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Biedrības “Otrā Māja Dzīvniekiem” 

pamatmisija ir: 
 

▪ Palīdzēt bezpajumtes dzīviekiem, kā arī slimiem un/vai 

ievainotiem mājas un savvaļas dzīvniekiem 

▪ Kontrolēt bezpajumtes dzīvnieku vairošanos humānā 

veidā 

▪ Izglītot vietējos iedzīvotājus par dzīvnieku aizsardzības 

jautājumiem un humānu attieksmi pret tiem 

▪ Izglītot vietējos iedzīvotājus par pareizas mīluļu kopšanas 

un barošanas jautājumiem un arī pareizu attieksmi pret 

savvaļas dzīvniekiem 

▪ Palīdzēt veidot kontaktu starp cilvēku un tā mīluli 
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Godātais lasītāj,  

esam sagatavojuši un nododam Jūsu uzmanībai pārskatu par 

biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” darbību 2016.gadā. Šī pārskata 

mērķis ir informēt par biedrības paveikto aizvadītajā gadā un par, 

mūsuprāt, aktuālākajiem un svarīgākajiem projektiem, kas 

ietekmēja mūsu biedrības un dzīvnieku patversmes gada beigu 

rezultātus.  

Atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, jāatzīst, ka 2016. gads bija 

viens no visaktīvākiem un vissvarīgākajiem gadiem. 2016.gadā 

tika pabeigti 2015. gadā iesāktie projekti un turpināta sadarbība ar 

jau mums zināmiem fondiem. Tāpat tika iesniegti arī jauni 

projekti un iesākta sadarbība ar citiem fondiem un organizācijām, 

lai sasniegtu biedrības statūtos noteiktos mērķus - cīnīties pret 

cietsirdību, veicināt mīlestību un labestīgu attieksmi pret 

dzīvniekiem. 

Biedrības "Otrā māja dzīvniekiem" valdes locekļi Žaneta Sosnāre 

un Dana Šablinska pateicas visiem brīvprātīgajiem, kas ir veltījuši 

savu laiku mūsu patversmes dzīvnieku aprūpē un teritorijas 

labiekārtošanā, kā arī snieguši palīdzību labdarības kiosku, 

koncertu un akciju organizācijā. Brīvprātīgo palīdzība ir 

nenovērtējama, bez šiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem biedrības"Otrā māja dzīvniekiem" 

komandai būtu grūti vai pat neiespējami palīdzēt visiem, kas 2016.gadā nonāca patversmē "OTRĀ 

MĀJA"!  

Mēs pateicamies visiem, kas atbalstīja mūsu organizāciju, ziedojot vai dāvinot patversmei nepieciešamās 

mantas. Bez Jūsu ziedojumiem un dāvinājumiem mums neizdotos paveikt tik daudz darba un uzlabot un 

labiekārtot patversmes teritoriju, ēku un dzīvnieku voljerus! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liels paldies no valdes locekļiem, patversmes darbiniekiem un, protams, no visiem mūsu iemītniekiem!  
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Dzīvnieku patversmes labiekārtošana 

 
 

Pateicoties Daugavpils 

Pilsētas Domes atbalstam 

un ziedojumu vākšanai GoFundMe 

platformā (projekta nosaukums 

“Būvējam dzīvnieku patversmi 

kopā”), kā arī brīvprātīgo darbam, 

tika pilnībā pabeigti 2 voljeri 5 

voljeru kompleksā. Šo voljeru 

būvēšana tika iesākta 2015 gadā. 

2016.gada darbības rezultāts 

nodrošināja 8 vietas vidēja izmēra 

suņiem. Projekta “Būvējam 

dzīvnieku patversmi kopā” 

realizēšanas beigās ir plānots uzbūvēt arī pastaigu laukumu voljeru priekšā, izveidojot nožogojumu ar sietu.  

 
 

 

 

2016. gadā tika pabeigts 

voljers kaķiem, kurš bija 

iesākts 2015 gadā. Tagad minčiem ir 

24/7 stundu pieeja pastaigu laukumam, 

kur viņi var pagozēties saulītē, pavērot 

apkārtējo vidi un padraiskoties ar 

jaunajām rotaļlietām un izbaudīt īstu 

kaķu dzīvi! Voljers bija pabeigts, 

pateicoties brīvprātīgo centīgam darbam, 

ziedojumiem un dāvinājumiem! 

 

 

 
 
 

2016. gada septembrī tika pārbūvēts un uzlabots 

voljers pusaugu kucēniem, kurā tika izmitināti 7 

kucēni. Voljers tika pabeigts, pateicoties brīvprātīgo un 

dzīvnieku patversmes “OTRĀ MĀJA” darbinieku 

darbam. Būvmateriāli tika iegādāti pateicoties 

ziedojumiem un dāvinājumiem! 
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Biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” un dzīvnieku patversmes “OTRĀ 

MĀJA” 2016. gada projekti 
 

 

                                                                                                          

 Projekts “Labākas dienas Daugavpils 

novada kaķiem” 

Projekta mērķis bija ierobežot bezsaimnieka kaķu 

vairošanos un dod iespēju maznodrošinātām 

ģimenēm bezmaksas sterilizēt savus kaķus (bija 

jāuzrāda izziņa par maznodrošināto statusu), tādā 

veidā paaugstinot dzīvnieku dzīves kvalitāti 

ilgtermiņā, kā arī uzlabot vietējo iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti un samazināt infekcijas slimību 

izplatīšanos starp dzīvniekiem un cilvēkiem.  

 

 

2016.gada septembrī tika pabeigts trešais no trim projekta posmiem, kopumā par šo periodu tika paveikts: 

• Sterilizēti, apzīmēti un apstrādāti pret parazītiem 212 kaķi/kaķenes 

• Tika veiktas pārrunas ar vietējiem iedzīvotājiem   

• Projekta realizēšanai tika piesaistīti arī brīvprātīgie darbinieki 

• Bija veiktas publikācijas par projektu un biedrības darbību vietējos laikrakstos un sociālajos 

tīklos, kas piesaistīja vietējo iedzīvotāju uzmanību bezsaimnieka kaķu problēmas risināšanai 

 

Projektu finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds un līdzfinansēja Daugavpils novada dome. Jau otro gadu 

projektu palīdz realizēt “J. Gridasova veterinārās klīnikas” personāls. 

 

 

 

 

Tika turpināts projekts „Pagaidu māja” 

Projekts tika uzsākts 2013. gada 20. oktobrī.  

   

Projekta mērķis ir piesaistīt brīvprātīgos, kuri var izmitināt dzīvnieku/s 

savā mājā, uzņemoties dzīvniekam nepieciešamo aprūpi. Šis projekts būs 

vienmēr aktuāls, tā kā dzīvnieku patversmes ir gandrīz vienmēr 

pārpildītas. Nepieciešamība izmitināt dzīvniekus pagaidu mājās rodas arī 

tāpēc, ka dažreiz dzīvnieku uzturēšanās patversmē var kaitēt dzīvnieka 

veselībai (piem. pavisam mazi, nevakcinēti kucēni vai kaķēni, pēctraumu 

laiks, kad nepieciešama īpaša aprūpe, ko patversme nespēj nodrošināt u.c.).  

  

Projekta ietvaros biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” palīdz ar dzīvnieku barību, izmitināšanas un uzkopšanas 

inventāru, veterinārmedicīnas pakalpojumu nodrošināšanu, informāciju par aprūpi. 
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Sadarbībā ar NVA (Nodarbinātības Valsts Aģentūras Daugavpils filiāli) tika 

nodrošinātas 3 darba vietas, pateicoties projektiem “Subsidētās darbavietas 

nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” un “Aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”.  

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar NVA  (Nodarbinātības Valsts Aģentūras Daugavpils 

filiāli) tika piesaistīti 10 jaunieši pateicoties projektam “Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. Šis projekts deva iespēju 

iegūt darba pieredzi 10 jauniešiem, kuri savukārt palīdzēja labiekārtot 

dzīvnieku patversmes „OTRĀ MĀJA” teritoriju. 

  

 

 

 

 

                                                                                

Sadarbība ar AnimalsLifeNET -      

veb-kameru ierīkošana patversmē  

 

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt dzīvnieku 

drošību, dod iespēju vērot patversmes iemītniekus 

24/7 stundas, sniegt informāciju par patversmes 

vajadzībām un tās iemītniekiem, dod iespēju 

iegādāties inventāru vai barību dzīvniekiem un 

nosūtīt to izvēlētajai patversmei. 

Pateicoties šim projektam, mums izdevās atrast 

jaunas mājas mūsu iemītniekiem un saņemt 

dāvinājumus, galvenokārt barības veidā. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts “Palīdzēsim mūsu 

četrkājainajiem draugiem”  
 

Šis projekts tika iesniegts labdarības organizācijā 

Ziedot.lv. Projekta galvenais mērķis ir ziedojumu 

vākšana patversmes iemītnieku barošanai, 

uzturēšanai un veterinārā ārsta pakalpojumu 

izdevumu segšanai. 
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Starptautiskā sadarbība  
 

 

 

Sadarbība ar SNIP International 

 

SNIP International ir Lielbritānijas labdarības organizācija, 

kuras galvenais mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturības 

standartus visā pasaulē. Galvenokārt, SNIP International 

veicina sterilizāciju programmas, kuru mērķis ir samazināt 

klaiņojošu dzīvnieku vairošanos. Sadarbības rezultātā 

“OTRĀ MĀJA” saņēma metāla būrus dzīvnieku 

transportēšanai un specializētus cimdus kaķu ķeršanai. Šis 

inventārs tika izmantots projekta “Labākas dienas   

   Daugavpils novada kaķiem” realizēšanai. 

 

 

 

 

 

Brauciens uz Poliju un pieredzes apmaiņa ar dzīvnieku patversmi “Na Paluchu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateicoties projektam pūkainis.lv, tika organizēts brauciens uz vislielāko dzīvnieku patversmi Polijā “Na 

Paluchu”, kura atrodas Varšavā. Biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” valdes locekļi un pārstāvji no “Nash 

Gorod” un no “Gridasova veterinārās klīnikas” pavadīja divas dienas Varšavas dzīvnieku patversmē. 

Patversmes vadība mūs pieņēma ļoti labi, tika organizēta tikšanās ar patversmes direktoru Henryk 

Strzelczyk, kurš pastāstīja par patversmes darbību un tās sasniegumiem, ar Varšavas pašvaldības pārstāvi, 

kura pastāstīja par Polijas dzīvnieku aizsardzības un labturības likumiem un arī ar atbildīgo amatpersonu par 

patversmes brīvprātīgo koordinēšanu, kura, savukārt, pastāstīja, kā patversme darbojas, pateicoties 

brīvprātīgo darbam. Pēc pārrunām mēs devāmies uz pastaigu pa patversmi. Patversmes direktors Henryk 

Strzelczyk stāstīja par ikdienas darbiem, parādīja dažādus voljeru tipus, pastāstīja par veterināro aprūpi un 

parādīja veterināro klīniku, kurā mēs pavadījām diezgan ilgu laiku. Veterinārās klīnikas veterinārārsti 

parādīja moderno inventāru un pastāstīja par to lietošanu. Šis brauciens iespaidoja visus, kas tajā piedalījās. 
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Sabiedrības informēšana un brīvprātīgo piesaistīšana 
 

 

 

Sadarbība ar Daugavpils novada skolām un 

bērnunamu “Priedīte” 
            Galvenais mērķis ir bērnu un jauniešu piesaistīšana   

            praktiskai pieredzei un kontakta veidošanai ar    

            patversmes dzīvniekiem. 

 

 

Informatīvo prezentāciju organizēšana Daugavpils 

pilsētas un novada skolās par dzīvnieku labturību un  

             aizsardzību, par to atbildīgu uzturēšanu, par   

             dzīvniekiem patversmē “OTRĀ MĀJA” un par to   

             vajadzībām. 

 

 

Labdarības akciju un kiosku organizācija 

 

Galvenais mērķis ir brīvprātīgo piesaistīšana, informācijas sniegšana 

par dzīvniekiem patversmē un to vajadzībām, ziedojumu vākšana.  

Šogad, pateicoties sadarbībai ar tirdzniecības centru “Ditton Nams” 

biedrībai “Otrā māja dzīvniekiem” izdevās organizēt labdarības 

kioskus un informēt vietējus iedzīvotājus par dzīvniekiem patversmē 

un savākt ziedojumus to uzturēšanai. Šogad biedrība piedalījās 

Daugavpils un Rēzeknes pilsētas svētkos, kur izplatīja informāciju 

par dzīvnieku patversmi “OTRĀ MĀJA” un savāca ziedojumus 

patversmes vajadzībām. 

 

 

 

Barības vākšanas akciju patversmes "OTRĀ MĀJA" iemītniekiem 

2016.gadā ir atbalstījušas sekojošās Daugavpils vidusskolas – 3., 6., 

9., 10., 12., 13., 15., 16. un 17., ka arī Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 

Vienības pamatskola, Saules skola, Daugavpils Vienības pamatskola, 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Tirdzniecības 

profesionālā vidusskola un Laucesas pamatskola. Liels paldies bērniem un 

viņu vecākiem, kā arī to skolotājiem un skolu vadībām! 

 

 

Brīvprātīgo iniciatīva 

  Brīvprātīgie palīdz dzīvnieku patversmei “OTRĀ MĀJA”    

visdažādākos veidos. Tā mūsu brīvprātīgie Lidija un Andrejs Zaičenko nolēma 

palūgt visiem viesiem savā kāzu dienā, lai tie ziedu vietā atnestu kādu 

gardumiņu vai barību mūsu patversmes iedzīvotājiem. Viņi savu ideju 

paskaidroja tā: “Ziedi – tas ir mīļi, bet mēs visi zinām, ka pēc kāzām to ir ļoti 

daudz un bieži nav vietas, kur tos novietot. Pēc tam tie novīst un tiek izmesti, 

bet barība un gardumiņi dzīvniekiem gan noderēs un iepriecinās vairāk!” Šim 

nolūkam “OTRĀ MĀJA” iedeva krāsainu kastīti barības vākšanai, kura bija 

pārpildīta kāzu beigās un protams visi patversmes iemītnieki bija ļoti priecīgi 

par dāvanām! 
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Dažu adoptēto dzīvnieku fotogrāfijas  

2016 gadā tika sniegta palīdzība 500 dzīvniekiem. 
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Biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” 2016. gada ieņēmumu un izdevumu 

pārskats (IIP) 

Ieņēmumi kopā 43 156,00 EUR 

Izdevumi kopā 37 954,00 EUR 

 

 

Sīkāk par ieņēmumiem 

Nosaukums Ko tas iekļauj 

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 

KOPĀ – 13 822 EUR 

 

Ziedotāji un dāvinātāji:  

 

➢ fiziskās personas 

➢ juridiskās personas             

➢ mantiskie ziedojumi  

 

Ziedojumi no internetplatformām::  

 

➢ Ziedot.lv 

➢ GoFundMe 

➢ AnimalsLifeNET                  

➢ Ziedojumu kastītes 

➢ Citi anonīmie ziedojumi 

 

 

Finansējumi no ES, EEZ 

un citiem fondiem 

 

KOPĀ – 22 125 EUR 

 

 

2016. gadā tika saņemti finansējumi no: 

 

➢ NVA (Nodarbinātības Valsts Aģentūras Daugavpils filiāle) 

finansējums no ES fondiem   

➢ Borisa un Ināras Teterevu fonds 

➢ Daugavpils novada dome ‘Atbalsta fonds biedrībām’  

 

*Fondu finansējumi galvenokārt iekļauj sevī algas, inventāra, medikamentu 

un transporta izmaksas projektu realizēšanai, utt. 

 

Citi ieņēmumi 

 

KOPĀ – 7209 EUR 

 

➢ Daugavpils novada domes līdzfinansējums TF projektam  

➢ Dotācija LAD  

➢ Citi 

 

 

IEŅĒMUMI KOPĀ 

 

 

43 156,00 EUR 
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Sīkāk par izdevumiem 

Nosaukums Ko tas iekļauj 

 

Izdevumi dzīvnieku 

patversmes uzturēšanai 

 

KOPĀ: 16 496  EUR 

 

➢ Izdevumi dzīvnieku uzturēšanai  

➢ Veterināra ārsta pakalpojumi  

➢ Rekonstrukcijas/remonta izdevumi 

➢ Izdevumi dzīvnieku barošanai  

➢ Administratīvie izdevumi  

➢ Pamatlīdzekļu nolietojums  

➢ Utt. 

 

 

Citi izdevumi 

 

KOPĀ: 21 458 EUR 

 

 

➢ Borisa un Ināras Teterevu fonda izmaksas, lai realizētu sekojošu 

projektu:  

 

“Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem” 

 

➢ NVA (Nodarbinātības Valsts Aģentūra) izmaksas no ES fonda darba 

algām un stipendijām, lai realizētu sekojošus projektus: 

 

➢ “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem 

bezdarbniekiem” 

➢ “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu 

bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” 

➢ “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 

 

➢ Sociālās apdrošināšanas maksājumi                        

 

 

 

IZDEVUMI KOPĀ 

 

 

37 954,00 EUR 
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Darbības plāns uz 2017. gadu 

 

➢ Dzīvnieku patversmes ēkas rekonstrukcija 

➢ Sniegt palīdzību bez pajumtes palikušiem un  

nelaimē nonākušiem dzīvniekiem 

➢ Dzīvnieku patversmes darbības koordinēšana, 

organizēšana un apvienošana 

➢ Teritorijas sakārtošana 

➢ Suņu voljēru uzstādīšana 

➢ Turpināt projektu „Pagaidu māja” 

➢ Turpināt  sabiedrības izglītošanu 

➢ Brīvprātīgo piesaistīšana 

➢ Turpināt starptautisko sadarbību 

➢ Turpināt sadarbību ar pašvaldības iestādēm un 

Daugavpils novada domi 

➢ Turpināt sadarbību ar NVA 

➢ Iesniegt jaunus projektus 

➢ Turpināt jau iesāktos projektus (AnimalsLifeNET, 

Ziedot.lv, Pukainis.lv, utt) 

➢ Utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melnītis 
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Mūsu atbalstītāji 

SIA “CKD D”, 

http://www.ckdd.lv  

 

Radio stacija “Alise Plus” 

http://www.aliseplus.lv/  

 

Daugavpils pilsētas informācijas un 

ziņu portāls http://www.gorod.lv/  

 

 

 

Dugavpils novada dome,  

www.daugavpilsnovads.lv  

 

Tirdzniecības centrs “Ditton 

Nams”, www.ditton.lv/  

 

Borisa un Ināras Teterevu 

labdarības fonds, 

www.teterevufonds.lv  

 

 

 

 

SNIP International, www.snip-

international.org  
 
 
 
 

Demenes pagasta pārvalde, 

www.demene.lv  

 

 

Animals Life Net, 

www.animalslife.net  

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra, 
www.nva.gov.lv/daugavpils  
 
 
 
 

Labdarības organizācija Ziedot.lv, 
www.ziedot.lv  
 

GoFundMe, www.gofundme.com  
 
 

SIA AKAI 
 
 
 
 

Internetvietne Pūkainis.lv, 
www.pukainis.lv  
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 
Zāģēšanas, ēvelēšanas un 

impregnēšanas pakalpojumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckdd.lv/
http://www.aliseplus.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.daugavpilsnovads.lv/
http://www.ditton.lv/
http://www.teterevufonds.lv/
http://www.snip-international.org/
http://www.snip-international.org/
http://www.demene.lv/
http://www.animalslife.net/
http://www.nva.gov.lv/daugavpils
http://www.ziedot.lv/
http://www.gofundme.com/
http://www.pukainis.lv/
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Kontakti 

Organizācijas rekvizīti: 

 

Nosaukums: Biedrība “Otrā Māja Dzīvniekiem ” 

Reģistrācijas numurs: 40008160085 

Adrese: Dzīvnieku patversme “Otrā Māja”, Vēži-1, Demenes pagasts,                                          

              Daugavpils novads, Latvija, LV-5442 

 

Bank: AS «PrivatBank» 

Konts IBAN: LV74PRTT0256016821400 

SWIFT kods: PRTTLV22 

 

Kontakttālrunis: 

(+371) 20045442 (katru dienu no 8.00 līdz 21.00); 

(+371) 29790219 (katru dienu no 8.00 līdz 21.00); 

E-pasts: info@otramaja.lv vai otramaja75@gmail.com  

Mājas lapa: www.otramaja.lv  

Facebook: www.facebook.com/SecondHomeDvinsk  

Ok: https://ok.ru/otramajadzvniekiem  

Twitter: https://twitter.com/OtraMaja  
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mailto:otramaja75@gmail.com
http://www.otramaja.lv/
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