
Vienlaikus tā ir arī diena, kad aicinām ikvienu palīdzēt nelaimē nonākušiem dzīvniekiem:

� Tavs mīlulis vienmēr ir paēdis un viņam ir pieejams trauciņš ar svaigu 

ūdeni. Tavam mīlulim ir nodrošināta iespēja nokārtot dabiskās 

vajadzības vismaz 2 reizes dienā;

� gada aukstajā un mitrajā laikā tavs mīlulis ir siltumā un sausumā. 

;

� tavs mīlulis nepieciešamības gadījumā saņem vajadzīgo medicīnisko 

aprūpi un ir pasargāts no parazītiem un infekcijām. Tavs mīlulis nerada 

nevajadzīgus pēcnācējus;

� tava mīluļa kaklasiksniņā vienmēr ir ierakstītas saimnieka koordinātes 

un čipēto mīluļu dati ievadīti dzīvnieku reģistrā;

� tavs uzticamais mīlulis ir tevis ievērots, lolots un  nekad nepārvēršas par 

vecu un nederīgu lietu, kuru izmet, nomainot pret jaunāku un skaistāku.

Neturi 

suni pie ķēdes, bet, ja nav citu iespēju, rūpējies, lai viņam vismaz reizi 

dienā ir iespēja izskrieties no sirds patikas

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē Līčos katru dienu uzturas
150 suņi un 60 kaķi, gan lieli, gan pavisam mazi.
Dzīvnieciņi cer un pacietīgi gaida savu cilvēku.

Izlem atbildīgi un kļūsti par saimnieku kādam no viņiem.

Tev ir iespēja palīdzēt patversmes dzīvniekiem visdažādākos veidos:

4. oktobris
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena -

svētki arī visiem mājas mīluļiem.
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Šī diena ir kā atgādinājums visiem tiem saimniekiem, kuri to ikdienā 

aizmirst aizdomāties - vai es pienācīgi rūpējos par savu dzīvnieku? 

Dzīvnieku saimniekiem  mēs vēlam saviem mīluļiem atvēlēt  pietiekamu laiku kopā 

būšanai, dāvājot beznosacījumu mīlestību visa mūža garumā,  un aicinām rūpēties, 

lai:

atbrauc ciemos, lai saglaudītu kaķus un izvestu pastaigā kādu suni
kļūsti par kāda patversmes dzīvnieciņa krustvecāku un palīdzi tam atrast saimnieku

atved dāvanas - dzīvnieku pārtiku, pavadas un kakla siksniņas, bļodas, rotaļlietas
patversmei vienmēr noderīgi ir segas, palagi dvieļi u.c. dabīga materiāla izstrādājumi

nodod patversmē makulatūru - avīzes, žurnālus, grāmatas vai kartonus
vai

atbalsti ziedojot patversmē nonākušo suņu un kaķu aprūpei un ārstēšanai 

Elektroniski ar mums var sazināties pa e-pastu: ulubele@ulubele.org
 

Ziedojumu konts:
Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"

"Jaunsalenieki", Salaspils pilsēta, LV-2121

PVN Reģ.Nr. LV 40008095993

AS Swedbank, Swift: HABA LV 22

Konts: LVL: LV 97 HABA 0551 0283 5389 3

www.ulubele.org
Info tālrunis: 20 20 33 33

Kā mūs atrast
Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme atrodas:

Rīgas rajons, Stopiņu novads, Līči, 
«Ozolaines» teritorijā, LV-2118, p/n Cekule 

“Izdari sirdsdarbu!” sadarbībā ar portālu Ziedot.lv
http://www.ziedot.lv/lv/project/1162
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