemassvētku vakarā katrs suns saņēma gardumus, kas tika 

priecīgi nokraukšķināti. Vecgada vakarā savukārt pie mums 

ieradās daudz brīvprātīgo palīgu, kas izveda pastaigāties suņus 

un piedalījās tīrīšanas darbos. Paldies par veltīto laiku un ceram 

jūs satikt arī Jaunajā gadā. Saņēmām arī vēstules no tiem mīluļi-

em, kas adoptēti pirms gada. Interesantākās no tām jaunajā sa-

daļā  “Mums raksta”. 

Visbeidzot  Jaunajā Pūķa gadā visiem mūsu darbiniekiem, palīgi-

em, atbalstītājiem un lasītājiem vēlam daudz panākumu, 

veiksmes, veselību un mīlestību! Lai viss izdodas! 

“Dzīvnieku drauga” komanda 
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6. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds 

organizēja brīvprātīgā darba godināšanas pasā-

kumu “Gūt var dodot”, kas pulcēja gandrīz 300 brīv-

prātīgā darba veicējus no visiem Latvijas reģioniem, 

tika apbalvoti brīvprātīgā darba veicēji deviņās no-

minācijās.  

„Mūsu fonds atbalsta tos ļaudis un organizācijas, 

kas nesēž rokas klēpī salikuši, bet dara visu, lai uzla-

botu savu un līdzcilvēku dzīvi. Visā pasaulē brīvprā-

tīgais darbs kļūst cilvēku dzīves neatņemamu sastāv-

daļu, tādēļ ceru, ka Latvijā, godinot un izceļot brīv-

prātīga darba darītājus, mēs motivēsim cilvēkus ar-

vien vairāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā un tā at-

balstīšanā, lai visi kopā padarītu Latvijas iedzīvotāju dzīvi vieglāku, drošāku un pārtikušāku,” tā fonda 

mecenāte Ināra Tetereva.  

Liels prieks par mūsu ilggadējo brīvprātīgo Maiju Selezņovu, kura balvu saņēma nominācijā 

“Brīvprātīgais darbs dzīvnieku aizsardzības organizācijā”. Pasākuma video un videostāstus ir iespējams 

noskatīties šeit: 

http://www.youtube.com/watch?v=PyybirCJSFs&lr=1&feature=watch .  

Ar fonda gādību 2011. gadā patversme īstenoja jaunu būru kucēniem un kaķiem iepirkumu. Nodibinā-

juma „Dzīvnieku drauga fonds” brīvprātīgie no Teterevu fonda saņēma dāvanu – dāvanu karti 150 latu 

apmērā uz H.Brauna fonda organizētajiem koncertiem 2012.gadā 

29. decembrī patversmē tika rīkots Zie-

massvētku pasākums visiem “Dzīvnieku 

drauga fonda” brīvprātīgajiem palīgiem, kā 

arī aicināti tika tie, kas par tādiem tikai gra-

sās kļūt. Sanākušie tika aicināti ar sevi iepa-

zīstināt, kā arī dalīties stāstos par saviem 

mājdzīvniekiem. Katram bija iespēja nofo-

tografēties ar savu patversmes mīluli pie pro-

fesionāla fotogrāfa, kā arī tika uzņemta visas 

lielās komandas bilde. Paldies visiem, kas 

ieradās! 

1. decembrī patversmes direktore Solvita Vība 

piedalījās Pāvilostas pelēkās kāpas trīs gadskārtu 

jubilejas atzīmēšanā, kas notika Latvijas Mākslas 

akadēmijā un kam par godu tika rīkots koncerts, foto-

grāfiju izstāde un domubiedru tikšanās. 

Ziņas 

8.decembrī 

piedalījāmies 

firmas iRobot 

rīkotajā pasākumā, 

lai piešķirtu jaunus putekļsūcējus nevalstiskajām lab-

darības organizācijām. Pasākumā laikā tika dotas ide-

jas i-robota dāvinājumiem. Tagad jau visi trīs ar iRo-

bot projekta dalībnieku atbalstu dāvātie roboti jau ir 

sasnieguši savas jaunās mājas - operdziedātājas Evi-

tas Zālītes ģimeni, Baldones sociālās aprūpes centru 

"Baldone" un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 

Vecāku Māju. “Dzīvnieku draugā” darbojas divi 

brīvprātīgie roboti, kas palīdz ikdienas kopšanas dar-

bos. 

16.decembrī “Dzīvnieku drauga 

fonds” ar savu informatīvo stendu 

piedalījās kluba DEPO rīkotajā “Indie 

Party”. Foto no pasākuma - http://

failiem.lv/u/tghlpja . 

http://www.youtube.com/watch?v=PyybirCJSFs&lr=1&feature=watch
http://failiem.lv/u/tghlpja
http://failiem.lv/u/tghlpja
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Mums raksta vēstules 

Labrīt, mani mīļiem četrkājainie un divkājainie draugi no Zasulauka! 

Labrīt jaunajā – 2012. gadā!!! 

Nu jau vairāk nekā gadu dzīvoju Daugavas viņā pusē. Var teikt, ka esmu gluži vai īsts Rīgas 

puika – „centroviks”. Vienīgi šovasar gan mani aizveda 
uz laukiem – no pavasara līdz rudenim nodzīvojos Kurze-

mes mežu ieskautā lauku sētā. Sargāju to riktīgi – neļā-
vu ne svešam kaķim tur parādīties, ne kaimiņu sunim 

mūsu pagalmā asti luncināt. Laikam jau uzvedos labi un 
smuki, jo sola mani arī nākamgad vest pie dabas krūts. 

Pašlaik gan dzīvojos pa Rīgas dzīvokli. 

Uz Saeimas ārkārtas vēlēšanām atgriezos no laukiem Rī-
gā. Tikko kā atlaidu to parlamentu, man uz pakauša pa-

rādījās bumbulis, kurš nu nekādi negribēja pazust. 
Saimnieki pamatīgi satraucās un veda mani atpakaļ pie jums. Ilgi jau nenācās pie jumsīm 

paviesoties – tikai kādas pāris stundiņas klīnikā. Pie tam vēl tādā pusdullumā, jo man kaut 
kādas zāles jeb tā saucamo narkozi iešpricēja. Tā īsti pat nesapratu, kas notiek, līdz atkal bi-

ju savās jaunajās mājās. Nu galva bija sašūta ar kaut kādiem diegiem (laikam jau tāpēc, lai 

mana galva nepārlūst uz pusēm) un man kā tādai izpluinītai kaķu mamzelei kādu mēnesi nā-
cās staigāt ar lakatu ap galvu. Nu sakiet, vai runcim tā piedienas! Un to lakatu ar tā kā negri-

bējās siet nost - tas Zasulauka dakteris man bija no kakla nocirpis spalvu un nevarēju godīgi 
ne kaķiem, ne cilvēkiem acīs rādīties. Nu galīgi pēc ķēma izskatījos! Ar bažām domāju, kā tad 

godam varēšu sagaidīt Ziemassvētkus. 

Bet viss beidzās labi. Pirms Ziemassvētkiem mani atkal aizveda pie jums, kur dakteris no ma-

na pakauša izķeksēja ārā tos diegus. Lakatu nosēja, spalva gandrīz 
jau ir ataugusi, rēta sadzijusi. Par visu šo manu atlabšanu un gal-

vas saturēšanu kopā – vislielākais īpašais paldies dakteriem, māsi-

ņām, sanitāriem un visai pārejai plašajai klīnikas komandai!!! 

Tā nu ar lepni paceltu asti varēju doties pie Ziemassvētku eglītes un 

saņemt man tur saliktās dāvanas no Lielā Muru Salaveča. Bija tur 
visādas neredzētas kaķu konservu bundžas. Lai arī garšoja nu tā, 

maigi izsakoties, interesanti, prieks bija, ka tā Mura veča Sniegbaltī-

te bija atcerējusies arī par mani. 

Kā man gāja Ziemassvētkos, varat redzēt bildēs, kur es lepni gozējos 

pie eglītes un dāvanām. 

Nu es arī jums visiem – „Dzīvnieku drauga” iemītniekiem, darbinie-

kiem, aprūpētājiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem - novēlu priecīgu un pūkainu Pūķa – 2012. 

gadu!!! 

Vienmēr Jūsu Rufuss – murrr!!!  

2011. gada 31. decembrī 
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Labdien, 
 
Ir apritējis jau gads, kopš mēs paņēmām no patversmes kaķi vārdā 

Rižiks, tāpēc nolēmām uzrakstīt un pastāstīt, kā tad viņam šobrīd klā-

jas. 
Mincis ir sveiks un vesels, ļoti formīgs un ar dzīvi apmierināts. Domā-

jam, ka viņš nenožēlo, ka tika paņemts. 

Rižiks ir īsta miega pele, kaut gan cilvēkus viņam patīk modināt, kad 
tie guļ. Un to viņš dara nevis ar skaļu ņaudēšanu, bet gan ar izteiktu 

mīļošanos. Tad ir skaidrs, ka ir pienācis laiks viņu čubināt un ļaut 

viņam nogulties gultā, jo viņam patīk gulēt cilvēku apskāvienos, ar 
galvu uz spilvena, nevis kaut kādā kājgalī. Tas viss parasti beidzas ar 

to, ka Rižiks "iekaro" pusi gultas, bet atlikušo nelielo gultas daļu ir 

jādala viņa saimniekiem (kas nebūt nav viegli). 

Minkānam uznāk izteikti aktivitātes brīži, kad viņš nesas pa māju turp un atpakaļ, brīžiem netiekot 
galā ar inerces spēku, kā rezultātā saslīd un kaut kur ietriecas, bet tas viņu neaptur. Kā arī viņu neap-

tur galvas sasišana, palecoties stikla galda apakšā. Protams, ka Rižiks kļuva par visādu kaķu spēļman-

tiņu īpašnieku, sākot no pūkainām viltus pelītēm, beidzot ar visādām skanošām bumbiņām. Bet Rižiks 
pierādīja sevi kā ļoti ekonomisku kaķi, jo pret pirktām mantām viņš ir vienaldzīgs, mednieka instinkts 

viņā visizteiktāk sāk izpausties tad, kad viņš ierauga kādu salvetīti, papīrīti vai lentīti; īpaši izteiktu 

sajūsmu viņā izraisa smilgas. Tām viņš ir gatavs dzīties pakaļ, neraugoties ne uz kādiem šķēršļiem vi-
ņa ceļā.  

Protams, ka gadās pa kādai palaidnībai arī- viņš nevar mierīgi gulēt, ja zina, ka viņš ar vienu ķepas 

vilcienu spēj kaut ko nomest no galda nost, vienalga, vai tā ir kāda pildspalva vai telefons. Tā nakts 
vidū ir dzirdama objektu krišana, Rižiks, protams, izliekas, ka neko nav darījis.  

Viņam vienmēr vajag būt cilvēka klātbūtnē, tāpēc viņš mēdz skraidīt kā tāds sunītis saimniekiem pa-

kaļ. Kad viņam šī padarīšana apnīk, viņš noguļas kādā vietā, no kurienes visi cilvēki būtu labi pārre-
dzami, un vaktē. Kad beidzot visi nomierinās, tad Rižiks nāk gulēt pie cilvēkiem. Kā arī viņš mēdz pie 

durvīm sagaidīt saimniekus mājās, un neiet projām, kamēr viņu ne-

paņem rokās. Ja viņš ierauga, ka atnācis kāds svešinieks, tad mo-

mentā skrien slēpties. Nepatīk viņam nepazīstami cilvēki, un viņš ir 
gatavs stundām ilgi sēdēt aiz dīvāna, kamēr atkal mājās nepaliek ti-

kai viņa saimnieki. 

Ārā mincis neiet, bet regulāri sēž uz loga, no kurienes paveras lielisks 
skats uz citiem, mazāk veiksmīgiem mincīšiem. Rižikam viens no lie-

lākajiem priekiem ir tas, ka kāds pienāk ar viņu paskatīties pa logu, 

it īpaši, ja viņu glauda, citiem kaķiem redzot.  
Kopumā tas ir viss par mūsu Rižiku, kurš ir kļuvis par ģimenes neat-

ņemamu daļu, neskatoties uz to, ka viņa spalvas ir it visur, un mel-

nas drēbes tagad ir kļuvušas par ekskluzīvu lietu mūsu mājās. Pieli-
kumā pievienoju dažas Rižika bildes, kuras uzņemtas nesen. 

 

Lai jums visiem veicas un lai vairāk atbildīgu cilvēku šai pasaulē! 

 

Rižika saimnieki  

Новогодний привет от счастливой Моти (Матрёны)! 
 

2 января я праздную 1-ю годовщину моей новой жизни! Благо-
дарю Вас за правдивую статью обо мне в газете "Вести" и за 
заботу обо мне в прошлом. 
  

А теперь я очень довольна своей жизнью: на здоровье не жалу-
юсь, вкусно ем, бегаю по квартире и сплю, где хочу, даже со 
своими благодетелями, а чаще в своём домике, который на 
фото.  
  

С уважением и наилучшими пожеланиями в Новом году! 
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Laimīgie stāsti  

Tessa 
Tessiņa nonāca patversmē 2011.gada martā, un 7 gadus vecā ka-

ķenīte, kas visu savu mūžu viņa bija nodzīvojusi dzīvoklī, patver-

smes būrī nonākot, pārdzīvoja un nevienu nelaida sev klāt. Pagāja 

līdz izlēmām kaķenīti izmitināt ofisā, kas izrādījās viņas īstā vie-

ta—Tessa iedzīvojās uzreiz.  Decembra vidū uz patversmi pazva-

nīja sieviete un painteresējās, vai Tessiņa vēl ir patversmē. Viņai 

ļoti iepatikās tieši viņa, jo kaķenītei fotogrāfijā esot ļoti skumjas 

acis. Jau nākošajā dienā sieviete atbrauca iepazīties ar Tessiņu 

personīgi, un, kad ieraudzīja viņu snaudošu uz kopēšanas mašīnas, viņai nebija nekādu šaubu par 

to, ka tā ir viņas kaķenīte. Vēlāk mēs sazvanījāmies un uzzinājām, ka kaķu dāma stundas laikā ie-

kārtojusies jaunajā mājā, un pirmo nakti jau gulējusi gultā kopā ar saimnieci.  

Ksjuša 
Kaķenīte vārdā Ksjuša nonāca patversmē 18.oktobrī. Viņu atnesa saim-

nieks, kas mīluli vairs nedrīkstēja turēt kopmītņu telpās. Pusotru gadu 

vecā kaķu meitene bija kaķēna lielumā, tik ļoti novārgusi, ka ārstiem bija 

bail viņu sterilizēt, tāpēc tika pieņemts lēmums Ksjušai ļaut atlabt. Operā-

ciju viņa pārcieta ļoti smagi - pēc tās palika apātiska un atteicās ēst, bet 

pēc dažām dienām saslima. Ārsti cīnījās par Ksjušas dzīvību veselu mē-

nesi, un varējām mierīgi izelpot tikai tad, kad viņa pamazām sāka ēst. Vēl 

pēc nedēļas viņai jau bija labs garastāvoklis un viņa sāka pieņemties sva-

rā. Kādu dienu uz patversmi atbrauca sieviete ar nodomu paņemt savā 

aprūpē sterilizētu kaķenīti. Viņa apskatīja visus patversmes kaķus, bet 

neviens „neiekrita sirdī”. Ieraugot miniatūro, mīlīgo būtni Ksjušu, sieviete 

uzreiz pieņēma lēmumu viņu adoptēt. Pirmās dienas jaunajā mājā Ksjuša bija nedroša, taču savu 

jauno teritoriju aktīvi izpētīja pa nakti, bet jau pēc dažām dienām nomierinājās, sāka spēlēties un 

iepriecināt savu saimnieci ar jautrām blēņām. 

Džudo 
Gadu veco suņuku Džudo saimnieki bija atveduši uz klīniku iemidzināt, 

kaut gan puika bija pilnīgi vesels, enerģisks un draudzīgs. Tā kā ārstiem 

roka necēlās to darīt, Džudo nonāca pie mums. Patversmē viņš ātri ie-

dzīvojās, ar citiem suņiem neplēsās, zināja komandas un labprāt devās 

pastaigāties. Novembrī raidījuma “Ķepa uz sirds” ietvaros viņu par sa-

vu aizbilstamo izvēlējās Latvijas Nacionālās Operas direktors Andrejs 

Žagars, bet decembra otrajā nedēļā pēc viņa ieradās jauni cilvēki, lai 

viņu adoptētu. Šobrīd viņš mīt privātmājā ar teritoriju.  
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Mēneša dzīvnieki 

Mēneša kaķis: Asja 

3 gadus vecā Asja tika “aizmirsta” kādas 

mājas kāpņu telpā 27. septembrī. Savus cil-

vēkus nesagaidījusi, viņa tika nogādāta pa-

tversmē. Kaķu dāmai kādu laiku nācās pa-

vadīt klīnikā, ārstējoties no kaķu gripas un 

pēcāk, lai atkoptos no sterilizācijas operā-

cijas. Tagad – divus mēnešus vēlāk – mīlī-

gā un draudzīgā kaķenīte ir gatava doties 

mājās. Saka – kaķis, kura kažociņā trejas 

krāsas savijušās, nes laimi un bagātību. Par 

to, vai tā patiešām ir, zina tikai Asja pati, 

taču tam, kurš viņu no lielā kaķu pulka iz-

vēlēsies, tiks dāvāta gan mīlestība, gan uz-

ticība. 

 

 

Mēneša suns: Fērdžija 

9 gadus vecajai Fērdžijai ir pamatots ie-

mesls jautāt: “Kā tad tā? Visi jaunie, pār-

galvīgie un neaudzinātie mājās iet, bet es 

ne?” Smilškrāsas suņu dāma ar tumšajām, 

izteiksmīgajām acīm patversmē 

“Dzīvnieku draugs” uzturas jau vairāk ne-

kā gadu. Mierīga, nosvērta un ar izteiktām 

līdera un sargsuņa īpašībām – neviens 

svešs nenoriets garām nepaies. Suņu dāma 

labprāt dodas pastaigāties, diedelē kāru-

mus un savos gados viņai nekas nesagādā 

tādu prieku kā skriet pakaļ aizmestai bum-

biņai. Atdota tā gan netiks, bet vienmēr 

var mest vēl vienu, vai ne? Fērdžija ļoti 

gaida savus īstos cilvēkus.  
 

Par decembra mēneša dzīvniekiem ir kļuvušas divas fantastiskas būtnes, kurai kat-
rai savs dzīves stāsts pavēstāms. Viena ir kaķenīte, kuras līdzšinējais dzīves gājums 

ir aizkustinoša romāna cienīgs, bet otra ir sunīte-seniore, kura ir dzīvs pierādījums 
tam, ka gadi nav šķērslis, lai būtu aktīva, rotaļīga, pašpārliecināta un optimistiska. 

Par to, ka abas ir īstas dāmas un tituls ir pelnīts, mums nav nekādu šaubu, tāpēc 

ceram, ka viņām paveiksies atrast cilvēkus, kas spēs abu labās īpašības novērtēt. 
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Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408 

Nodibinājums “Dzīvnieku drauga fonds” 

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

Reģ. Nr. 40008020876 

Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV10HABA000140J032916  

Pulse Effect akcija dzīvnieku patversmēs 

Privātas iniciatīvas vadīti grupa Pulse 

Effect dzīvnieku patversmēs veic kam-
paņu ar mērķi radīt video, kas atgādi-

nās cilvēkiem, ka tad, ja pieņemts lē-
mums paņemt mājdzīvnieku, var do-

ties uz kādu no patversmēm. 
"Savukārt, ja mājās jau ir četrkājainais draugs vai iespēju dot tam mājas gluži vienkārši 

nav, tad cilvēki vienmēr ir laipni aicināti braukt ciemos uz patversmēm un izvest kādu no 

patversmes sunīšiem pastaigā svaigā gaisā! Tas ir dubults prieks kā sunītim, tā arī pašam 

labdarim!" teic I.Knāķe-Milberga. 

Kopumā ceturtdien tika apciemotas trīs patversmes - Ulubele Līčos, Juglas dzīvnieku pa-
tversme un patversme Dzīvnieku draugs Pārdaugavā. 

Informācija par projektu portālos: 

 

Easyget.lv - http://easyget.lv/latvija-un-pasaule/read/43868/ 

 
Diena.lv - http://www.diena.lv/foto/redakcijas-foto/dzivesstils/grupa-pulse-effect-

viesojas-dzivnieku-patversmes-13924445 
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