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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 

drauga fonda” paveiktais septembrī 

Pateicamies ziedotājiem: 
 

1. Liliānas Rīteres kundzei par 1000 Ls ziedo-
jumu un Diānai Arefjevai par 100 Ls ziedoju-

mu; 

2. Ziedotājiem „Dzīvnieku drauga” kontā: Je-
ļenai Zubalei, Olgai Martiņenko, Dinai Bēmai, 

Jevgeņijam Lavrentjevam, Ievai Bricei, Alek-
sandrai Drabai, Diānai Juknai, Olgai Bartulei, 

Lidijai Aleksejevai, Jeļenai Grigorjevai, Svetla-
nai Ceipei, Lisa Mari Lintunen; 

3. Ziedotājiem no ziedot.lv labdarības projekta 
„Reiz cilvēkam bija draugs”: Gunai Japinai, 

Sintijai Barčevskai, Jolantai Aleksandrovai, Je-

ļenai Bērziņai, Inesei Getsadzei, Irinai Babičai, 

Annai Jonsenai; 

4.Ilzei Daukštei par barības ziedojumu mūsu 

mazajiem kaķu bērniem. 

Dati par septembri 

Patversmē tikuši uzņemti 12 suņi un 51 

kaķis, bet uz jaunām mājām devušies 15 

suņi un 52 kaķi. 

Katrs adoptētais suns patversmē vidēji pa-

vadījis 14 dienas, bet kaķis – 41 dienu.  

Liels prieks par suņiem un kucēniem, kas 

atraduši mājas, un tiem četriem bēgļiem – 

Viesi, Bocmani, Fēliksu un bīglu Vukiju, 

kurus atrada paši saimnieki. Ne mazāk 

priecājamies par visiem kaķiem un kaķē-

niem, kuri tikuši adoptēti. 

 

Ziedojumi un izdevumi  

 

 „Dzīvnieku draugs” : 

 Ziedojumos ir saņemti 2440.46 Ls; 

 Par barību un medikamentiem iztērēti—

474.25 Ls; 

 Par komunālajiem maksājumiem—796.65 

Ls; 

 
 „Dzīvnieku drauga fonds”: 

 Ziedojumos saņēmis 2497 Ls (no Lattele-

com tālruņa - 200  Ls, no ziedot.lv –

 2000 Ls un ziedojumi no fiziskām perso-

nām – 297 Ls); 

 Par barību, medikamentiem iztērēti - 

2729.26 Ls; 

 Par veterinārajiem pakalpojumiem -  

417 Ls. 

Sirsnīgi sveicam visus tos brīvprātīgos, 

kuriem atsākušās skolas un studiju 

gaitas. Vēlam labas sekmes un panā-

kumus! 
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Ziņas 

Cietsirdīgās kaušanas bizness: 
divu gadu ieguvumi un 
zaudējumi 

11 laimīgie stāsti 

Mišela blogo 

Sestdien, 17. 

s e p t e m b r ī , 
Saeimas ārkār-

tas vēlēšanu 
dienā, apritēja 

tieši divi gadi, 
kopš Saeima ar 

niecīgu balsu 
pārsvaru, ne-

raugoties uz sabiedrības protestiem un 

acīmredzamu politisku lobiju, atbalstīja 
steigā un slepenībā viena uzņēmuma intere-

sēs sagatavotos Dzīvnieku aizsardzības liku-
ma (DzAL) grozījumus, ar kuriem Latvijā ti-

ka atļautas cietsirdīgas lauksaimniecības 
dzīvnieku kaušanas metodes. Šajā laikā ne 

tikai uzņēmums (SIA „Viesuļi”), kura intere-
sēs tas tika darīts, ir bankrotējis, bet arī uz-

ņēmums, kurš kaušanu pēc „halai” metodes 

ir pārņēmis, strādā ar zaudējumiem. Vai šī 
nežēlīgā rīcība ar it kā mērķi atbalstīt Latvi-

jas uzņēmējus un ekonomiku ir atmaksāju-

sies?  

Ar pilnu tekstu varat iepazīties „Dzīvnieku 
drauga” mājaslapā - http://www.dzd.lv/

n e w / ?

w=news&id=bc0d921444f12a0baf5bb8 .  

4. oktobrī tiek 

atzīmēta Vispa-
saules dzīvnie-

ku aizsardzības 
diena, tāpēc 

„ D z ī v n i e k u 
draugs” sadar-

bībā ar „Dabas 
muzeju” no 5. – 

9. oktobrim rī-

ko akciju „Ar atbildību par mīluli”. Tās ie-
tvaros varēs aplūkot ne tikai 30 patversmes 

iemītnieku fotogrāfijas, bet arī speciāli vei-
dotu video par 11 no 7000 laimīgajiem stās-

tiem. Septembra vidū notika filmēšana, ku-
rā piedalījās suņi Zeta, Bronta, Margo, Blin-

da un Pipars, Džonis, Greta, Krona, Fero,  
Puncis un kaķi – Sise un Bussiks. To, kas ir 

sanācis, var noskatīties arī internetā - 

http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/
gallery/?pid=231972118 

Borisa un Ināras Teterevu fonda 
finansētais projekts noslēdzies  

 

Septembrī noslēdzās Borisa un Ināras Tete-
revu fonda finansētais projekts 10 000 Ls 

apmērā. No tā jaunu būru iegādei iztērēts 
7706.07 Ls, par barību, medikamentiem un 

veterinārajiem pakalpojumiem iztērēti 
2293.93 Ls. Tagad patversmē ir 5 jauni bū-

ri kucēnu turēšanai karantīnas telpās un 
21 jauns būris kaķiem. Būri ir liela un ļoti 

vērtīga dāvana patversmei, jo tagad līdz mi-

nimumam ir mazināta iespēja dzīvniekiem 
kontaktēties un būri ir kvalitatīvi - viegli 

dezinficējami un kopjami, tadējādi mazinot 
infekcijas slimību izplatīšanās iespējas. 

Kopš 5.septembra 

gadu vecā sunīte Mi-
šela ir kļuvusi par 

brīvprātīgās Maijas 
audžubērnu, un dar-

badienās pavada vi-
ņu skolas gaitās un 

mācās arī pati. Par 
to, kā viņai iet, kādi 

nedarbi sastrādāti, 

kas jauns uzzināts un novērots, kā arī par 
šādiem tādiem apmācības sīkumiem varat 

uzzināt viņas interneta dienasgrāmatā - 
http://vox-canis.tumblr.com/ . Viņa ļoti 

cer, ka par sevi stāstot gan vārdos, gan bil-
dēs varēs atrast savus īstos saimniekus. 

Varbūt tas būsi tieši tu! 

http://www.dzd.lv/new/?w=news&id=bc0d921444f12a0baf5bb8
http://www.dzd.lv/new/?w=news&id=bc0d921444f12a0baf5bb8
http://www.dzd.lv/new/?w=news&id=bc0d921444f12a0baf5bb8
http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/gallery/?pid=231972118
http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/gallery/?pid=231972118
http://vox-canis.tumblr.com/
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Patversmes hronikas— 
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Roze un Kuzja 

Kaķenīte Roze patversmē nonāca 2003. 

gadā un, tā kā tobrīd kaķu bija vairāk 

nekā būrīšu, tad par viņas pagaidu mā-

jām tika izvēlēts ofiss. Iespējams, ka šī 

raibā kaķu meitene ir viena no pirmajām 

četrkājainajām administratorēm un likusi 

šīs nozīmīgās profesijas pamatus. Labprāt 

ieritinājās klēpī vai arī sēdēja blakus uz 

galda un rūpīgi novēroja visu, kas tika 

darīts. Rozei ļoti patika spēlēt paslēpes – 

nemanāmi nozust un tikpat nemanāmi 

atkal uzrasties. Viens no iemesliem, kādēļ 

ofisā puķu un augu vairāk nav, ir tieši 

viņas dārznieces talanta dēļ. Ne viens vien 

augs savā laikā, kaķa aso zobu apstrādāts, 

palicis bez lapām, zariem vai ziediem. 

Protams, regulārie virtuves apmeklējumi 

gan kopā ar darbiniekiem, gan 

pašai uz savu roku.   

Strīpainais runcis Kuzja, savu-

kārt, pats izlēma ievākties patver-

smē. No teritorijas uz durvju sliek-

sni, pēc tam uz koridoru un tad 

pa kāpnēm augšā,  laiski snaust 

virtuves, ofisa krēslos un palīdzēt 

Rozei dienas gaitās.  

Kuzja 

R
o
z
e
 s

a
r
g
ā
 d

o
k
u
m

e
n
t
u
 m

a
p
e
s
  

Roze pīrādziņu pauzē. 
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Barsiks 

Runcis Barsiks uz patversmi tik atnests 

suņu sakosts un pēc ilgas ārstēšanās nā-

cās šķirties no vienas pakaļkājās un da-

ļas astes. Būrī viņam ļoti nepatika, tā-

pēc ik pa laikam viņš tika laists pastai-

gāties un drīz vien kļuva par pastāvīgu 

ofisa kaķi. Kājas trūkums viņam ne tikai 

netraucēja cēlā gaitā pārvietoties pa 

gaiteņiem, izzināt visu notiekošo, bet 

arī pieņemties kungam cienīgos apmēros. 

Tas gan nozīmēja viesošanos klīnikā un 

stingru diētu, taču, vai ne tas vien pār-

dzīvots? Bieži vien viņš bija manāms 

slinki snaužam uz konferenču telpas grī-

das, bet bija pāris reizes, kad ziņkārī-

gais runcis tika atrasts klaiņojam ārā.  

Mierīgs un mīlīgs pēc dabas viņš labprāt 

ļāvās glāstiem – sevišķi,  pabužināt apa-

ļo vēderu. Barsikam pēc ilga laika saim-

niekus paveicās atrast ar otro reizi, un 

šobrīd kārtīgais darbinieks ir devies 

pelnītā atpūtā. 

Hmmm

…. 

Meitiņa  

Tiklīdz kaķu dāma Meitiņa iemācījās atvērt kaķu istabas dur-

vis, viņai bija pilnīgi skaidrs, kur viņas klātbūtne ir nepiecie-

šama. Uzgaidāmajā telpā.  Viņai vajadzēja vai nu ļaut 

„strādāt” vai arī sagaidīt to, ka no istabas brīvsolī tiks laisti 

arī pārējie kaķi – nekas cits neatlika kā piekāpties. Iemīļotākā 

dežūras vieta pievilcīgajai, pūkainajai darbiniecei bija uz re-

ģistratūras galda, radot mānīgu iespaidu par labvēlīgu un ne-

kaitīgu sargu, kas ļaus it visiem sevi glaudīt un bužināt. Tie, 

kas neprata apsveicināties kā nākas, dabūja just gan zobus, 

gan nagus. Sak’ nekādas murcīšanas un kaitināšanas. Itin 

bieži viņa bija manāma, pastaigājamies pa savu teritoriju, kā 

arī klīnikas veikalā pārbaudām barības maisus, izgraužot 

caurumus lielāko iepakojumu stūros. Nevar teikt, ka darba 

devēji par to priecātos, jo zaudējumi jāatlīdzina, taču pārējie 

patversmes iemītnieki tieši viņas dēļ tika pie labākas un garšī-

gākas barības. Meitiņa devās pelnītā atpūtā 
un savus pēdējos gadus pavadīja mājās pie 
savas jaunās saimnieces. Tagad līdz šim pir-
mais un vienīgais uzgaidāmās telpas kaķis 
dzīvo labākos medību laukos. 
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Melānija un Borka 

 Pelēkā kaķu meitenīte Melānija uz patversmi tika atvesta šī gada ziemā ļoti smagā stāvoklī – 
pārsalusi un slima, tāpēc nācās pavadīt ļoti ilgu laiku klīnikā ārstējoties. Tā kā tobrīd brīvu 
būru nebija, bet kaķenītei pastaigāties vajadzēja, viņa pārcēlās uz dzīvi ofisa telpās un turpat 
arī līdz šim brīdim ir palikusi. Draudzīga un ļoti mīlīga – sveicina katru, kurš ienāk telpās, 
glaužas gar kājām un cenšas ierāpties klēpī (neliela auguma kaķim tas nav viegls darbs – pa 
drēbēm jākāpj), kā arī ļoti alkst glāstus, kurus bieži arī saņem. Taču nozīmīgākais viņas iegul-
dījums ir cīņa ar peļu populāciju, kura kaķu prombūtnes laikā itin pārdroši ložņāja pa skap-

jiem un miskastēm. 

Runcis Borka, tāpat kā savulaik Kuzja, dzīvi telpās sāka kā „nelegālais imigrants”. Pats izdo-

māja, ka jānāk iekšā un tā arī šeit ir palicis. Vai esat dzirdējuši, ka eksotiskās zemēs par sar-

giem izvēlas lauvas un tīģerus? Borka ir izteikts sargkaķis, kurš māk atvērt visas durvis, no 

suņiem nebaidās un kompromisos arī neielaižas – uzreiz metas virsū un pat bija iebiedējis 

klīnikas personālu, tāpēc, lai cik labi būtu viņa nodomi, brīvību nācās ierobežot. Par pagātnes 

izcīnītajām uzvarām liecina arī trūkstošie zobi. Ta-

ču arī kārtīgam cīnītājam ir jāatpūšas, un brīvajā 

laikā Borka labprāt nosnaužas. Diemžēl pēdējā sa-

ķeršanās ar suni nebija veiksmīga, tāpēc šobrīd 

brūces tiek ārstētas, guļot būrī.  

Borka ārstējas 
 

M
elā

n
ij

a  p
lā

n
o a

tsk
ait

es 

Melānija direktora krēslā 
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Laimīgie stāsti  

Ar lielu prieku varam pazi-
ņot, ka pagājušā mēneša 
kaķis—Čuča— ir devies 
mājās! Vēlam rudi raibajam 
pūkainim daudz brīnišķīgu 
un mīlestības pilnu dienu 

un garu mūžu! 

Suņu vīriņu Ludvigu atnesa pēc nedēļu 
ilgas klaiņošanas Piņkos. Sākotnēji asins 
analīzes norādīja uz iespējamu hepatītu, 
taču par laimi izrādījās, ka mazais suņuks 
ir pilnīgi vesels – vienīgā kaite bija neliels 
trahejas izliekums, kas nozīmē, ka viņš vi-
su mūžu nedaudz klepos, ja pārlieku no-
skriesies vai uztrauksies. Ļoti īsā laikā viņš 
bija ieguvis gan patversmes, gan klīnikas 
darbinieku simpātijas, būdams mierīgs, 

jauks un mīlīgs. Tāpēc ir liels prieks, ka tagad viņš savu pieķeršanos un 
uzticību dāvā savai jaunajai saimniecei, kurai pašai nesen nomiris sunī-

tis.  

Patversmē suņi ierodas dažādi – vai nu atved mašīnā, pie 
durvīm vai vārtiem tiek atstāti, kāds pats izdomā atnākt, bet 
Pepsis, iespējams, ir pirmais, kurš līdz „Dzīvnieku draugam” 
ir braucis ar trolejbusu. Pēc kādas meitenes stāstītā viņš 
transporta līdzeklī esot iekāpis pie Daugavas stadiona un 
mazo, apjukušo „zaķi” pēcāk 
atgādāja pie mums. Pēc ne-
koptā kažociņa spriežot, 
melnraibais suņukam saim-
nieki tomēr nebija bijuši, ta-
ču pēc mazgāšanas un pāris 
nedēļu kārtīgas ēšanas, Pep-
sis bija tiktāl atkopies, lai 
varētu doties mājās. Un tā 

arī noticis. 

Cienījamais angļu buldogs Burgers patver-
smē atgriezās, jo ādas problēmu dēļ saim-
nieki par viņu parūpēties vairs nevarēja. Par 
laimi ilgi šeit palikt nevajadzēja, jo drīz vien 
viņu adoptēja sieviete, kurai tika izstāstīts 
viss par suņa īpašajām vajadzībām un kura 

zināja, ka spēs ar tām tikt galā. 

24. septembrī  patversmes  „rekordu grāmatā” varēja ierakstīt suni, kurš 
patversmē pavadījis visīsāko laiku. Takša jaukteņa kucēnu Loru atnesa, jo 
bērnam bija astma, taču laimīgā kārtā tieši tobrīd, kad tika parakstīti doku-
menti par atdošanu, pa durvīm ienāca kāds pāris, kuri, mazo suņu meiteni 
ieraudzījuši, uzreiz gribēja ņemt. Tā nu, pabijusi „Dzīvnieku draugā” vien 
piecas minūtes, viņa devās mājās. Salīdzinājumam visilgāk patversmē nodzī-
vojušais suns ir Krona – no 2001. gada septembra līdz 2009. gada janvārim. 

Loras fotogrāfijas mums diemžēl nav, tāpēc mazs sveiciens no Kronas. 

Skaisto siāmieti Masju atra-

da pamestu kāpņutelpā. 

Kaķenīte bija ne tikai ļoti 

novārgusi, bet klīniskajā 

izmeklēšanā tika atklāti arī 

jaunveidojumi pavēderē. 

Taču ārstēšanās kurss tika 

veiksmīgi iziets, mīlīgā ka-

ķenīte atveseļojās un drīz 

vien sagaidīja savus saim-

niekus.  

Zaļacaino skaistuli 

Banderasu kāda sie-

viete izglāba no dro-

šas nāves februāra 

beigās Ogrē.7 gadus 

vecais runcis bija ļoti 

nosalis, taču patver-

smē ātri atkopās un 

par spīti pārdzīvota-

jam parādīja sevi kā 

ļoti labsirdīgu un miermīlīgu kaķi. Pēc 

pusgada arī viņš ir devies mājās.  
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Mēneša dzīvnieki 

Turpinot pagājušajā mēnesī ieviesto tradīciju, arī septembrī izvirzījām mēneša kaķi 

un suni. Lai būtu interesantāk, šoreiz izvēlējāmies nominācijai izvēlējāmies arī tēmu – ka-

raliskie patversmes iemītnieki—un izrādās, ka nemaz nevajag dižciltīgus senčus un radu-

rakstus septiņās pakāpēs, lai par tādiem kļūtu. Svarīgs ir vārds, izskats un raksturs. Tā-

pēc sveicam suni Džeimsu un kaķeni Rebeku par iegūto mēneša dzīvnieku titulu! 

Ruda kaķene ir liels retums un, šķiet, ka Rebeka savu īpašo statusu apzinās. Dzīves sākums 

gan viņai nav bijis sevišķi jauks – atstāta pie 

patversmes durvīm, slima ar kailo ēdi, ko nā-

cās ilgi ārstēt un, iespējams, tāpēc cilvēka ro-

kas viņai šobrīd asociējas ar nepatīkamām 

procedūrām. Taču tas nebūt netraucē viņai 

izturēties kā princesei, kura neļaus sevi glau-

dīt, ņemt rokās vai murcīt, ja pati nevēlēsies; 

kaķene, kas skaidri zina, ko viņa grib un kura 

to arī nekavēsies īstenot. Citi kaķi un bērni 

nepatīk – viņa mīlestībā, uzmanībā un novēr-

tējumā nevēlēsies dalīties ar nevienu, tāpēc 

būs piemērota kā vienīgais mīļdzīvnieks mājās.   

Mēneša kakis: Rebeka 

Suņu puika Džeimss var lepoties ar glītiem sejas vaibstiem, stāju, spēku un enerģiju. At-

vests februārī uz iemidzināšanu, jo mājās 

saimnieki nevarējuši tikt galā ar aktīvā suņa 

izdarībām – lēkšanu pāri žogam, citu suņu 

aicināšanu līdzi klejojumos – viņam tomēr tika 

atvēlēta vieta patversmē. Galu galā sliktu suņu 

nav, ir tādi, kurus vajag audzināt, tāpēc viņš ir 

izgājis apmācības kursu. Šis tas gan no apgū-

tajām zinībām mēdz piemirsties, taču stingrās 

rokās ātri vien saprot, ka cilvēks ir līdzvērtīgs 

un dumpoties nemaz nevajag. Labi sadzīvo ar 

citiem suņiem un ir draudzīgs pret cilvēkiem. 

Ļoti patīk spēku samērošana vilkšanas spēlē – 

vai tas būtu gumijas riņķis vai virves gabals. 

Viņš šeit ir pabijis gandrīz astoņus mēnešus – varbūt beidzot ir laiks iet mājās? 

Mēneša suns: Džeimss 
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Ķepa uz sirds 

Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

 

No 3. Septembra katru sestdienu LTV1 plkst. 
10.00 ēterā var atkal vērot raidījumu „Ķepa uz 

sirds”, kurā tiek stāstīts ne tikai par mājdzīv-
niekiem, kuri ir atraduši savas mājas, bet arī 

par tiem, kuri tās vēl meklē – tai skaitā arī pa 
sižetam no patversmes „Dzīvnieku draugs”. Ja 
nepaspēji, skatīties var arī internetā - http://

kepauzsirds.lv/  

 

SIA "Dzīvnieku draugs",  
PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408031314 

 

mailto:dzd@latnet.lv
http://kepauzsirds.lv/
http://kepauzsirds.lv/

