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Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 
drauga fonda” paveiktais augustā 

Pēdējais vasaras mēnesis 
ir aizvadīts un, iekams 
pilnībā nodoties jauniem 
darbiem un pienākumiem 
septembrī, atskatīsimies 
uz augustā paveikto.  

Patversmē tika uzņemti 13 
suņi un 34 kaķi, bet uz 
jaunām mājām devās 22 
suņi un 56 kaķi, kas, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 
diviem mēnešiem, ir 
rekordliels skaits. Īpašs 
prieks ir par suņiem - 
Tarzānu, Bertiņu un Īrisu 
(par viņiem lasi sadaļā 
„Laimīgie stāsti”), kuri 
patversmē bija 
uzturējušies pusgadu un 
kļuvuši par kopēju 

mīluļiem, kā arī kaķiem – 
Kefīriņu, Melisu, Zīlīti, 
Begemotu un visiem tiem 
kaķēniem, kas šajā mēnesī 
atrada savus īstos 
cilvēkus. 

Protams, arī bez tēriņiem 
neiztikt. Komunālie 
maksājumi augustā 
patversmes uzturēšanai 
sastādīja 981.16 latus, bet 
barības un medikamentu 
iegādei tika izlietoti 
1332.17 lati. „Dzīvnieku 
drauga fonds” barības un 
medikamentu iegādei šajā 
mēnesī izlietojis 1395.45 
latus, veterinārajiem 
pakalpojumiem – 674.50 
latus. Patversme augustā ir 
saņēmusi ziedojumus 1394 
latus, bet fonds – 2515 
latus.  

Ievērojamākais notikums 
bija patversmes organizētā 

„Lielā pastaiga”, kā arī tas, 
ka dažu „Dzīvnieku drauga” 
iemītnieku fotogrāfijas ir 
nonākušas uz burtnīcu un 
klažu vākiem, kuras var 
iegādāties visos grāmatnīcas 
“Globuss” veikalos 

Arī „Royal Canin” sagādājis 
patīkamu pārsteigumu – 
katrs laimīgais suns, 
dodoties mājās, līdzi saņem 
mazu dāvaniņu ar našķiem. 

 

 

Paveiktais augustā 

Brīvprātīgā Katrīna un 

Mačo Lielajā pastaigā 

Bertiņa dodas mājās ar 

“Royal Canin” dāvaniņu 

Sunītes Naidas foto uz 

klades vāka 

Liels paldies visiem 
ziedotājiem, 

atbalstītājiem un 
brīvprātīgajiem palīgiem! 



Lielā pastaiga 

16. augusta rītā patversmes 
„Dzīvnieku draugs” pagalmā 
pulcējās deviņi brīvprātīgie palīgi, 
viena darbiniece un desmit suņi, 
lai dotos Lielajā pastaigā līdz 
Rīgas centram un atpakaļ ar 
mērķi izplatīt 

informāciju par 
patversmes darbību un veidiem, 
kā palīdzēt. Diena ar sauli 
nelutināja, bija apmācies un 
pavēss laiks, taču tas 
neietekmēja ne cilvēku labo 
garastāvokli, ne suņu aizrautību 
par gaidāmo gājienu.  

Ceļš veda no Candera ielas uz 
Uzvaras parku, pāri Akmens 
tiltam, gar Krastmalu, cauri 
Vecrīgai un noslēdzās 

Bastejkalnā, kur 
uzturējāmies pusotru 
stundu, iekams 
devāmies mājās. 
Jāteic, ka visi suņi – 
Bertiņa, Malika, 
Patriks, Mačo, Greisa, 
Kārters, Īrisa, Spraits, 
Džeimss un Tarzāns – uzvedās 
labi, savstarpēju nesaskaņu 
nebija, ja nu vienīgi kāds 
izlēma, ka jāpasteidzina 
pavadonis, kas otrpus 
pavadas neiet pietiekami 
ātri, vai arī jāizmanto 
izdevība paspēlēties,  

izskrieties un arī sparīgi pariet 
pieturas punktos.  

Cilvēki ielās bija atsaucīgi – 
labprāt ņēma piedāvātās 
brošūriņas, apjautājās par to, kas 
mēs esam un kurp dodamies, kā 
arī bija pāris ārzemnieku, kas 
vēlējās suņus paglaudīt un 
nofotografēt. Varbūt tagad 
kāda tūrista albūmā vieta 
atradusies arī mūsu mīluļu 
bildēm. 

Izgājām 10.00, 
bet atgriezāmies ap trijiem 
pēcpusdienā. Noguruši, bet ar 
patīkamu padarīta darba 

sajūtu.  

 

 

 

Liels paldies abām 
Agnesēm par pasākuma 

organizēšanu un 
vadīšanu, kā arī visiem 

brīvprātīgajiem, kas 
atrada laiku, lai 

piedalītos! 

Kopbilde 



Tarzāns 

Suņupuika Tarzāns patversmē 
ieradās šī gada 23. martā,  un jau 
no pirmās dienas viņš pilnībā 
atbilda savam vārdam – bija ļoti 
aktīvs, rotaļīgs, skaļš un neparasti 
spēcīgs. Pieneņu laikā viņš 
uzjautrināja, cītīgi „apcirpdams” 

dzelteno puķu galvas. Ar citiem 
suņiem labprāt spēlējās, bet, ejot 
pastaigāties, mēdza celt un nest 
dažāda izmēra kociņus un kokus. 
Augusta pēdējās nedēļās pēc 
suņuka ar raksturu un personība 
ieradās kāda ģimene ar bērniem, 
un nu mūsu mīlulis dzīvo 
privātmājā ar plašu dārzu, kur 
kārtīgi izskrieties un kuru lepni 
sargāt. 

 

Bertiņa 

Šo simpātisko suņu meiteni aprīļa 
beigās atrada ieliktu kastē un 
atstātu pie patversmes durvīm. 
Kucēns gan bija pavadījis drēgnu 
nakti pārāk mazā telpā, taču drīz 
vien nepatīkamais jau bija 
aizmirsts un patversmes 
darbiniekus viņa priecēja ar 

nosvērto un mīlīgo raksturu. 
Dienas lielākoties tika pavadītas 
citu suņu sabiedrībā, kur parasti 
izvēlējās turēties nomaļus gan no 
ķīviņiem, gan kolektīvās riešanas, 
bet tajās reizēs, kad ar kādu kopā 
devās pastaigāties, nevarēja 
vēlēties labāku un paklausīgāku 
sunīti. Pāris minūtes pēc tam, kad 
bijām atgriezušies no Lielās 
pastaigas, Bertiņa kopā ar patiesi 
jaukiem cilvēkiem devās mājās.  

 

Īrisa 

Īrisa, kuras gaitas kā mazam 
kucēnam patversmē sākās 2010. 
gada beigās, šeit arī izauga un 
kļuva par vienu no tiem suņiem, 
kas „aizkavējušies” krietni ilgāk 
par citiem un tādejādi kļuvuši par 
kopēju mīluļiem. Bailīga, 
nepašpārliecināta un ļoti 
padevīga pēc dabas, viņa nebūt 
nebija no tiem vieglākajiem 
suņiem, taču labi pazīstamos 

allaž aizrautīgi sveicināja un 
priecājās par glāstiem un 
uzslavām. Ar saviem 
sugasbrāļiem labprāt rotaļājās un 

pa reizei nebaidījās kādam 
pārāk uzmācīgam uzrūkt un 
ierādīt savu vietu, tāpat arī, ja 
nāca kāds svešs, tad dobjā balsī 
brīdināja savējos. Liels prieks, ka 
pēc astoņu mēnešu pavadīšanas 
patversmē pēc viņas ieradās 
ģimene, kas meklēja mājas 
mīluli. Tagad Īrisa dzīvo 
privātmājā Limbažu rajonā. 

  

Kefīriņš 

Šarmantais skaistulis runcis 
Kefīriņš pirmoreiz patversmē 
nonāca šī gada februārī, kad tika 
atrasts klaiņojam Zolitūdē, bet 
drīz vien tika paņemts. Diemžēl 
viņam bija interešu nesaskaņas 
ar otru mājdzīvnieku – 
papagaili, tāpēc nācās 
atgriezties patversmē. Lai arī ar 
baltiem kaķiem raksturīgajām 
dzirdes problēmām, runčuks 
bija mīļš, draudzīgs un labsirdīgs 
un tieši augustā kāds viņu šo 
īpašību dēļ pamanīja un 
izvēlējās dot viņam mājas.  

 

Laimīgie stāsti 



Mēneša dzīvnieki 

Cilvēkiem tiek rīkoti skaistumkonkursi, sacensības dziedāšanā, dejošanā, sportošanā, kā arī pasniegti 
atzinības raksti par nozīmīgu ieguldījumu kādas nozares attīstībā vai arī apbalvojumi par varoņdarbiem 

un pašaizliedzīgu rīcību, un dzīvnieku pasaule, ja to vērtējam pēc mūsu mērauklas, ne ar ko daudz 
neatšķiras. Patversmē „Dzīvnieku draugs” ik dienas mīt ap trīsdesmit suņu un gandrīz divreiz vairāk 
kaķu, katrs ir citāds – ar savu raksturu, talantiem, nedarbiem un stāstiem par savu ierašanos -  bet it 

visus vieno vēlme nokļūt mājās.  Ir kucēni un kaķēni, kas savus cilvēkus atrod ātri, ir pieauguši suņi un 
kaķi, kuri māk sevi parādīt no labākās puses, izcelties citu vidū un piesaistīt uzmanību, un ir tie, kuri ir 

klusāki par pārējiem, kuriem patversmē nācies uzkavēties visilgāk un kurus vispārējā burzmā mēdz 
kļūt „neredzami”. Tāpēc, lai arī par viņiem atgādinātu un ļautu pagozēties „prožektoru gaismā”, katru 

mēnesi tiks izvēlēts viens suns un kaķis „Mēneša dzīvnieka” godam.  

Ja kāds no kaķiem ir patiesi piedzīvojis 
pārvērtības, tad tas noteikti ir sešus gadus 

vecais runčuks Čuča. Viņš tika atnests šī gada 
maijā veselības problēmu dēļ – ar stipri 

ielaistu alerģiju un sākumā izskatījās gaužām 
bēdīgi. Taču  laiks ir gājis uz priekšu un vairāk 

nekā pēc trīs mēnešiem noplukušais, 
izspūrušais un slimīgā paskata kaķis ir krietni 
saņēmies un kļuvis par burvīgu dzīvnieku ar 
kuplu kažoku, spožām, gudrām un vērīgām 
acīm. Pēc rakstura nosvērts un mīlīgs Čuča 
šobrīd gaida brīdi, kad no patversmes mazā 

“dzīvokļa” varēs pārvākties uz lielākiem 
apartamentiem un cilvēkiem, kuri viņu mīlēs 

un rūpēsies.  

Apsveicam ar pirmā mēneša kaķa titulu! 

Mēneša kakis: Čuča Mēneša suns: Džeks 

Džeks uz patversmi atnāca pats 2010. gada 
februārī un šobrīd ir ierindojies “Dzīvnieku 

drauga” veterānu sarakstā, jo nodzīvojis 
šeit pusotru gadu. No noplukuša suņa ar 
klaidonīša manierēm Džeks šajā laikā ir 

kļuvis par labi audzinātu suņu kungu, kurš 
par cepumiem pratīs apsēsties, apgulties, 
sveicināt, palēkties un, ja būs tā vērts, tad 

arī labi un mīlīgi izskatīties. Pie pavadas gan 
– bieži vien tā pasaule aiz žoga ir tik 
interesanta, ka prātīgi iet pavisam 

aizmirstas. Starp un ar citiem suņiem viņš ir 
īstens mieramika, taču, ja runa iet par 

ēdiena bļodiņas sargāšanu, tad gan labāk 
stāvēt un netraucēt. Galu galā nevar taču 

visiem ļaut grūsties traukā iekšā. 

 Sirsnīgi sveicam ar mēneša suņa godu! 

Toreiz Tagad 



Vai zināji, ka… 

 Patversme "Dzīvnieku draugs"  

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

dzd@latnet.lv  

...par notiekošo patversmē vari sekot netikai mājaslapā 
(www.dzd.lv), bet arī citās interneta vietnēs? 

http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/ 
 
http://ru-ru.facebook.com/pages/Dzivnieku-
Draugs/123991357621887 
 
http://twitter.com/#!/dz_draugs 
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