Labdarības koncerts bezpajumtnieku dzīvniekiem „Otrā māja dzīvniekiem”.
8. maijā plkst. 18.00 Daugavpils Novada Kultūras centrā „Vārpā” ir noticis labdarības koncerts
dzīvnieku patversmes atbalstam, kura patlaban esot nepieņemamā stāvoklī. Koncerts tiek rīkots, lai
savāktu līdzekļus dzīvnieku patversmes ēkas nodaļas rekonstrukcijai. Visbiežāk četrkājainie draugi
nokļūst nelaimē tieši cilvēku vainas vai nolaidības dēļ, un arī palīdzēt viņiem spēj tikai cilvēks. Tāpēc ar
mūzikas palīdzību un aktīvu apmeklētāju atbalstu pasākumā gribējam iedot otru iespēju gan dzīvniekiem,
gan cilvēkiem. Koncerta mērķis ir atbalstīt Daugavpils dzīvnieku patversmi un palīdzēt atrast jaunas
mājas tās iemītniekiem. „Ir ļoti grūti atrast jaunas mājas, it sevišķi jau pieaugušiem dzīvniekiem. Tie ir
lieli izdevumi – uzturēšana, ārstēšana, medikamenti, barība. Personāls strādā no sirds, bet vienkārši
briesmīgos apstākļos,” saka Žaneta Sosnāre.
Koncertu vadīja Gunita Vanaga Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta vecākās
jaunatnes lietu speciālistes pienākumu izpildītāja. Koncertu atklāja Daugavpils novada kultūras centra
vokālā studija "Stage on" Tatjana Larionova vādībā. Emocionāls un aizkustinošs bija ansambļa
sniegtais labdarības koncerts. Daudzi dzīvnieki pateicoties sabiedriskai organizācijai "Otrā māja” saņēma
savu jaunu māju. Koncertas laikā bija iespēja iepazīties ar veiksmīgiem dzīvnieku adaptācijas
videostāstiem. Turpinājumā uzstājās Daugavpils kultūras pils - Cirka studija „Jaunība”.
Mūsu Daugavpils Vienības pamatskolas ģeogrāfijas skolotāja Oksana Ostrovska ar 7.a klases
skolniecēm Madaru Stašāni un Annu Luīzu Ruskuli stāstīja:”Mums ir liels gods un prieks bija būt šī
pasākuma sastāvdaļai. Mums ir prieks, ka mēs no paša sākumā esam brīvprātīgie dalībnieki dzīvnieku
patversmē „Otrā māja”. Iesākam savu darbību 17.aprīlī 2014. gadā ar piedalīšanos talkā. Bet līdzko mēs
izmēģinājam , mēs sapratam , ka vienaldzīgam jau nav iespējams palikt. Brīvprātīgā darbs - tas ir ļoti
plašs darbs. Ar šo pieredzi mēs iesākam dalīties un šo mācību gadu iesākam ar barības vākšanu kaķiem
un suņiem. Arī piedalījamies balsošanā labie darbi.lv, lai spētu iegādāties jaunus voljerus suņiem, šogad
diemžēl nesanāca savākt nepieciešamo balsu skaitu. Ja būs tāda iespēja, arī nākošgad noteikti
piedalīsimies balsošānā.Bet mēs ceram ka tamlīdzīga apmainīšana ar informāciju un labām lietām var
izmainīt bezpajumtnieku dzīvnieku situāciju. Padomājiet, cik daudz vientulīgu cilvēku un tik pat
vientulīgu dzīvnieku, un kā tie var palīdzēt draugs draugam izārstēt savās dvēseles un brīžam pat
izmainīt!”
Palīdzēt varēja un var ne tikai, ziedojot naudu, bet arī atnesot dzīvnieku barību, segas, palagus,
dvieļus, dažādas rotaļlietas un citas dzīvniekiem noderīgas lietas. Patversmei ir ļoti vajadzīga palīdzība
celtniecībā - mums ir nepieciešams uzlabot apstākļus (atjaunināt vecus voljerus un uzbūvēt jaunus un tā
tālāk), lai efektīvi rūpētos par mūsu dzīvniekiem. Būsim priecīgi saņemt ne tikai būvmateriālus, bet arī
jūsu spēcīgās darba rokas! Redzēt TV sižetu par minēto pasākumu var:
Pateicos skolēniem, skolotājiem un vecākiem, ka mums izdevies iesaistīt visu skolu! 4. decembrī
2014. gadā Daugavpils Marko Rotko centrā saņēmu goda zīmi un goda rakstu no Daugavpils Jaunatnes
Departamenta - „Gada brīvprātīgais 2014”. Redzēt TV sižetu par minēto pasākumu var:
http://www.lrtv.lv/zinas/daugavpiliesi-aktivi-iesaistas-brivpratigaja-darba-1734

Tikai Jūsu atbalsts man to palīdzēja veikt! Sirsnīgs paldies! Ar nepacietību gaidām notikumus,
koncertus un aktivitātes un aicinām ikvienu izmēģināt savas spējas brīvprātīgo darbā!Es domāju,
ka lielie sasniegumi mums vēl ir priekšā!
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