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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 

drauga fonda” paveiktais novembrī 

Pateicamies ziedotājiem! 
  

No ziedot.lv labdarības projekta „Reiz cilvēkam bija 

draugs”. Pēdējie ziedotāji, kuri ziedošanai izmantojuši 

internetbanku vai maksājumu karti: Andris Ribāks, Jev-

genija Tolstih, Eva Lejasmeiere, Maija Lapina, Svetlana 

Sakoviča, Vadims Dmitrijevs, L.Morozova. 

Īpašs paldies grāmatnīcai "Globuss", kura, noslēdzoties 

augustā uzsāktajai akcijai atbalstam dzīvnieku patver-

smēm, pārskaitīja 350 latus! 

Dati par novembri 

Patversmē tikuši uzņemti 20 suņi un 51 ka-

ķis, bet uz jaunām mājām devušies 16 suņi 

un 47 kaķi. 

Katrs adoptētais suns patversmē vidēji pavadī-

jis 99 dienas, bet kaķi – 31 dienu. 

Sterilizēta 1 kuce, 3 kaķenes, bet kastrēts 1 

runcis. 

Ziedojumi un izdevumi  
 
„Dzīvnieku Draugs”: 

Ziedojumos saņemti - 1863.00 
Ls (banka - 148.00 Ls, kase - 

1715.00 Ls); 

Par barību un medikamentiem iztērēti 

- 162.75 Ls; 
Par veterinārajiem pakalpojumiem iz-

tērēts - 0.00 Ls; 

Par komunālajiem maksājumiem - 
1156.35 Ls. 

  

„Dzīvnieku Drauga Fonds” : 
Ziedojumos no Lattelecom tālruņa sa-

ņemti – 0 Ls; 

N ziedojumu kastes saņemti- 65 Ls; 

No ziedot.lv - 2000 Ls; 
Ziedojumi no fiziskām personām - 105 

Ls; 

Ziedojumi no juridiskām personām - 
355 Ls. 

Samaksāts par: 

Barību, medikamentiem - 2052.22 Ls 
(no ziedot.lv līdzekļiem - 1594.57 

Ls, no kopējiem - 457.65 Ls); 

Veterinārajiem pakalpojumiem - 

502.85Ls (no ziedot.lv līdzekļiem - 
502.85 Ls, no kopējiem - 0.00 Ls). 

Novembris ir bijis patiešām skaists mēnesis – kas 

to būtu domājis, ka gada 
vispelēkākajā un lietainā-

kajā laikā mājas atradīs 

63 patversmes nu jau bi-

jušie iemītnieki? Sevišķi 
priecājamies par tiem su-

ņiem, kuri pie mums bija 

nodzīvojuši vairāk nekā 
gadu. Redzot cilvēkus vi-

ņus izvēlamies un kopā 

izejam pa patversmes dur-
vīm, sirds gan mazliet sāp 

(jo sarasts), bet no otras 

puses tādos brīžos ir 
skaidrs, kāpēc ir vērts 

strādāt dzīvnieku labā.   

Pie mums viesojās Bauskas 1.ģimnāzijas 12.klases 

skolēni un Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolē-
ni, kuri bija patiesi izbrīnīti par tādas dzīvnieku 

mājas esamību un kuriem tika stāstīts par mūsu 

darbību ikdienā. Viņi bija arī sarūpējuši jaukas 

dāvaniņas suņiem un kaķiem. 

Pavisam drīz raidījumā „Ķepa uz sirds” varēsi vē-

rot sižetiņu ar rudo suņu puiku Džudo, kuru par 

savu aizbilstamo izvēlējās Latvijas Nacionālās ope-
ras direktors Andrejs Žagars, kā arī par brīvprātī-

gā palīga vienu darba dienu patversmē. 

Liels prieks bija atkal satikt mūsu draugu un brīv-
prātīgo Ulriku no Vācijas, kura pirms četriem ga-

diem deviņus mēnešus pavadīja strādājot patver-

smē, palīdzēja atrast saimniekus trijiem 

„Dzīvnieku drauga” iemītniekiem un kura līdz pat 
šim brīdim uztur ar mums kontaktus un ik pa lai-

kam apciemo.  

Visbeidzot novēlam priecīgas Adventes un gada 

skaistāko svētku gaidīšanu!  

Liels paldies visiem brīvprātī-

gajiem palīgiem! 
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Ziņas 

„ENDCAP” konference Briselē 
 
Starptautiskas nevalstisko 

dzīvnieku aizsardzības orga-

n i z ā c i j u  t ī k l a 

" E N D C A P "  ( E N D 

CAPTIVITY) konference šogad 

n o r i s in ā jās  n o19 . l īd z 
21.novembrim Br ise lē . 

"ENDCAP" iestājas par nebrī-

vē turētu savvaļas dzīvnieku 

aizsardzību. Latviju un nodi-

binājumu "Dzīvnieku drauga fonds" konferencē pārstāvē-

ja valdes locekle Solvita Vība. Šī bija īpaša konference, jo 
"ENDCAP" atzīmēja piecu darba gadu jubileju. Konferen-

cē klātienē bija pārstāvētas NVO no Apvienotās Karalis-

tes, Vācijas, Francijas, Spānijas, Maltas, Čehijas, Rumā-

nijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.  

 
Katra valsts sniedza ziņojumu par sekojošām savvaļas 

dzīvnieku aizsardzības jomām: 

- situācija atrakciju (cirkus) dzīvnieku aizsardzībā, 

- dzīvnieku labturība un aizsardzība zooloģiskajos dār-

zos, 

- situācija delfinārijos (akvārijos), 
- savvaļas dzīvnieku tirdzniecības regulējums valstī. 

Jāatzīmē, ka Latvija tika atzīmēta kā pozitīvs piemērs 

daudzās jomās, kaut arī vēl ir daudz darāmā nebrīvē 

turēto savvaļas dzīvnieku aizsardzībā.  

  
Visām valstīm tika lūgts uzrunāt kompetentās institūci-

jas ar sekojošiem priekšlikumiem: 

- ieviest nacionālajā likumdošanā primātu kā mājas 

(istabas) dzīvnieku tirdzniecības aizliegumu privātperso-

nām, jānorāda, ka Latvijā šada norma jau pastāv, 

- lūgt izglītības ministriju aizliegt skolās prezentēt, izrā-
dīt eksotiskos dzīvniekus, 

- sniegt priekšlikumus labturības normu pilnveidošanai 

nebrīvē turēto savvaļas dzīvnieku aizsardzībai, 

 valstī veidot glābšanas centrus savvaļas dzīvnie-

kiem, kas ir cietuši vai konfiscēti. 

 

http://www.endcaptivity.org/about_endcap.php 

Ali audžumājās 

Novembra vidū neticami paveicās haskijam Ali. Šīs 

šķirnes suņiem, no-

nākot pie mums, pie-

mērotus saimniekus 

ir atrast ļoti grūti, jo 

diemžēl daudzi redz 

tikai suņa skaisto izskatu un acis, bet aizmirst, ka 

tiem ir specifiskas vajadzības un uzvedības īpatnī-

bas. Tāpēc ir patiess prieks, ka novembra beigās viņš 

atrada pagaidu mājas „Togo team” paspārnē Ādažos, 

kur dzīvo kopā ar citiem haskijiem, tiek trenēts un 

apmācīts kamanu suņu gudrībās. Suņu puika ir sa-

strādājis gan nedarbus, gan parādījis sevi no labākās 

puses – esot īsts skrējējs, lai gan fiziskā izturība vēl 

ir jāiegūst. Par viņa gaitām regulāri tiek ziņots - 

http://www.draugiem.lv/www.manmat.lv/ , kā arī, 

ja jums interesē “Togo team” aktivitātes, va-

r a t  a p m e k l ē t  m ā j a s l a p u — 

www.huskysport.lv.  

Džeka akcija 

Džeks ir patversmes 

„Dzīvnieku draugs” vete-

rāns – ieradies 2010. gada 

februārī un līdz šim vēl 
nav atradis mājas. Lai arī 

suņu vīriņš ilgi ir bijis 

saimnieks pats sev, ar 

patversmes darbinieku 

gādību viņš šajā laikā ir 

izaudzināts par draudzīgu suni. Tāpēc, lai viņam palīdzē-
tu satikt īstos cilvēkus, ar „Skrivanek Baltic” gādību tiek 

rīkota „Džeka akcija”. Viņa stāsts un fotogrāfijas ir izvie-

totas uzņēmuma telpās, kafejnīcā „Illy” un patversmes 

foajē. Par Džeku vari lasīt  - http://www.skrivanek.com/

lv/aktuality.php?sx=1887 kā arī www.dzd.lv.  

Rekša un Murīša Ziemassvētki 

 

Novembra pēdējā 
svētdienā atzīmējām 

pirmo adventi, kas 
iezīmē arī Ziemas-

svētku gaidīšanas 
sākumu. Parasti  

sastādām sarakstu, 

ko kuram dāvinā-
sim, kam aizsūtīsim 

kartiņas, kādu eglīti 
un rotājumus izvēlē-

ties un kur dosimies 
svinēt. Tas ir arī ir 

laiks, kad gribas izdarīt kaut ko labu un 
kāpēc gan lai tā nebūtu maza dāvaniņa kā-

dam no patversmes iemītniekiem? Šogad 

ziedot.lv rīko labdarības akciju „Rekša un 
Murīša Ziemassvētki”, kuras laikā varat zie-

dot naudiņu patversmju uzturēšanai, pārti-
kas un veterinārās aprūpes nodrošināša-

nai, sarūpēt Ziemassvētku paciņas ar gar-
dumiem, pārtiku, sedziņām, avīzēm, rotaļ-

lietām un siksniņām, kuras nogādāt patver-

smē vai arī sniegt jaunas mājas un mīlošu 
ģimeni. Dāvanas saņems Rīgas pilsētas 

dzīvnieku patversmes, biedrība „Dzīvnieku 
pansija Ulubele” un patversme „Dzīvnieku 

draugs”. Ziedot var gan šeit - http://
www.ziedot.lv/sv/project/1136 ,   gan arī 

apmeklējot un iegādājoties kādu dāvaniņu 

sev un saviem draugiem ziedot.lv stendā t/c 
„Alfa”. 

http://www.draugiem.lv/www.manmat.lv/
http://www.skrivanek.com/lv/aktuality.php?sx=1887
http://www.skrivanek.com/lv/aktuality.php?sx=1887
http://www.ulubele.org/lv/rigas-pilsetas-dzivnieku-patversme/
http://www.ulubele.org/lv/rigas-pilsetas-dzivnieku-patversme/
http://www.dzd.lv/new/
http://www.dzd.lv/new/
http://www.ziedot.lv/sv/project/1136
http://www.ziedot.lv/sv/project/1136
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Patversmes hronikas — 

Laimīgās astes Vācijā 
Desmit gadu laikā kopš strādā patversme “Dzīvnieku draugs”, ir pieredzēti ne tikai daudz laimīgo 

stāstu, bet arī notikušas liktenīgas satikšanās un iegūti lieliski draugi. Viena no tādiem neapšaubā-

mi ir Ulrika—meitene no Vācijas, kura Eiropas Savienības brīvprātīgā darba (EBD) projekta ietva-

ros pie mums strādāja no 2007. gada ziemas līdz 2008. gada augustam. Viņas mīlestība un rūpes 

pret suņiem arī mums ļāva paskatīties uz darbu patversmē no citas puses, ieraudzīt iespējas, par 

kurām iepriekš pat nebijām iedomājušies, un ar viņas gādību trīs īpaši suņi atrada mājas Vācijā. Tā 

kā novembris ir mūsu šīgada laimīgais mēnesis, tad lūdzām viņai pastāstīt par katru no trijām as-

tēm vai kā viņa tos mīlīgi dēvē “Schnuffels”.  

Lakijs (Lucky) 
 

Lakijs savu dzīvi sāka kā klaidonītis bez vārda, kas mitinājās kādā 

pamestā fabrikā, līdz dienai, kad viņu notrieca trolejbuss, smagi 

traumējot labo pakaļkāju. Vairākas dienas suņu puika nerādījās un 

tad atkal tika manīts, ejot apgaitā pa savu teritoriju. Kāds cilvēks 

par viņu apžēlojās un nogādāja patversmē. Kāju diemžēl neizdevās 

glābt – to nācās amputēt, taču pēc atveseļošanās suns skrēja, dauzī-

jās, sargāja barības noliktavu, parādīja savu neatkarīgo raksturu 

(viņam gribējās būt galvenajam) un dzīvoja tikpat pilnvērtīgu dzīvi 

kā pārējie četrkājaiņi. Šī iemesla dēļ viņu nosauca par Lakiju jeb 

Laimīgo. 

 

Tā kā Latvijā daudziem cilvēkiem suņa trūkstošā kāja būtu galve-

nais šķērslis suņa adoptēšanai, jaunas dzīvesvietas meklēšanā ie-

saistījās tā brīža EBD patversmes darbiniece Sūzija un Ulrika, kura 

pie mums sāka strādāt tā paša gada beigās. Viņas sazinājās ar vai-

rākām patversmēm Vācijā un tieši pēdējā „Klein’er Gnadenhof” 

Meklenburgā-Priekšpomerānijā deva apstiprinošu atbildi. 

 

2007. gada augustā Lakijs un Ulrika devās ceļā. Brauciens prāmī no 

Ventspils uz Rostoku ilga 25 stundas, un Lakijs itin drīz atrada 

draugus un viņam bija ļauts iet pastaigāties uz klāja. Galamērķī viņu 

nogādāja patversmes darbiniece. Jaunajā vietā viņš ātri iedzīvojās. 

Cilvēkiem tur bija pieredze darbā ar dominējošiem suņiem un ar pareizas apmācības palīdzību Lakijs drīz 

vien kļuva par paklausīgu suni, kas zināja savas robežas. Arī Ulrika viņu ik pa laikam apciemoja, par ko La-

kijs ļoti priecājās, un ziņoja mums, kā viņam klājas. 

  

2010. gadā suņu puiku adoptēja. Tagad Lakijs dzīvo saimniecībā Tī-

ringenē, drīkst piedalīties visos darbos – uzraudzīt zirgus, braukt 

traktorā, apciemot tītarus un labā laikā viņa rīcībā ir vesels dīķis, 

kurā peldēties, un dīvāns, uz kura gulēt garas dienas beigās. Nesen 

viņš piedalījās savas saimnieces kāzās kā vedējs. Kontakts ar 

„Klein’er Gnadenhof” tiek uzturēti, un Ulrika regulāri saņem ziņas, 

kā viņas mīlulim klājas.  
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Misters X, Mazais (Little One), Yuma 
 

Čehslovāku vilkusuņa jauktenītis Mazais (tolaik viņu sauca par 

Misteru X, otro vārdu viņam deva Ulrika) patversmē nonāca 

2008. gada maijā. Viņš bija ļoti bailīgs un izrādīja pazemību, cil-

vēkam pienākot pie būra vai vedot ārā. Ulrika tolaik bija EBD 

brīvprātīgā mūsu patversmē un pavadīja laiku, lai apmācītu pa-

tversmes suņus. Lai nodibinātu kontaktu ar bailīgo suņuku, viņai 

vajadzēja piecas dienas, bet, kad viņš pirmoreiz atļāva sevi pa-

glaudīt, ledus bija salauzts un turpmākais ir veiksmes stāsts. 

Pakāpeniski Mazais kļuva drosmīgāks, neslēpās un ziņkārīgi izpētīja pasauli ārpus būra, de-

vās gaiteņa virzienā un tad pienāca brīdis, kad viņš, acīm priecīgi mirdzot, skrēja pie viņas. No tā 

brīža viņa uzvedība mainījās, un viņš kļuva tāds pats rotaļīgs 

kucēns kā visi pārējie. 

Pēc kāda laika Ulrika viņu paņēma pie sevis augšstāva 

dzīvoklī, kur suņuks ātri apguva noteikumus un uzvedās ļoti 

labi. Ar visiem cilvēkiem viņš nedraudzējās, bet suņu vidū viņa 

labākā draudzene bija melnā Margo. Lēmumu par to, ka Maza-

jam meklēs audžuģimeni Vācijā, Ulrika pieņēma pēc tam, kad 

pēc nedēļas prombūtnes, kuras laikā viņam vajadzēja atgriez-

ties patversmes būrī, viņš atkal kļuva tramīgs un uzreiz viņu 

neatpazina. Patversmes vide viņam nebija labvēlīga, tāpēc viņa 

sazinājās ar kādu dzīvnieku aizsardzības biedrību (Verein Welpennothilfe), kura nodarbojās ar 

audžumāju meklēšanu un visai drīz cilvēki, kas varēja Mazo pieņemt, atradās.  

Ceļš uz jauno vietu bija garš. Ar prāmi no Ventspils uz Rostoku un tad tālāk ar vilcienu, autobusu 

un tramvaju līdz Falkensee pie Berlīnes – Mazais ar visu 

jauno tika lieliski galā. Satikšanās ar audžuvecākiem un vi-

ņiem piederošajiem diviem suņiem bija veiksmīga. Mazais, 

kuru pārdēvēja par Yumu, uzvedās labi un ar teritoriju un 

mājām bija apmierināts. Tika nokārtoti dokumenti, un Ulrika 

ar smagu sirdi šķīrās no sava mīluļa. Par viņa gaitām tik rak-

stīts interneta dienasgrāmatā un pēc pāris mēnešiem viņu 

adoptēja sieviete ar divām meitām pusaudža vecumā. Pēdē-

jās ziņas par viņu ir no 2009. gadā, kad audžumamma viņu 

apciemoja jaunajā vietā. Viņas vārdiem:  

„Yuma pa šo laiku ir kļuvis par fantastisku suņu puiku – ne miņas no nervozitātes, baiļpilnās 
riešanas un iekšējā nemiera. Viņš ir mājās un vienkārši lie-
lisks. Atvērts un draudzīgs pret katru cilvēku. Viņš ir kļuvis 
par „ūdensžurku” un gārņu trenkātāju, vienmēr priecājas 
doties kopīgos braucienos ar mašīnu un pašsaprotami pavadīt 
laiku ar savām meitenēm. 

Es esmu patiešām iepriecināta un mazliet lepna par 
viņa jaunās ģimenes panākumiem. Meitenes ir ieguldījušas 
fantastisku darbu, klausot mūsu padomiem un ņemot vērā, 
ka viņš ir suns ar īpašu raksturu. Yuma staro, viņa ģimene 
staro – ko gan cilvēks par savu darbu var vairāk vēlēties…” 
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Tīna (Tina, Tinchen) 
 

Vienacainā Tīna patversmē ieradās 2008. gada beigās. 

Saimnieks devās projām no Latvijas un sunīti nevarēja paņemt 

līdzi. Actiņu viņa bija zaudējusi pēc saķeršanās ar kaķi, taču tas 

nebūt netraucēja viņai pilnvērtīgi dzīvot. Izrādījās tomēr, ka ar 

Tīnu nemaz nebūs tik viegli tikt galā. Viņa ļoti sparīgi sargāja 

savu būri, trauciņus un mantiņas, nikni rejot un draudot katram, 

kas tuvojās. Diemžēl citādus apstākļus, kurus vajadzētu, lai mai-

nītu uzvedību, viņai piedāvāt nevarēja, 

tāpēc atrast mājas bija grūti.  

Ulrika tolaik bija atbraukusi ciemos, stāsts par Tīnu viņai bija zināms un, 

tā kā bija iepriekš izdevies palīdzēt diviem suņiem, viņa nešaubījās, ka arī 

šai suņu dāmai paveiksies. Atrast patversmi, kurā Tīnai nevajadzētu dzīvot 

būrī, bet gan iespēju brīvi staigāt 24 stundas diennaktī, bija grūti, tāpēc 

kādu laiku viņa pavadīja kopā ar Ulriku, kļūdama par viņas audžubērnu. 

Abas īsajā laika sprīdī viena otrai ļoti 

pieķērās.  

Vieta kādā patversmē 2009. gada janvā-

rī atradās, taču, lai arī sākumā Tīna labi 

uzvedās, ar laiku viņa atgriezās pie sa-

viem vecajiem niķiem un, kad tika aizbiedēts potenciālais saim-

nieks, Ulrika nolēma, ka, ja līdz jūnijam sunīte vēl būs patver-

smē, viņa Tīnu ņems pie sevis. Tā arī notika. 

Šobrīd Tīna dzīvo Wahlstadt, labi uzvedas, izbauda mīk-

stas guļvietas priekšrocības, interesējas par jūrascūciņām, ku-

ras labprāt trenkātu, ja ne suņu drošais būrītis, jūrmalā cenšas noķer viļņus, nāk līdzi Ulrikai uz 

darbu klīnikā un ir kļuvusi par visu darbinieku mīluli. No audžubērna viņa ir kļuvusi par brīnišķīgu 

draugu savam, īstajam cilvēkam. 

Liels paldies Ulrikai par viņas paveikto šo suņu labā, kā arī 

par to, ka veltīja laiku, lai par viņiem pastāstītu un atsūtī-

tu fotogrāfijas. “Dzīvnieku drauga” vārdā novēlam viņai 

veiksmi un panākumus izvēlētajā profesijā, kā arī lai reiz 

piepildītos viņas sapnis par pašas izveidotu patversmi.  



 6 

Laimīgie stāsti  

Šoko  

Kaķenīte Šoko nonāca patversmē 13.augustā no kāda 

nama pagalmā Purvciemā. Viņa noteikti bija pamesta 

mājas kaķenīte, jo nevarēja sadzīvot ar pagalma kaķu 

kolonijas iemītniekiem. Pēc rakstura Šoko bija ļoti drau-

dzīga un jauka, taču arī ilgi gaidīja savus īstos saimnie-

kus. Novembris izrādījās laimīgais mēnesis arī mūsu 

trīskrāsu skaistulei.  

Olīva 

Kaķenītes Olīvas 

stāsts ir īpašs. Vi-

ņu 2010.gada 

28.decembrī tika 

atnesta uz klīniku 

iemidzināt, jo bija 

smagi slima - 

hronisks rinotraheīts, deformācijas deguna do-

bumā. Centāmies ļoti, lai Olīvai palīdzētu at-

kopties, un mums izdevās, tomēr sezonāli varē-

tu būt atkārtoti veselības traucējumi. Viņai rak-

sturs bija ļoti jauks, taču gandrīz gadu neviens 

nebija pamanījis. Līdz pienāca viņas laimīgā 

dienā un 15.novembrī viņa devās uz jaunām 

mājām Rīgā, Bieziņa ielā.  

Rejs 

Lielais „mazais” Rejs, kura patiesos izmērus foto-

grāfijās bija ļoti grūti parādīt, pelnīti var tikt uz-

skatīts par „Dzīvnieku drauga” līdz šim lielāko 

iemītnieku. Nebija joka lieta tādu vest pastaigāties 

un darboties sevišķi tad, kad viņš izdomājis spēlē-

joties uzlēkt virsū vai 

ieķerties pavadā, taču 

pēc rakstura bija 

draudzīgs un tāpat kā 

visi mūsu suņi priecā-

jās par glāstiem un 

labiem vārdiem. Ta-

gad viņš mīt privāt-

mājā.  

Džeks  

Runcītis Džeks 27.jūlijā tika at-

stāts pie patversmes durvīm... 

Viņš bija ļoti lielā stresā. Ienākot 

patversmē viņam konstatējām arī 

saaukstēšanos un Džeks tika kādu 

laiku ārstēts. Līdz novembrim 

Džeks jau no maza kaķēna bija 

pārvērties par kaķu tīni un tieši tad atrada savu jauno ģimeni, 

kur tagad jūtas ļoti laimīgs un pateicīgs.  
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Džeimss 

Atraktīvo gadu veco 

suni Džeimsu febru-

ārī atveda uz klīni-

ku iemidzināt, jo 

viņš bija pārāk ak-

tīvs – māju nesa-

rgāja, lēca pāri žo-

gam un aicināja 

citus kvartāla suņus līdzi klejojumos – tāpēc 

viņš nonāca pie mums. Džeimss bija draudzīgs 

un komunikabls, bez uzvedības problēmām un, 

lai arī diezgan spēcīgs un enerģisks, izgājis ap-

mācības kursu, kļuva paklausīgs tiem, kas zinā-

ja, kā ar viņu darboties. Citi suņi nāca un gāja, 

bet viņš palika gaidot. Tad kādā novembra 

sestdienā pie mums ieradās kāds vīrietis, kura 

ģimenē sunītis nesen bija nomiris, un viņš mek-

lēja jaunu. Džeimsa būris bija pirmais, pie kura 

viņš apstājās un vienīgais, pie kura atgriezās. 

Dažas minūtes vēlāk adopcijas dokumenti tika 

nokārtoti un Džeimss kopā ar jauno saimnieku 

devās mājās. 

Mačo 

Mačo kopā ar māsiņu Hvostju patversmē nonāca pagājušā gada oktobrī. 

Māsa saimniekus atrada ātri, bet brālītis, kas bija ļoti tramīgs, nelabprāt 

devās pastaigāties un neuzticējās cilvēkiem, palika. Ar laiku un pacietīgu 

darbu vairākus mēnešus vēlāk viņš pārvarēja savas bailes, kļuva pašpārlie-

cināts un draudzīgs, apguva komandas „šurp”, "sēdi", "guli", "dod ķepu" 

un "velies", kļuva par kopēju mīluli un bija gatavs doties mājās. Novembrī  

ar viņu iepazīties nāca trīs potenciālie saimnieki un patiess prieks, ka pēc 

ilgas gaidīšanas viņš atrada savus īstos cilvēkus. Tagad viņš ir draugs un 

sargs ģimenei, kurai pieder privātmāja ar teritoriju.  

Zuze 

Vilkveidīgā sunīte Zuze „Dzīvnieku draugā” 

tika nogādāta pēc tam, kad tika atrasta kādā 

pamestā mazdārziņā. Viņa 3 gadus ilgajā dzīvē 

bija maz redzējusi gan cilvēkus, gan pasauli, 

tāpēc pēc bija ļoti bailīga pēc dabas. Ar citiem 

suņiem viņa ātri atrada kopīgu valodu un viņu 

vidū jutās droši, bet ar cilvēkiem – ne pārāk, 

kas izskaidro viņas vairāk nekā gadu ilgo uztu-

rēšanos patversmē. Šajā mēnesī viņu izvēlējās 

kāda ģimene no Piņķiem, kuri sākumā brauca 

viņu apciemot un 

par spīti tam, ka, 

lai iedraudzētos 

un socializētu, būs 

jāvelta daudz lai-

ka, mīlestības un 

pacietības. Pirma-

jā nedēļā Zuze 

aizmuka, tāpēc 

paldies Agnesei no patversmes, kura aizbrauca 

jaunajiem saimniekiem talkā sunīti atrast un 

aizvest mājās, kā arī deva padomus un piedā-

vāja palīdzēt arī turpmāk, lai viņai jaunajā 

vidē labāk iejustos. 
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Kārters 

Laikas jauktenītis Kārters pie mums nonāca maija vidū, kad saimnieks par 

viņu un brālīti Niksonu vairs nevarēja parūpēties. Sākumā ļoti piesardzīgs 

pret visu jauno ar brīvprātīgo gādību atplauka. Pie pavadiņas gāja kārtīgi, 

ar cilvēkiem ļoti draudzējās, bet draugus starp suņiem izvēlējās pēc saviem 

ieskatiem. Priecājamies, ka pēc pusgada, kas pavadīts patversmē, viņš ir 

nonācis mīlošā ģimenē.  

Kucēni 

Par visiem uzrakstīt diemžēl nevaram, taču pieminēšanas vērti noteikti ir: 

1. Mazulītes Marķīze, Mango, Maijiņa un Grēta; 

2. D komandas Dafija, Dilans un Dendijs, bet melnraibais Deksters savu ģimeni vēl gaida; 

3. Visinteresantākā kažoka raksta īpašnieks un nedarbnieks – Pumpiņš, kurš savējos atrada 

pie tikpat aktīviem un jaukiem cilvēkiem kā pats; 

4. Kā arī aso zobiņu īpašnieks Trevors, kurš devās mājās pie vienas no mūsu brīvprātīgajām un 

mazais milzis Mārlijs, kurš ir nākamais lielas lauku teritorijas saimnieks. 

Pumpiņš Marķīze Trevors
 Mārlijs 

 

“D” komanda—melnbaltais Deksters vēl ir patversmē 
Mango 
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Mēneša dzīvnieki 

Mēneša kaķis: Tessa 

Tessa ir „Dzīvnieku drauga” jaunā adminis-

trācijas darbiniece un par tādu kļuva pēc 

tam, kad spītīgi atteicās dzīvot būrī. Dāma 

visu savu mūžu bija dzīvojusi dzīvoklī kā 

saimniece un nonākšana četrās metāla sie-

nās un tādā šaurībā bija  trieciens kaķenes 

lepnumam, ko viņa izrādīja, nikni metoties 

virsū katram, kurš nāca pie viņas klāt. Tā-

pēc tika nolemts dot otru iespēju un meln-

balto skaistuli palaida brīvsolī jaunās, plašās 

telpās. Jau pēc pirmajām minūtēm viņa vie-

tu bija atzinusi par labu esam un šobrīd ap-

zinīgi pilda savu priekšteču pienākumus – 

uzrauga administratoru darbu, snaužot uz 

printera, kādā krēslā vai uz galda datora 

priekšā, piedalās pusdienu un kafijas pau-

zēs, kā arī ik pa laikam apstaigā savu terito-

riju. Glāstus gan pieņem tikai tad, kad pati 

to vēlas. Neatkarīga kaķu princese, kas ne-

vienam neļaus sev kāpt uz galvas.  

Mēneša suns: Spraits 

Šī gada augustā apritēja gads kopš enerģis-

kais suņu puika Spraits dzīvo pie mums. 

Atrasts un atvests tika kā kucēns, bet tagad 

izaudzis par glītu un apķērīgu suni, kas lab-

prāt dodas garās pastaigās, ir ziņkārīgs un 

nav bailīgs, ar interesi izpēta visu jauno. 

Viņš nav tas, kuram par katru cenu vajag 

sevi pierādīt citiem suņiem, kaujoties un 

ierādot savu vietu, bet gan rotaļīgs vidutājs, 

kurš spēlējas un draudzējas ar pārējiem su-

ņiem, bet mazajiem pāri nedara. Prot apsēs-

ties, apgulties, dot ķepu un pēc komandas 

„vuff” dot kārtīgu, skaļu rējienu. Lāgiem ir 

uztriekts kāds kaķis kokā vai arī, ja nav ie-

spējams pašam tikt klāt, pavadīts ar nepa-

cietīgiem, neapmierinātiem smilkstiem. At-

nāc iepazīties! Mēneša suņa tituls galu galā 

ir tikai mazs ieraksts suņuka garajā, labo 

īpašību sarakstā.  

Nu jau ceturto mēnesi izvirzām “Dzīvnieku drauga” iemītniekus mēneša dzīvnieka 
titulam, tēmas ir bijušas dažādas, tāpēc novembrī, pieminot visus tos, kuriem savus 

cilvēkus nācās gaidīt krietni vien ilgāk nekā citiem, izvirzījām vienu īpašu kaķu dā-
mu un suni, kurš patversmē ir izaudzis. Dzīvē bieži vien liktenīgas satikšanās notiek 

laimīgas nejaušības dēļ, tāpēc mēs ceram, ka varbūt šī nominācija, viņu fotogrāfijas 
internetā vai arī kāda apmeklētāja skatiens apstāsies pie viņiem. Katrs ir pelnījis sa-

vas mājas un cilvēkus.  
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Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408 

Nodibinājums “Dzīvnieku drauga fonds” 

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

Reģ. Nr. 40008020876 

Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV10HABA000140J032916  

Kā vēl var palīdzēt “Dzīvnieku draugam”? 

Ne visi var regulāri ierasties patversmē un brīvprātīgi 

palīdzēt, taču ir daudz citu iespēju, kā tieši tu vari at-

balstīt “Dzīvnieka drauga” darbību: 

 

1. Labdarības tālrunis—90006781– katrs zvans 

ieskaita 1 Ls patversmes kontā. 1Ls var nelikties 

daudz, taču, ja tiek saņemti 100 zvani? 

2. Atbalsti mīluli. Patversmē ir iespēja atbalstīt 

kaut vienu tevis izvēlētu dzīvnieku, kuram, tavu-

prāt, visvairāk ir nepieciešama palīdzība. Iesais-
ties programmā „Atbalsti mīluli” – zvani vai nāc 

uz patversmi ciemos pie sava jaunā drauga. Aici-

ni arī savu darba kolektīvu izvēlēties vienu no 

patversmes dzīvniekiem šajā programmā; 

3. Adoptēt uz laiku. Uzņem uz laiku savās mājās 

vienu no mūsu iemītniekiem. Varbūt uz laiku 

vari palīdzēt patversmei tajā brīdi, kad tā ir pār-
pildīta, bet pie durvīm ir nolikti mazuļi, kuriem 

nav māju. Daudziem suņiem patversmes sa-

springtā vide nav labvēlīga un to apmācībai un 
socializācijai piemērots mājas miers un klusums. 

Kļūsti par audžuvecāku un palīdzi kādam sunim 

vai kaķim ātrāk atrast mājas! 

Katru labo darbu mēs un mūsu dzīvnieki protam 

novērtēt! 

mailto:dzd@latnet.lv
mailto:dzd@latnet.lv

