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ZIŅAS

Kaķu eņģelis 2016
27.februārī “Dzīvnieku drau-

gā” notika ikgadējais pasākums
“Kaķu eņģelis”, kurā šogad ti-
ka godinātas nevalstiskās dzīv-
nieku aizsardzības organizāci-
jas, kuru darbības mērķis ir
bezsaimnieku kaķu aprūpe.

Nevar nepiekrist Teofila Gotjē
teiktajam, ka ir grūti iegūt kaķa
draudzību, jo kaķis ir filozofisks
dzīvnieks, kas savu pieķeršanos
neizdāļā vieglprātīgi. „Kaķu eņģe-
ļi” ar savu brīvprātīgo darbu un

rūpēm ir iemantojuši simtiem
bezpajumtes minču uzticību, ne
tikai tos pabarojot, bet arī ārstē-
jot, ar pacietību un mīlestību
pieradinot uz ielas dzimušus ka-
ķēnus, lai mainītu viņu likteni
un paglābtu viņus no bezpajumt-
nieku dzīves. Tas ir grūts, fiziski
un psiholoģiski smags darbs,
kuru apkārtējie nereti neizprot
un nenovērtē, tāpēc, pateicoties
Borisa un Ināras Teterevu Fonda
sniegtajam finansiālajam atbal-

stam, mēs “Dzīvnieku draugā”
sabiedrības vārdā vēlējāmies
šiem cilvēkiem pateikt paldies
par viņu veikumu.
Arī “kaķu eņģeli” bija sarūpējuši
pavasara ziedus un dāvanas
“Dzīvnieku drauga” saimei – gan
darbiniekiem un brīvprātīgajiem
brīnišķīgu dzimšanas dienas torti
un pīrāgus, gan noderīgu dāvanu
minčiem – “atpūtas koku”, kuru
tūlīt pat patversme iemītnieki arī
iemēģināja.

„Kaķu eņģeļa 2016” titulu šogad saņēma:

Dace Saule, Svetlana Janauska, Andris Janauskis no biedrības “Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība”

Modris Briedis, Elīna Dambe no Alūksnes biedrības “Astes un ūsas”

Aina Brimerberga, Mirdza Vainovska, Inta Krieva no Aizkraukles biedrības “Felida”

Pārsla Straume no Dobeles biedrības “Četrkājainie draugi”

Dace Plaude, Laima Bebre no Jēkabpils biedrības “Par ķepām”

Inita Klindžāne, Kristīne Nikitina no Līvānu biedrības “Ingato”

Simona Grundule, Vilnis Grundulis no Tukuma biedrības “Dzimuši, lai dzīvotu”
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"Dzīvnieku drauga" klī-
nikai savs mikroskops

un centrifūga
Ar Borisa un Ināras Teterevu

fonda sn iegto  atba l stu
"Dzīvnieku drauga" sociālā ve-
terinārā klīnika martā iegādājās
mikroskopu "Carl Zeiss AG Pri-
mo Star HAL/LED" un centrifū-
gu izmeklējamo paraugu sagata-
vošanai.

Šie divi instrumenti ļaus klīni-
kai paaugstināt sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti un samazināt iz-
maksas, jo turpmāk daudzus iz-
meklējumus, kas līdz šim tika
pasūtīti citās veterinārajās klīni-
kās,  varēs veikt nekavējoties uz
vietas, nodrošinot klīnikas pa-
cientiem – bezpajumtes dzīvnie-
kiem – aizvien labāku aprūpi.

Ar jauniegādātajiem instru-
mentiem klīnikā uz vietas varēs

veikt urīna un asins paraugu
mikroskopiju, ļaujot redzēt asinis,
kristālus, baktērijas, iekaisuma
šūnas, epitēlija šūnas, kas ir ļoti
svarīgi diagnozes precizēšanai.

Ar mikroskopu būs iespējams
izmeklēt citoloģiskos materiālus
dažādu jaunveidojumu šūnu pētī-
šanai, kā arī fekālijas parazītu un
vienšūņu diagnosticēšanai. Tāpat
varēs diferencēt tādas ielas dzīv-

niekiem bieži sastopamas slimī-
bas kā ausu ērcīti, sēnīti, baktēri-
jas, kā arī ādas iekaisumu gadīju-
mos meklēt ādas parazītus, sēnī-
tes un baktērijas.

Centrifūga klīnikai nepiecieša-
ma urīna paraugu sagatavošanai,
kā arī gadījumos, kad asins plaz-
ma tiek izmantota smagu radze-
nes čūlu ārstēšanai.

Lielajā Talkā patversmes talkotāji savāc 80 maisus lapu un drazu
Pa tve r smes  "Dz īvn ieku

Draugs" rīkotajā Lielajā talkā
23.aprīlī piedalījās 46 talcinieki,
sakopjot skvēru un dīķi Bārtas
ielas galā. Kopumā tika savākti
80 maisi drazu un lapu!

Saulainās pavasara dienas ie-
dvesmoti, talcinieki - patversmes
atbalstītāji un brīvprātīgie, Āgens-
kalna sākumskolas skolotāji, skolē-

ni un viņu vecāki un tulkošanas
uzņēmuma "Skrivanek" kolektīvs -
čakli strādāja, lai sarūmētu balta-
jos Lielās Talkas maisos visus at-
kritumus, drazas un lapas, ko Bār-
tas ielas skvēriņā atstājis pagāju-
šais rudens un ziema, un neapzinī-
gi cilvēki. Tikmēr citi talcinieki uz-
posa patversmes Kaķu hosteļa tel-
pas.

Pēcpusdienā iecerētais bija pa-
veikts - skvēriņā rindojās 80 līdz
malām piepildīti maisi, bet Kaķu
hosteļa iemītnieki snauduļoja glīta-
jās midziņās, atzīstot tās par labām
esam. Ikviens jutās pelnījis mirkli
atpūtas un pamatīgu bļodu (vai pat
divas) karstās, gardās, uz ugunsku-
ra vārītās talkas zupas, ko talkotā-
j i em t rad i c i onāl i  sarūpē ja
"Skrivanek" lieliskie pavāri.

Patversme saka lielu paldies vis-
iem čaklajiem talciniekiem! Šogad
jo īpaši bija jūtams, ka kopīgās pū-
les, ik gadu talkojot Bārtas ielas
skvēriņā, ir devušas rezultātu - ne-
viens vairs neuzdrošinās šo vietu
izmantot par atkritumu izgāztuvi,
kā tas bieži notika agrāk, atkritu-
mu kļūst aizvien mazāk un kāds ir
pat izcirtis krūmājus, tāpēc šī vieta
aizvien vairāk sāk līdzināties īstam
parkam! Vēl daži gadi, un būsim
kopīgiem spēkiem šeit izveidojuši
jauku atpūtas vietu!
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Zaķīši pie kaķīšiem: visjaunākā
dzīvnieku draugu paaudze svin

Lieldienas patversmē

Ieskandinot Lieldienas, 25.martā patversmē
"Dzīvnieku Draugs" pulcējās dzīvnieku draugu
visjaunākā paaudze: patversmes darbinieku,
brīvprātīgo un atbalstītāju bērni kopā ar saviem
vecākiem.

Vērojot kuplo bērnu pulciņu vecumā no da-
žiem mēnešiem līdz sākumskolas vecumam un
sajūtot patieso mīlestību pret dzīvniekiem, ko
viņos iedēstījuši vecāki, nav ne mazāko šaubu,
ka Latvijā aizvien būs kāds, kas turēs rūpi par
cilvēka mazajiem brāļiem! Bet lai runā bildes!
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Lielā suņu skaitīšana: Eiropa iet uz priekšu; Latvija rāpjas atpakaļ

Dzīvnieku kontrabanda – organizētās noziedzības veids

Kamēr Eiropas Parlaments februārī ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju par ne-
pieciešamību izveidot ES līmeņa datu bāzi apmaiņai ar kaķu un suņu reģistrācijas datiem, lai cīnī-
tos pret lolojumdzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību, Latvijas Zemkopības ministrija nolēmusi sa-
graut pašu savulaik izveidoto suņu mikročipēšanas sistēmu, kurai pēc piecu gadu pārejas perioda
beidzot būtu bijis jāstājas spēkā šogad 1.jūlijā.

Lolojumdzīvnieku, tostarp arī
savvaļas un eksotisko dzīvnieku,
kontrabanda ir arvien vairāk
saistīta ar organizēto noziedzību,
tā rada bažas par dzīvnieku lab-
turību un draudus sabiedrības
veselībai, savā februārī pieņem-
tajā rezolūcijā uzsver EP deputā-
ti.

Rezolūcijā Eiropas Parla-
ments aicina Eiropas Komisiju
nodrošināt, lai visām dalībval-
stīm būtu saderīgas kaķu un
suņu datu bāzes, un apsvērt
iespēju izveidot šādas bāzes arī
citiem lolojumdzīvniekiem. De-
putāti uzskata, ka saderīgas
identificēšanas un reģistrēšanas
prasības suņiem un kaķiem ma-
zinātu dzīvnieku dokumentu
viltošanu un nelegālu tirdzniecī-
bu, tādējādi uzlabojot dzīvnieku
labturību un aizsargājot sabied-
rības un dzīvnieku veselību.

Daudzām dalībvalstīm jau ir
obligātas lolojumdzīvnieku iden-
tifikācijas un reģistrācijas sistē-
mas, tomēr pastāv atšķirības
attiecībā uz informāciju, ko ša-
jās sistēmās iekļauj.  EP deputā-
ti arī prasa aizsargāt lolojum-

dzīvnieku īpašnieku un pārdevē-
ju personas datus.

EP arī aicina Komisiju pie-
ņemt stingrus un efektīvus pa-
sākumus, lai cīnītos pret nelegā-
lu tirdzniecību ar lolojumdzīv-
niekiem, tostarp savvaļas dzīv-
niekiem, kuri tiek turēti kā lolo-
jumdzīvnieki.

Lolojumdzīvnieki, kas tiek
tirgoti nelegāli, bieži vien ir
audzēti sliktos apstākļos, tie ir
slikti socializēti un tiem pastāv
lielāks risks saslimt, uzsver de-
putāti, atgādinot, ka 70 % no
jaunajām, cilvēkus skarošajām
slimībām, kas parādījušās pēdē-
jo desmitgažu laikā, ir dzīvnieku
izcelsmes slimības.

Likumprojekts par dzīvnieku veselību, par ko EP
un ES ministri vienojās pagājušā gada jūnijā, ļaus
Eiropas Komisijai prasīt dalībvalstīm izveidot na-
cionālas lolojumdzīvnieku datu bāzes, ja tas vaja-
dzīgs efektīvai slimību novēršanai un izsekojamī-

bai ES teritorijā. Likums arī uzliek pienākumu
reģistrēties visiem profesionālajiem lolojumdzīv-

nieku turētājiem un pārdevējiem.
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„Viena tante teica” zibensgrozījumi

Tikmēr Latvijā pēkšņi, dažus
mēnešus pirms piecus gadus
gatavotās mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrācijas sistēmas spē-
kā stāšanās, Zemkopības minis-
trija nāca klajā ar absurdu iero-
sinājumu atļaut nečipēt suņus,
kas mitinās lauku viensētās.

Pamatojums – ministrijā esot
saņemti "signāli” no lauku iedzī-
votājiem, kuri nevarot segt iz-
maksas par savu suņu čipēšanu
un reģistrāciju. Tiesa, nekādus
konkrētus skaitļus par saņemto
zvanu vai sūdzību skaitu minis-
trija gan nosaukt nevar, tāpat
grozījumu projekta anotācijā nav
atrodami nekādi statistikas dati
par trūcīgajiem lauciniekiem un
viņu suņiem. Grozījumi bez sa-
skaņošanas ar nevalstiskajām

organizācijām, pašvaldībām un
citām ieinteresētajām pusēm zi-
bens ātrumā tika izsludināti
Valsts sekretāru sanāksmē.

Tomēr pēc veterinārārstu,
dzīvnieku aizsardzības organizā-
ciju, pašvaldību un mednieku
saceltā sašutuma viļņa, kā arī
Tieslietu ministrijas aizrādījuma,
ka nav nekāda pamata atvieglo-
jumus piešķirt tikai laucinie-
kiem, jo arī pilsētās dzīvo gana
daudz trūcīgu ļaužu, kuriem či-
pēšana var būt finansiāls apgrū-
tinājums, ZM nu ir izdomājusi
jaunus grozījumus, paredzot či-
pēšanas sistēmas spēkā stāša-
nos atlikt uz pusgadu un pa to
laiku izstrādāt pilnīgi jaunu re-
ģistrācijas sistēmu, dodot tiesī-
bas veikt čipēšanu ne tikai vete-

rinārārstiem, kā tas bija līdz
šim, bet arī Pārtikas un veterinā-
ra dienesta inspektoriem un
„apmācītām personām” no dzīv-
nieku patversmēm.

Pamatojums iecerētajām iz-
maiņām tas pats vecais - pakal-
pojums esot ļoti dārgs, cilvēki
nevarot par to samaksāt un sis-
tēma kopumā nestrādājot, jo
piecu gadu laikā Lauksaimniecī-
bas datu centra bāzē reģistrēti
vien nedaudz vairāk par 30 000
suņu, skaidro ministrija, piemir-
stot gan, ka pati savā laikā strik-
ti iestājās par to, ka čipēšana
uzticama tikai veterinārārstiem
kā sertificētas un kontrolētas
profesijas pārstāvjiem, lai novēr-
stu iespējamo blēdīšanos.

Lai arī pirmajos četros 2016. gada mēnešos, tuvojoties obligātās reģistrācijas spēkā stāšanās termi-
ņam. tika novērota liela iedzīvotāju aktivitāte suņu mikročipēšanā un reģistrēšanā LDC datubāzē, to-

mēr ZM rosina termiņu atkal atlikt par pusgadu un radikāli mainīt reģistrācijas sistēmu.



9

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Vairāk risku nekā ieguvumu

Dzīvnieku Drauga fonds un
citas dzīvnieku aizsardzības or-
ganizācijas kategoriski iebilst
pret ZM iecerētajām izmaiņām,
saskatot tajās vairāk risku nekā
ieguvumu. Lai gan pašreizējā
mājdzīvnieku identificēšanas un
reģistrācijas sistēma ne tuvu nav
uzskatāma par pilnīgu, tomēr
tās ieviešanai ir bijis dots pietie-
kami ilgs pārejas periods – pieci
gadi, lai ikviens iedzīvotājs varē-
tu savlaicīgi tai sagatavoties un
parūpēties par sava dzīvnieka
reģistrāciju. Turklāt pēdējos mē-
nešos reģistrēto suņu skaits
strauji pieaug, kas nozīmē, ka
iedzīvotāji ir pietiekami informēti
un gatavi pildīt savu pienākumu
likuma priekšā.

Kritiku neiztur arī apgalvo-
jums par augstajām izmaksām.
Datu apkopojums liecina, ka vi-
dējās čipēšanas izmaksas Latvi-
jas veterinārajās klīnikās nepār-
sniedz 15 – 20 eiro, bieži vien
ieskaitot arī valsts noteikto obli-
gāto nodevu par reģistrāciju LDC
datu bāzē, kas ir 7,11 eiro. Cita
lieta, ka pēc Pārtikas un veteri-
nārā dienesta norādījumiem či-
pēšanas pakalpojums ir sasais-
tīts ar Eiropas Savienības ceļo-
šanas pases izsniegšanu, kas
savukārt prasa arī obligātu vak-
cināciju pret trakumsērgu, pat ja
dzīvnieks jau ir bijis vakcinēts
un par to ir atzīme vakcinācijas
apliecībā. Saprotams, ka šīs pa-
kalpojumu paketes izmaksas
veterinārajās klīnikās ir jau
krietni vien augstākas. Daudzas
klīnikas šai paketei pievieno vēl
arī tā dēvēto „komplekso vakcī-
nu”, un tad nu patiesi galīgās
izmaksas vienam dzīvniekam var

sasniegt ievērojamu summu. Ta-
ču tā nav pašas reģistrācijas sis-
tēmas vaina, bet gan greiza iz-
pratne par tās ieviešanu.

Jāpiebilst, ka, uzticot čipēša-
nu Pārtikas un veterinārā die-
nesta inspektoriem, tīrās čipēša-
nas izmaksas paliks nemainīgas
– ZM pārstāve Liene Ansone jau
izteikusies, ka šis pakalpojums
PVD inspektora izpildījumā varē-
tu maksāt 15 eiro, t.i., tieši tik-
pat cik pašlaik vidēji veterināra-
jās klīnikās.

Lielas bažas rada arī iecere
ļaut čipēšanu veikt „apmācītām
personām”, kas sadarbojas ar
dzīvnieku patversmēm. Lai gan
nav apšaubāms, ka dzīvnieku
patversmes varētu dot lielu ie-
guldījumu sistēmas ieviešanā,
apzinot un čipējot to īpašnieku

dzīvniekus, kuri paši nevēlas vai
nav spējīgi to izdarīt, tomēr ne-
drīkst aizmirst, ka čipa ievadīša-
na ir medicīniska manipulācija
un nebūtu pareizi uzticēt to
veikt neprofesionāļiem. Tāpat
vismaz pagaidām nav nekādas
skaidrības par to, kā tieši tiks
atlasītas apmācāmās personas,
kas veiks apmācību, un kā šo
personu darbības tiks uzraudzī-
tas.

Tāpēc Dzīvnieku Drauga
fonds aicina Zemkopības minis-
triju nesagraut jau izveidoto
dzīvnieku reģistrācijas sistēmu,
bet atlikušajos mēnešos, kas at-
likuši līdz tās spēkā stāšanās
brīdim, kopīgi strādāt, lai panāk-
tu, ka tiek reģistrēts pēc iespējas
lielāks suņu skaits.

Lai gan pašreizējā mājdzīvnieku identificēšanas un reģistrācijas
sistēma ne tuvu nav uzskatāma par pilnīgu, tomēr tās ievieša-
nai ir bijis dots pietiekami ilgs pārejas periods – pieci gadi, lai

ikviens iedzīvotājs varētu savlaicīgi tai sagatavoties un parūpē-
ties par sava dzīvnieka reģistrāciju.
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Šī gada 23.februārī apritēja 15 gadi, kopš durvis vēra privātā dzīvnieku patversme "Dzīvnieku
draugs" Fridriha Candera ielā 4. Piecpadsmit gadu laikā no patversmes uz jaunām mājām ir devu-
šies vairāk nekā 10 000 dzīvnieki - suņi, kaķi, kāmīši, truši, žurciņas, mājas seski, šinšillas, degu,
smilšu pelītes, papagaiļi, bruņurupuči un pat pundurcūciņa un pitons.

Taču „Dzīvnieku Draugs” nav tikai patversme. Īstenojot organizācijas dibinātājas, Lielbritānijas
latvietes Kristīnes Čilveres ieceri par „dzīvnieku labestības centru”, „Dzīvnieku Draugs” velta lielu
uzmanību arī sociālās veterinārās palīdzības attīstīšanai, izglītojošam darbam ar sabiedrību, īpaši
bērniem un jauniešiem, kā arī dzīvnieku interešu aizstāvībai kopumā ne tikai nacionālā, bet arī
starptautiskā līmenī.

Dzīvnieku Draugs 15 gados

Ideja Latvijā veidot un finansēt
dzīvnieku labestības centru – pa-
tversmi Apvienotajā Karalistē dzī-
vojošajai latvietei Kristīnei Čilverei
radās 20.gadsimta 90.gadu sāku-
mā. Šim mērķim viņa atvēlēja sa-
vu zemi Pārdaugavā, Fr.Candera
ielā, kā arī novēlēja daļu sava īpa-
šuma.

Projekta īstenošanai Kristīne
uzrunāja latviešu uzņēmēju no
ASV Justu Karlsonu, kurš piekrita
uzņemties juridisko, finansiālo,
investīciju un pārvaldes lietu kār-
tošanu. Savukārt ASV dzīvojošā
latviešu veterinārārste Liene Din-
done pēc Kristīnes lūguma apņē-
mās rūpēties par centra veterinār-
medicīnisko labiekārtošanu. Lielu
darbu un enerģiju centra tapšanā
ieguldīja trimdas latviete, mākslas
vēsturniece un mecenāte Ieva Ma-

rija Laukers. Projektēt centru pie-
krita viens no izcilākajiem mūs-
dienu latviešu arhitektiem Andrejs
Ģelzis.

Centra ēkas projektu sāka iz-
strādāt 1998.gadā. Plānošanas un
celtniecības uzsākšana prasīja
neskaitāmas atļaujas un pārru-
nas, bija jāpārvar dažādi birokrā-
tiski šķēršļi. Formalitātes patver-
smes būves uzsākšanai prasīja
vairāk nekā gadu, taču galu galā
2001.gada 23.februārī Pārdauga-
vā, Fridriha Candera ielā 4, Rīgā,
piedaloties toreizējam Rīgas Do-
mes priekšsēdētājam Andrim Ār-
galim, kā arī pārstāvjiem no ASV
un Lielbritānijas vēstniecībām,
durvis vēra dzīvnieku patversme –
labestības māja “Dzīvnieku
Draugs”.

Lai gan ēkas projektēšanas un
celšanas laikā vēl nebija izdoti no-
teikumi, kas noteiktu prasības,
„Dzīvnieku draugs” tika veidots
pēc labākajiem starptautiskajiem
standartiem – tolaik tā bija vienīgā
patversme Latvijā ar infrastruktū-
ru, kas atbilda visaugstākajiem
dzīvnieku labturības standartiem.
Centra ēkā atrodas ne vien telpas
dzīvnieku patversmei, bet darbo-
jas arī “Dzīvnieku veselības
centrs”, ir iekārtotas telpas izglīto-
jošiem pasākumiem un brīvprātīgo
mītne. Centra būvniecības izmak-
sas bija ļoti ievērojamas - 350 000
latu. Tik liela summa dzīvnieku
aizsardzībā Latvijā līdz tam nekad
nebija ieguldīta, un arī mūsdienās
šādas investīcijas ir uz pirkstiem
skaitāmas.

No idejas līdz namam
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Pirmie...
Kažokādas. „Dzīvnieku Draugs” jau kopš 2005.gada regulāri orga-
nizē kampaņas pret dzīvnieku audzēšanu kažokādu ieguvei. Pirmajā
kampaņā 2005.gadā tika savākti vairāk nekā 1000 parakstu aicinā-
jumam aizliegt suņu un kaķu ādu un to izstrādājumu importu Eiro-
pas Savienībā, kā arī Rīgā notika gājiens “Es negribu valkāt savu
draugu!”. „Dzīvnieku Drauga” kampaņas vienmēr izcēlušās ar oriģi-
nalitāti un atraktivitāti, pietiek vien minēt to nosaukumus: „Patīk
kažoki – neskuj paduses!”, „Sasodīts, valkā pats savu ādu!” un citas.
Vislielāko publicitāti izpelnījās 2008.gada kampaņa „Cik upuru ir
tavā apģērbu kolekcijā?”, kuras ietvaros sadarbībā ar slaveno foto-
grāfu Sergeju Kondrašinu tika radīts iespaidīgais plakāts ar slazdā
notvertu meiteni.

Cirka dzīvnieki. „Dzīvnieku Draugs” bija pirmā Latvijas dzīvnie-
ku aizsardzības organizācija, kas jau 2000.gadu sākumā sāka ru-
nāt par dzīvnieku labturības problēmām cirkā. Organizācija laida
klajā vairākus informatīvos materiālus par šo jautājumu un iniciēja
diskusijas sabiedrībā. Kopš tā laika “Dzīvnieku Draugs” ir piedalī-
jies visās aktivitātēs un diskusijās, kas novedušas pie tā, ka šobrīd
ir izstrādāts likumprojekts par savvaļas dzīvnieku izmantošanas
aizliegumu cirkā.

Eksperimentu dzīvnieki. Jau kopš saviem pirmsākumiem
„Dzīvnieku Draugs” ir iestājies pret dzīvnieku izmantošanu eksperi-
mentiem, uzskatot, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj līdz minimumam
samazināt šo praksi, vivisekciju pielietojot tikai atsevišķos izņēmu-
ma gadījumos. Gadu gaitā „Dzīvnieku Draugs” ir rīkojis dažādas ak-
tivitātes, informējot par eksperimentu dzīvnieku ciešanām un iesais-
toties starptautisko partneru organizētajās lobēšanas kampaņās.
Kopīgo pūļu rezultātā kopš 2013.gada Eiropas Savienībā ir pilnībā
aizliegti kosmētikas izmēģinājumi uz dzīvniekiem, kā arī aizliegts
ievest un tirgot skaistumkopšanas produktus un to sastāvdaļas, kas
testēti uz dzīvniekiem. „Dzīvnieku Draugs” ir vienīgā nevalstiskā or-
ganizācija, kas pārstāvēta Latvijas Zinātniskiem mērķiem izmantoja-
mo dzīvnieku aizsardzības komitejā.

Lauksaimniecības dzīvnieki. Kā Eiropas dzīvnieku aizsar-
dzības organizāciju apvienības „Eirogroup for Animals” dalībor-
ganizācija „Dzīvnieku Draugs” iesaistās dažādās kampaņās un
aktivitātēs, lai uzlabotu miljardiem lauksaimniecības dzīvnieku
dzīves apstākļus. „Dzīvnieku Draugs” bija pirmā organizācija
Latvijā, kas izdeva informatīvos materiālus par dzīvnieku cieša-
nām intensīvajā lauksaimniecībā un organizēja informatīvās
kampaņas par šo jautājumu, jau tālajā 2009.gadā rīkojot
„Labās olas godalgas” pasākumu un informatīvo kampaņu
„Dzīve intensīvajā lauksaimniecībā”.

Savas 15 gadu pastāvēšanas laikā „Dzīvnieku Draugs”
ir bijis aizsācējs daudzām iniciatīvām dzīvnieku aiz-
sardzībā, uzdrošinoties runāt par tēmām, kuras līdz
tam neviens nebija skāris.
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„Dzīvnieku Draugs” aizvien ir
meklējis jaunus veidus, kā risi-
nāt klaiņojošo dzīvnieku problē-
mas. Tāpēc pirms diviem gadiem
„Dzīvnieku Drauga” ēkā tika iz-
veidota Latvijas pirmā sociālā
veterinārā klīnika “Dzīvnieku
Draugs”, kas pērn spējusi sniegt
palīdzību vairāk nekā 1300 ne-
laimē nonākušiem suņiem, ka-
ķiem un citiem dzīvnieciņiem.

Klīnikā pagājušajā gadā vien
sterilizēti 1390 bezpajumtes ka-
ķi, tā veicinot humānu un efek-
tīvu klaiņojošo kaķu skaita kon-
troli. „Dzīvnieku Drauga” klīnika
ir kļuvusi par nozīmīgu atbalstu
ne vien daudziem ielas kaķu ap-
rūpētājiem, bet arī citām patver-

smēm un dzīvnieku aizsardzības
organizācijām visā Latvijā -
Aucē, Dobelē, Aizkrauklē, Ieca-
vā, Alūksnē, Slokā, Tukumā,
Līvānos un citviet, nodrošinot

bezmaksas sterilizāciju un ār-
stēšanu to uzmanības lokā vai
aprūpē nonākušajiem dzīvnie-
kiem.

Jauni izaicinājumi

Izglītības centrs

„Dzīvnieku Drauga” izglītības
centrā šo 15 gadu laikā simtiem
bērni un jaunieši ir noklausīju-
šies lekcijas par atbildīgu attiek-
smi pret dzīvniekiem, pareizu to
aprūpi un dzīvnieku patversmju
darbu, kā arī iepazinušies ar pa-
tversmes iemītniekiem. Desmi-
tiem cilvēku ir kļuvuši par

„Dzīvnieku Drauga” brīvprātīga-
jiem, sniedzot nenovērtējamu
ieguldījumu organizācijas darbā.
Lielu popularitāti pēdējos gados
izpelnījušās „Dzīvnieku Drauga”
Radošās darbnīcas, kurās bērni
un jaunieši var apgūt prasmi no
otrreizējām izejvielām – lietotiem
apģērbiem, tukšām pudelēm un

tamlīdzīgi – pašrocīgi pagatavot
interesantas rotaļlietas suņiem
un kaķiem.

„Dzīvnieku Drauga” vadītāja
Solvita Vība norāda: „”Dzīvnieku
Drauga” vēsturiskās ēkas pa-
matakmenī ir ielikts vēstījums
nākamajām paaudzēm, kurā
teikts: „Cilvēka sūtība nav pār-
valdīt pasauli, bet gan kalpot tai;
nedarīt pāri saviem tuvākajiem
līdzgaitniekiem, bet gan rūpēties
par tiem; nelikt tiem ciest no ne-
taisnas apiešanās, bet gan iestā-
ties par Cilvēka humānismu.
Stūrakmens Cilvēka cīņai par
humānu dzīvesveidu ir labestīga
attieksme pret dzīvniekiem. Bez
tās nevar būt attīstība uz labāku
pasauli.” Mēs esam apņēmības
pilni turpināt darbu, lai tuvinātu
šo labāko pasauli un mazinātu
ciešanas, jo labestība pret dzīv-
niekiem ir mūsu cilvēcības at-
spoguļojums.”
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Mūsu atbalstītāji
Šo darbu nebūtu iespē-

jams paveikt bez atbalstī-
tājiem – sponsoriem, mece-
nātiem un ziedotājiem, jo
„Dzīvnieku Draugs” nesa-
ņem ne valsts, ne pašvaldī-
bu finansējumu. Kopš pa-
tversmes atvēršanas tās
darbību atbalsta Justa
Karslona ģimene, ilgus
gadus organizāciju atbalsta
Borisa un Ināras Teterevu
fonds, kas piešķīra finan-
sējumu bezpajumtes dzīv-
nieku ārstēšanai un sterili-
zācijai, jau vairākus gadus
notiek sadarbība ar Bridži-

tas Bardo fondu Francijā,
kas sniedz atbalstu ielas
kaķu sterilizācijai. Kopš
2003.gada norit arī sadar-
bība ar fondu „Ziedot.lv”,
ar kura palīdzību piesaistī-
ti līdzekļi patversmes dzīv-
nieku uzturēšanai un vete-
rinārajai aprūpei. Monba-
ronu ģimene sniedz atbal-
stu patversmes kaķu kolo-
nijā mītošajiem minčiem,
savukārt Rietumu bankas
Labdarības fonds ir atbal-
stījis Dzīvnieku draugu Ra-
došo darbnīcu norisi.

“Dzīvnieku
Draugs” patei-
cas visiem zie-
dotājiem, kas
šo 15 gadu
laikā finansi-
āli atbalstījuši
organizācijas
darbību!
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DAKTERA AIKĀSĀP DIENASGRĀMATA

ATBALSTA:

2016.gada pirmajos četros mēnešos „Dzīvnieku drauga
fonds” ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināja
bezpajumtes dzīvnieku ārstēšanas un ielas kaķu sterilizāci-
jas programmu. Gada pirmajā ceturksnī šīs programmas ie-
tvaros ārstējušies 89 dzīvnieki – 87 kaķi un 2 suņi, 252 su-
ņiem un kaķiem veikti profilakses pasākumi – attārpošana
un vakcinācija, kā arī sterilizēti 188 kaķi.

Ričards Lauvassirds
Ričardu, kuram bija acīmre-

dzamas problēmas ar mutīti, uz
ielas pamanīja kāda sieviete. Ne-
viens nezina, kā trauma tika gūta
– iespējams, tas bijis kritiens pa
logu vai kas cits, taču nelaimes
gadījuma rezultātā bija savainota
apakšējā lūpa, tāpēc runčelis lāgā
nevarēja paēst un izskatījās gau-
žām nelaimīgs.

Operācijā zem narkozes lūpiņa
tika sašūta un pēc tam vairākas
nedēļas Ričards bija spiests nēsāt
pēcoperācijas apkakli, kas viņam
it nemaz nepatika. Toties ēstgriba
mincim atgriezās uzreiz un viņš
ātri vien atguva formu.

Ričarda labsirdīgais raksturs
drīz vien pēc izveseļošanās tika
atalgots ar jaunu māju iegūšanu.

Lotte
Lotes bijušie saimnieki pārcē-

lās uz dzīvi Vācijā, bet minci pa-
ņemt līdzi nevarēja. Patversmē 8
mēnešus vecajai kaķu meitiņai
tika konstatēta ļoti nopietna acu
kaite – ģenētisku izmaiņu rezultā-
tā kaķenītes actiņām ir pastāvīgi
paaugstināts spiediens, līdz ar to
arī pasliktināta redze un liels
risks pēc laika actiņās izveidoties
glaukomai.

Diemžēl vizītē pie dzīvnieku
acu ārsta tika saņemts apliecinā-
jums, ka šī kaite nav novēršama
ķirurģiskā ceļā un vienīgais veids,

kā Lottei palīdzēt, ir visu atlikušo
mūžu actiņās pilināt spiedienu
mazinošus preperātus. Lottei arī
būs vajadzīga regulāra vetārsta
aprūpe, lai uzraudzītu slimās ac-
tiņas.

Mandola
Persiešu šķirnes kaķenīte

Mandola tika atrasta uz ielas Pār-
daugavā. Mince bija sterilizēta,
aptuveni 5 gadus veca, un šķita
neapšaubāmi, ka mincei noteikti
jābūt saimniekam, kas viņu mek-
lēs un atradīs. Taču tā nenotika –
dienas gāja, taču Mandolu ne-
viens nemeklēja...

Nav zināms, cikiem ilgu laiku
Mandola bija pavadījusi uz ielas,
taču ar to bija pietiekami, lai sa-

ķertu bīstamu vīrusa infekciju,
kas izpaudās jau pēc nonākšanas
patversmē.

Būdama jūtīga un trausla, tur-
klāt smagi pārdzīvodama māju
zaudējumu, Mandola slimoja ilgi
un smagi – dažbrīd šķita, ka ka-
ķenīte ir nogurusi no visa un
vienkārši vairs nevēlas cīnīties, jo
pat atteicās no ēdiena un dzērie-
na. Tomēr patversmes kopēju rū-
pes un neatlaidība, gandrīz mēne-
si ik dienu vairākas reizes Mando-
lu barojot ar šļircīti, apkopjot un
neļaujot viņai zaudēt dzīvesspēku,
galu galā lika viņai atveseļoties.

Drīz vien pēc tam Mandola de-
vās uz jaunajām mājām, kur jūtas
laimīga un apmierināta.

Ričards Lauvassirds ārstēšanās laikā
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Maikija
Sveiks, lasītāj!
Mans vārds ir Maikija un mans piecus gadus ilgais dzīvesstāsts ir sarežģīts

un raibs.
Kādreiz man bija mīloša saimniece – veca kundze. Mēs bijām pieķērušās vie-

na otrai un kopā pavadījām daudzas skaistas un mierīgas stundas, taču tad
viņa kādu dienu tika aizvesta prom un vairs neatgriezās.

Mani aizveda uz citām mājām, taču cilvēkus, kuri tur dzīvoja, es pazinu – vi-
ņi reizēm nāca ciemos pie manas vecās saimnieces, kopā dzēra tēju un reizēm
sabužināja arī mani. Pie viņiem es nodzīvoju krietnu laiciņu un pamazām sa-
mierinājos, ka mana vecā kundze nekad vairs neatgriezīsies. Man netrūka arī
pašai savu rūpju – reiz, staigājot pa palodzi, man paslīdēja ķepa un es nokritu
no liela, liela augstuma un smagi sasitos. Lai gan man izdevās izdzīvot, taču
nācās zaudēt asti – tās lūzums bija tik nejauks, ka dakteriem neatlika nekas
cits kā vien to amputēt.

Taču izrādījās, ka tā vēl nav lielākā nelaime, kas var atgadīties. Kādu dienu
mani jaunie saimnieki ielika mani kastē un atveda šurp – uz patversmi, jo vi-
ņiem esot jādodas tālā ceļā, kur mani līdzi paņemt nevarot...

Tagad es dzīvoju šeit kopā ar daudziem citiem kaķiem, kurus arī piemeklējis
ļauns liktenis. Tomēr es nezaudēju optimismu un omulību – divas mājas man
jau ir bijušas, kāpēc lai neatrastos arī trešās? Jo es taču esmu brīnišķīgs ka-
ķis!
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JANVĀRĪ, FEBRUĀRĪ UN MARTĀ MĀJĀS DEVĀS...

TV DĪVA
Draudzīgā kaķenīte pieklīda janvāra nogalē autostāv-

vietā Zaķusalā pie televīzijas ēkas. Dienā, kad stāvvietā
notikusi dzīva kustība, kaķenīte kaut kur slēpusies,
bet pēcpusdienā, kad automašīnas paklīdušas, mince
atkal parādījusies. Televīzijas darbinieki mincīti baro-
juši un par viņu rūpējušies - mince katru dienu vienā
laikā nākusi ēst un mīļoties, burtiski pati kāpusi klēpī
un murrājusi Nespējot noskatīties, ka minci neviens
nemeklē un viņa augām dienām klīst starp mašīnu
rindām, kaķenīte tika nogādāta patversmē, līdzi do-
dot arī vārdiņu – TV Dīva.

No dzīves uz ielas kaķenītes austiņas bija stipri
iekaisušas, bija atrauts priekšējās ķepiņas viena
pirkstiņa nadziņš un kažociņš pavisam netīrs un
noplucis. Patversmē šīs vainas tika sadziedētas un
Dīva patiešām kļuva par īstu Dīvu - ar baltu žabo un
baltām „diega zeķēm”. Ziņas no jaunajām mājām Kul-
dīgā liecina, ka TV Dīva tur jūtas lieliski un ar savu saim-
nieci sapratusies uzreiz. Arī vārds viņai esot iedots īstais, jo mincei tīkot spoguļoties kā
īstai dīvai.

PĒRLĪTE
Pērlīte pirms 8 gadiem tika paņemta no patversmes kā

mazs kaķēns. Ilgus gadus kaķenīte dzīvoja ar savu
saimnieci mīlēta un aprūpēta, taču tad vecā kundze
aizgāja aizsaulē. Tuvinieki nebija gatavi uzņemties rū-
pes par viņu, tāpēc kaķenīte tika atdota atpakaļ pa-
tversmē.
Diemžēl laimīgu stāstu, ka cilvēks atnāk uz patversmi
un izvēlas vecu kaķīti, it ļoti maz, un tas notiek ļoti
reti, tāpēc ar skumjām ir jānoskatās šādos dzīvnieci-
ņos, kuri, zaudējuši savus līdzšinējos saimniekus,
nespēj pārdzīvot notikušo un pieņemt patversmes
dzīvi un vidi....
Pērlīte nebija izņēmums – ļoti ilgi mince slīga depresi-
jā un nevarēja sadzīvot ar citiem kaķiem, tāpēc viņai
tika ierādīti atsevišķi „apartamenti”, kur viņa jutās

drošāka un omulīgāka. Pērlītei arī bija jātiek galā ar
liekā svara problēmu.

Tomēr galu galā Pērlīte sagaidīja citu saimnieku. Tagad viņa dzīvo Rīgā, ir jau sadraudzējusies ar
jauno saimnieci un pieradusi pie jaunas dzīves kārtības.
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KITIJA
Kitija pirms septiņiem gadiem tika

adoptēta no patversmes. Viņas saimniece -
kundze gados, tika nogādāta veco ļaužu
pansionātā, un radinieki, nezinādami, ko
iesākt ar kaķīti, atveda viņu uz patversmi,
nemaz neapsverot un nemēģinot pašu
spēkiem rast izeju no situācijas - atrast
kaķītim jaunas mājas. Sākumā patver-
smē Kitija bija ļoti lielā stresā un nesa-
prata, kas ar viņu ir noticis, - kāpēc, pēc
gadiem ilgas dzīves ar savu mīļo saim-
nieci, viņa tika atnesta uz patversmi,
ielikta būrī un viņas līdzšinējā harmo-
niskā, mierīgā dzīve bija apgriezusies ar
kājām gaisā.

Kaķenītei bija arī pārlieku liels svars, tāpēc patver-
smē mincītei tika nozīmēta speciāla ārstnieciskā barība, kas kontrolēja dzīvnieciņa svaru. Gāja dienas
un nedēļas un kaķenīte pamazītēm atguvās no lielā šoka, atguva dzīvesprieku un labprāt ļāvās glās-
tiem un viņas spalviņas bužināšanai. Kitija parādīja, cik viņa ir gracioza kaķenīte, cik patiesībā mīlīga
un jauka, pēc rakstura mierpilna kaķu dāma. Mincīti adoptēja kāda ģimene, kura tieši arī vēlējās kaķī-
ti, kurš vairāk guļ uz dīvāna un ļaujas mīļošanai, neizrādot pārmērīgu aktivitāti un dienas pavadot
mierā un laiskumā.

ODRIJA
Odrija patversmē nodzīvoja gandrīz četrus mēnešus.

Melnā, pūkainā, vienu gadu jaunā kaķenīte tika pa-
manīta Ulbrokas ielā, mincīte pievērsa sev uzmanību
ar savu neatlaidību un draudzīgumu, jo esot kādai
sievietei aktīvi glaudusies gar kājām un neļāvusi at-
iet no viņas ne soli. Sieviete, saprazdama, ka nevar
mincīti vienu tā pamest, nogādāja viņu patversmē.
Patversmē Odrija tomēr parādīja raksturiņu, jo, lai
arī ar citiem minkām sadzīvoja labi, ne visi cilvēki,
kuri gribēja uzrunāt Odriju, bija pašai kaķenītei pa
prātam. Iespējams, varbūt arī tāpēc melnspalvainā
kaķu dāma tik ātri nesagaidīja jaunus saimniekus.
Tomēr kādu dienu ieradās ģimene, ar kuru Odrijai

radās abpusējas simpātijas, un nu mincīte dzīvo pri-
vātmājā ar iespēju iziet izstaigāties pašai savā dārzā un ir ļoti apmieri-

nāta ar jauno dzīvi. Saimniekus viņa ik dienu sagaida mājās ar „murr” pie durvīm, guļ viņiem bla-
kus un labprāt skatās pa logu. „Liels prieks,ka paņēmām tieši viņu, jo tik mīlīgs mincis sen nebija
manīts!” raksta Odrijas jaunā ģimene.
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MELONE
Melones dzīves stāsts, līdz mincīte nonāca

līdz patversmei un šeit sagaidīja savus jaunos
saimniekus, ir līkločains un raibs. Kaķenīte
aizvadītā gada pavasarī tika atrasta uz ielas ar
maziem kaķēniem.

Melonīte bija ļoti rūpīga māmiņa un kārtīgi
rūpējās par saviem mazuļiem, līdz viņi sasnie-
dza vecumu, kad kļuva patstāvīgi un sagaidīja
sev jaunus saimniekus. Diemžēl Melonītei pašai
gan negāja tik viegli ar jaunu saimnieku sagai-
dīšanu, turklāt mincei nepavisam nebija viegli
pierast pie dzīves iekštelpās un cilvēka līdzās,
tāpēc sievietei šķita, ka patversmē viņa tiks vai-
rāk pamanīta un ātrāk varēs sagaidīt sev piemē-
rotu ģimeni.

Pirmais laiks gāja ļoti grūti – gan pašai kaķenītei, gan arī patversmes kaķu kopējiem, jo minci
praktiski rokās nevarēja paņemt – tikai pēc vairāk nekā mēneša dzīvošanas patversmē mince maz-
liet sāka pierast. Melonīte no stresa arī ļoti daudz ēda, tāpēc viņai nācās piemērot speciālu barību,
kas paredzēta kaķīšiem ar lieko svaru, kā arī barībiņa tika dozēta, lai izvairītos no aptaukošanās.

Taču, par brīnumu, kādu dienu ieradās ģimene, kura bija noskatījusi tieši Meloni. Viņi ļoti vēlē-
jās kaķīti ar raksturu, jo līdz šim viņiem vienmēr bijis kāds īpašs kaķis, ar kura vēlmēm ir jārēķi-
nās un kurš rokās īpaši pats nedodas. Jaunajās mājās Melone ir iejutusies ļoti labi.

TAO

Tao patversmē nonāca pagājušā gada 19.septembrī. Ka-
ķenīte tika atrasta uz ielas un nogādāta patversmē cerī-
bā, ka mincīte noteikti ir pazaudējusies un ka viņu no-
teikti meklēs saimnieki. Taču pagāja viena nedēļa, aiz
tās otra, bet Tao neviens nemeklēja...
Lielā stresa un šoka dēļ Tao sāka lipt klāt visādi vīrusi
un baciļi, kuru patversmes vidē netrūkst. Ilgu laiku ka-
ķenīte mocījās ar mīkstu vēderiņu, lai arī analīzes nekā-
das īpašas novirzes un veselības problēmas neuzrādīja.
Mince izgāja medikamentozu ārstēšanās kursu un savu
vēderiņu sakārtoja. Nu Tao it kā varētu doties uz mājās,
bet... Atkal nākamā kaite klāt – šķaudīšana un milzīgas

iesnas, un kaķītei nācās nedēļām ilgi ārstēties un atlabt.
Pēc tam Tao pastiprināti sāka izkrist apmatojums, kažoks kļuva noplucis un nespodrs, un analīzes uz-
rādīja sēnīšu infekciju. Kaķenītei nācās vēlreiz pārciest ilgu un nepatīkamu ārstēšanos.

Par laimi, Tao jau bija noskatījusi viņas jaunā saimniece Ieva, kura bija gatava gaidīt, cik vien vaja-
dzēs, līdz Tao atlabs un dakteris ļaus viņai doties uz mājām. Šobrīd kaķenīte jau ir laimīga jaunajās
mājās – viņa priecē savu jauno saimnieci Ievu ar mīļumu, draudzīgumu un neaprakstāmu pieķeršanos.
Tao ir pilnībā atveseļojusies un beidzot var izbaudīt pilnvērtīgu kaķa dzīvi.
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LAIMĪGIE STĀSTI

KINCIS
Kincis bija vaislinieks kādā no daudzajām audzētavām,

kur pavairo šķirnes kaķus. Viņš bija noderīgs tik ilgi, ka-
mēr spēks un veselība ļāva apaugļot pāris desmitus kaķe-
ņu gadā. Par to viņam tika dota iespēja dzīvot būrī un kat-
ru dienu paēst un padzerties ūdeni. Tāpat viņam bija ie-
spēja sēdēt būros visdažādākajās kaķu izstādēs visā pa-
saulē, kur cilvēki nāca un bakstīja ar pirkstiem caur būra
režģiem – paskat, re, kāds šis ir!

Taču tad pienāca diena, kad Kincis vairs nederēja ne
kaķenēm, ne izstāžu būriem – vecums vairs neļāva būt
par vaislinieku un ilgstoši neārstētās ādas slimības izķē-
moja runci līdz nepazīšanai. Audzētāja spriedums bija
ātrs un īss –nāve.

Par laimi, tajā brīdī Kinča ceļā gadījās Labais cilvēks,
kas veco runci uzņēma savās mājās. Mīlēja no visas
sirds un baroja devīgi, Devonas reksam raksturīgo slai-
dumu uztverot kā izkāmēšanu. Mēģināja arī ārstēt Kin-
ča iekaisušo, smirdīgiem izdalījumiem noklāto ādu – ar
smērītēm, ziedītēm, bez vetārsta konsultācijas, jo nau-
diņas tam nebija. Dāsni lika kaķim aizvien lielākas
ūdens bļodas un ierīkoja aizvien

vairāk tualetes kastes, neiedo-
mājoties, ka nerimstošās slāpes un nokārtošanās ārpus
kastītes varētu liecināt par smagu saslimšanu.
Par nelaimi vai šoreiz varbūt pat par laimi, Labā cilvēka
mājas nekļuva par Kinča pēdējām mājām. Dzīvei sagrie-
žoties kājām gaisā un neredzot citu izeju, Labais cilvēks
atveda Kinci uz patversmi - 10 gadus vecu, ar smagu,
ielaistu ādas slimību, iespējamām nieru problēmām un
milzīgu lieko svaru. Viņam līdzi tika iedota mapīte ar
izciliem ciltsrak- stiem, raibu rai-
biem izstāžu
diplomiem un
vakcinācijas
pasi, kur pē-

dējais ieraksts
veikts pirms daudziem, daudziem gadiem...

Kinča stāsts aizkustināja daudzus, tāpēc, neraugo-
ties uz veselības problēmām, viņš jau drīz vien devās uz
jaunām mājām. Kinča jaunā saimniece apzinās, ka ka-
ķim būs nepieciešamas īpašas rūpes visu atlikušo mū-
žu, taču tas viņu neatturēja uzņemt veco runci savās
mājās. Tagad Kincis turpina nozīmēto ārstēšanu un
ietur stingru diētu, lai atgūtu slaido augumu. No mā-
jām atsūtītās bildes liecina – Kincis beidzot ir laimīgs!
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