Atver sirdi labiem darbiem

Ziemassvētku gaidīšanas mēnesī Nīkrāces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
sadarbībā ar Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrību “Bites” rīkoja labdarības akciju
“Ziedosim Talsu dzīvnieku patversmei“. Labdarības akcijā iesaistījās skolēni, vecāki un
skolas darbinieki. Kopumā tika sarūpēti ap 25 kg putraimu, rīsu, auzu pārslu, ap 10 kg
kauliņu, ap 6 kg suņu barības. Par saziedoto naudiņu tika nopirkti 15 kg suņu un kaķu
gardumiņu – cīsiņi, sardeles, kotletītes, Dentastick stienīši. Labdarības akciju atbalstīja
IU “Elva” no Nīkrāces un z/s “Kalnu Dzenīši” no Skrundas. Labdarības akcijas
noslēgumā 7. decembrī Nīkrāces pamatskolas jaunieši kā brīvprātīgie devās uz Talsu
dzīvnieku patversmi “Ausma”, lai nogādātu labdarības akcijā saziedotos produktus un
veiktu labos darbiņus. Kā pastāstīja viena no patversmes ilggadējām darbiniecēm,
dzīvnieku patversme darbojas jau kopš 1998. gada. Tā ir privāta patversme, kas pieder
ārzemju latvietei Ausmai Agrītai Dreimanei, kura tagad dzīvo Latvijā un saviem
spēkiem un līdzekļiem ir izveidojusi šo patversmi, lai palīdzētu noklīdušiem, pamestiem
suņiem un kaķiem. Patversmē darbojas 4 darbinieki un uzturas aptuveni 50 kaķi un 30
suņi, kuru skaits nemitīgi mainās. Dzīvnieki tiek labi apkopti, dienā tiem 2 reizes tiek
pasniegts silts ēdiens, pārējās ēdienreizēs – dzīvnieku barība. Nīkrāces pamatskolas
brīvprātīgie patversmei nodeva labdarības akcijā saziedoto pārtiku, piedalījās dzīvnieku
barošanas procesā, nesa malku un pavadīja laiku pie suņu voljeriem un, samīļojot
kaķīšus, lai kaut vai uz neilgu laiku padarītu pamestos dzīvniekus nedaudz laimīgākus,
ja to vispār var nosaukt par laimi – dzīvot voljeros , skumjām acīm lūkoties ikvienā
ienācējā ar domu, ka varbūt tieši šis cilvēks dos kādam no viņiem pajumti un

atkaluzticēšanās prieku. Redzētais brīvprātīgajiem jauniešiem, kuriem pašiem mājās ir
gan suņi, gan kaķi, liek nopietnāk aizdomāties par atbildību pret saviem
četrkājainajiem draugiem. Šajā skaistajā Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas laikā
ikvienam no lasītājiem vēlam piepildīt sevi gaišām domām un atvērt sirdi labiem
darbiem. Varbūt, ka tieši tu vari būt tas eņģelis, kurš dotu pajumti kādam patversmes
sunītim vai kaķim, kuram tik ļoti vajadzīga vienkārša, cilvēciska mīlestība. Informāciju
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