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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 

drauga fonda” paveiktais februārī 

Pateicamies ziedotājiem 
Alīnai Nazarovai, Poļinai Smirnovai, Olgai Rauhma-
nei, Olgai Bārtulei, Solvitai Muižarājai, Ievai Bricei, 
Regīnai Arensburgai, Andrejam Zamkovojam, Lidi-
jai Aleksejevai, Jevgēnijam Lavrentjevam, Oksanai 

Agarkovai, Jānim Kalniņam un citiem. 

Līdz šim ziedot.lv projektam "Reiz cilvēkam bija 

draugs (2012)" saziedoti 1543.72 lati. Pēdējie zie-

dotāji, kuri ziedošanai izmantojuši internetbanku 

vai maksājumu karti, ir: Anda Blaua, Juta Dumpfa 

Neverovska, Olga Nikitina, Inese Jargane, Anna 

Kriviša, Ieva Koļeda un Hendrik Egner. 

Līdz brīdim, kad vajadzēja salikt jauno 

avīzīti, likās, ka februāris ir bijis ļoti 

kluss mēnesis, taču, atskatoties uz visu 
notikušo un paveikto, ir skaidrs, ka labo 

darbu ir bijis ne mazāk kā citreiz. Ielas 
kaķu koloniju apsekošana, kuras laikā 
palīdzība tika sniegta vairākiem kaķiem. 

Ciemiņu no skolām uzņemšana, kā arī 
piedalīšanās kamanu suņu koptreniņā, 

kur pierādījām, ka skriet var ne tikai 
skaistie haskiji vai masīvie malamuti, bet 

arī bezšķirnes suņi. Patiesu prieku gu-
vām, saņemot vēstules no mājām, tāpēc 
dažas nolēmām parādīt arī jums. Ja vaja-

dzētu izvēlēties vienu tēmu laimīgajiem 
stāstiem, tad šomēnes tā noteikti būtu 

mīlestība. Neaizmirstiet ieskatīties mēne-
ša dzīvnieku sadaļā—divi brīnišķīgi un 

dzīvespriecīgi suņi, kas tāpat kā citi vēlas 

aiziet mājās. 

Uz tikšanos martā! 

“Dzīvnieku drauga” komanda 

 

„Dzīvnieku drauga fonds”:  

 
Ziedojumi: 

 no Lattelecom tālruņa - 310 Ls; 

 no ziedot.lv -  4 000 Ls („Reiz cilvēkam bija 
Draugs”); 

 no ziedot.lv - 854.76 Ls („Rekša un Murīša 
Ziemassvētki”); 

 no fiziskām personām - 252 Ls; 

 no juridiskām personām - 10 000 Ls (B. un 

I.Teterevu fonds projekts 2012.gadam); 

 no citām juridiskām personām ziedojums - 5 
Ls.    

Fonda izdevumi: 

 par barību, medikamentiem - 2436.99 Ls (no 

ziedot.lv līdzekļiem - 2125.84 Ls,  no B. Un 
I.Teterevu fonda projekta - 18.34 Ls, no kopē-

jiem - 292.81 Ls); 

 par veterinārajiem pakalpojumiem -

 2443.80 Ls (no ziedot.lv līdzekļiem -
 1705.12 Ls,  no B. un I.Teterevu fonda pro-

jekta - 728 Ls, no kopējiem - 10.68 Ls). 

 

 

Dati par februāri 
 

 No patversmes adoptēti 33 kaķi un 10 

suņi. 
 Pieņemti – 55 kaķi, 5 suņi (1 nodots citā 

patversmē) un 2 truši. 
 Adoptētie kaķi patversmē vidēji pavadīja 

18 dienas, suņi - 30 dienas. 
 Sterilizētas 4 kaķenes un 4 kuces. Kas-

trēti 2 runči un 1 suns. 
 

Patversme „Dzīvnieku Draugs”: 

 
Ziedojumi: 893.50   Ls  
Patversmes izdevumi:  

 par barību, medikamentiem -  284.65 Ls;  

 par komunālajiem maksājumiem -
 1831.33 Ls. 
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Ziņas 

Ciemiņi “Dzīvnieku draugā” 
 

Februārī patversmē viesojās Rīgas Nedzirdīgo 
bērnu internātskolas 9. klase, Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzijas 7.a un 7.b klase un Rīgas Valdorfa 
skolas 2.b klases skolēni, kas bija sagatavojuši 

ziedojumus, zīmējumus, skolnieces Aiga un Sa-
manta sacerēja pat dzejoli par mūsu iemītnie-

kiem. 

 

Februārī „Dzīvnieku drauga fonds” turpināja 

projektu sadarbībā ar Ināras un Borisa Tetere-

vu fondu neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas sniegšanai patversmes dzīvniekiem ārkār-

tas gadījumos un ielu koloniju kaķu sterilizē-

šanas programmai 2012.gadam.  

Paveikts sekojošais: veiktas 15 sterilizēšanas 
operācijas - 10 kaķenēm un 5 runčiem. Brīv-

prātīgā Dace Kinapa turpināja bezsaimnieku 

kaķu kolonijas aprūpi Ganību dambī 24, Katrī-

nas ielā un Juglas ielā, brīvprātīgā Zane Māku-
le veica kaķu ķeršanu un sterilizēšanu Mērsra-

ga ielā 11, savukārt Jevgēnija Sundejeva turpi-

nāja kolonijas kaķīšu aprūpi Jūrmalā, Rēzek-

nes ielā 17, sterilizējot vienu 10 mēnešus vecu 
ielas runcīti, Sergejs Balčuns - nogādāja steri-

lizēšanai kaķeni no VUGD pagalma Maskavas 

ielā, Diāna Januškāne veica kolonijas aprūpi 

Mazajā Nometņu ielā 75, brīvprātīgā Iveta 
Bidare nogādāja uz sterilizēšanu divas koloni-

ju kaķenītes no Dreiliņiem. 

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība sniegta 
bezsaimnieka kaķenītei Murkai, kurai tika 

veikta operācija abās actiņās, lai viņa spētu 

redzēt un dzīvot ielas kolonijā. "Mazo brāļu 

hospitālī" tika nogādāts 1 gadu vecs runcītis 

Ināras un Borisa Teterevu fonda finansētajā projektā 

paveiktais februārī 

no Bauskas ielas 8a, kas bija cietis negadī-

jumā uz ielas, taču traumas nebija dzīvībai 

bīstamas, tika sniegta palīdzība - kažociņa 
sakopšana, kastrēšana, attārpošana, pašreiz 

runcītis ārstējas no kailās ēdes, bet drīzumā 

būs gatavs doties uz mājām pie jauniem 

saimniekiem. Palīdzība joprojām tiek snieg-
ta runcītim Mākonītim, par kuru informē-

jām iepriekš. 

 

Par vienu no projektā aprūpējamiem 

kaķiem - siāmieti Lilli: 

Lillis ir aptuveni 7 gadus vecs siāmiešu 

runcis, kas pagaidu mājās pie Diānas nokļu-

va no Latgales. Viņa iepriekšējā saimniece 
– kāda veca gadagājuma kundze – nevarēja 

vairs parūpēties ne par sevi, ne kaķīti, tāpēc 

vienu gadu viņam nācās pavadīt vienam 

dzīvoklī, kur viņu pabarot nāca kaimiņi. 
Pienākot aukstajam laikam, kļuva skaidrs, 

ka Lillis viens pats vairs nevar palikt, tāpēc 

tika nogādāts Rīgā pie audžumammas Di-

ānas. Pirmo nedēļu Lillis slēpās un ārā 
nemaz nenāca, taču ar laiku kļuva drošāks 

un lai arī nedroši, sāka ar mājas iemītnie-

kiem komunicēt. Reizēm pat ļāva paglaudīt 

vēderiņu un murrāja, taču izklausījās, ka 

viņš to dara ar grūtībām, turklāt mēdza 

arī krākt un šķaudīt, tāpēc tika aizvests 

pie vetārsta. Apskates laikā tika seci-
nāts, ka, iespējams, parazīti izraisa elpo-

šanas problēmas, izrādījās arī, ka Lillim 

ir zobakmens smagā formā un iekaisu-

šas smaganas, kas apgrūtina ēšanu. Tā-
pēc drīz tiks veikta mutes sanācija pilnā 

narkozē, būs jāiziet antibiotiku kurss. 

Lillis pēc dabas ir ļoti mīlīgs, kad viņu 

pierunā iznākt no slēptuves, tad nāk pats 
klēpī, murrā, un grib, lai paglauda, taču 

tajā pašā laikā ļoti bailīgs, tiklīdz izdzird 

kādu troksni, tā metas slēpties un nenāk 

ārā.  

Te kaķi ņaud, te suņi rej, bet viņi ir 

tik mīļi kā mazi pūkainīši. 
Kad kaķis ņaud, tad visi kaķi ņaud,  

Kad suns rej, tad visi suņi rej! 
Bet viņi ir tik mīļi, ka vēlos kādu pa-

ņemt. 
Un ņemšu kaķi, suni, un priecīgs do-

šos mājās.... 

Džeks pagaidu mājās 

Februārī patversmes 

ilgākais iemītnieks su-
ņuks Džekiņš pāris ne-

dēļas pavadīja pagaid-
mājās, pierādīdams 

sevi kā ļoti nosvērtu 
suni, kas ātri pierod 

pie neierastiem apstāk-
ļiem un ļoti alkst cilvē-

ka uzmanības un mī-

lestības (draudzīgs pret 
visiem). Visiemīļotākā 

vieta dzīvoklī viņam 
bija virtuve, uz kuru apgaitā tika iets arī 

tad, ja neviens neko negatavoja, bet sau-
lainās dienās laiku pavadīja istabā, kur 

gaismas un siltuma bija visvairāk. Viņš 
labprāt devās garās pastaigās un reizi pa 

reizei kārtīgi izskrējās. Šobrīd viņš ir at-

griezies patversmē un ir gatavs iet mājās. 
Viņš būtu piemērots draugs cilvēkam, kas 

meklē mierīgu kompanjonu. 
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26. februārī trīs „Dzīvnieku drauga” suņi (Ali, 

Greisa un Spraits) četru cilvēku pavadībā devās 

uz Ādažiem, lai piedalītos TogoTeam rīkotajā 

kamanu suņu koptreniņā. Lai arī iepriekšējā 

nedēļā laika apstākļi nebija lutinājuši – sniegs 

bija kusis un šķīdis, taču tieši svētdienas rītā 

bija ne tikai sasnidzis, bet arī saule spīdēja, kas 

nozīmēja, ka suņiem solītais skrējiens iejūgā 

būs. Pirmais, kas sveica, bija daudzbalsīgs rē-

jienu koris, kam gan Ali, gan Spraits nekavējās pievienoties, bet Greisa bija mazliet 

sabijusies.   

„Dzīvnieku draugs” kamanu suņu koptreniņā 

Saņēmām iemauktus un tad kādu laiku nācās gaidīt. 

Piedzīvojums sākās brīdī, kad viens no cilvēkiem palī-

dzēja blakus ridžbekam pie četrriteņa iejūgt arī Sprai-

tu. Sākumā gan suņu puikam nebija īsti skaidrs, kas 

jādara, taču otrajā reizē 

ar Ali (kas to jau reiz 

bija darījis)  tā lieta aiz-

gāja. Tad pienāca Ali un Spraita kārta tikt darbā īstajā 

pajūgā, kura sastāvs bija ļoti interesants. Priekšgalā – 

kurchāri Mauzers un Kora, aiz viņiem - Ali un Spraits, 

bet velkošais sastāvs - malamuts Balboa un haskija 

jauktenis Lords Bairons.  

Mazliet uztraucāmies par Spraitu, kurš sešus kilomet-

rus nekad agrāk nebija skrējis, lai gan ir ļoti aktīvs, 

taču viņš godam izturēja. Mūsu mērķis bija uzzināt, 

vai arī ne-haskiji var skriet, un izrādās, ka var un grib. 

Mēs nebijām vienīgie, lai arī sniega suņu, protams, bi-

ja vairākumā - redzējām 

gan vācu aitu suņus, gan 

bernieti, ridžbeku, veimā-

rieti un daudzus citus. 

Izskatam galu galā nav nekādas nozīmes - visu izšķir 

sportista gars, vēlme strādāt un paveiktais darbs. Nā-

kamo treniņu solīja marta beigās vai aprīļa sākumā, 

kurā mēs ar patversmes suņiem labprāt piedalītos un 

izstāstītu savu pieredzi.  

Vairāk par notikumu variet lasīt šeit: 

http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/news/?p=6592154 

Bet, ja tevi ieinteresējis kamanu suņu sports, tad noteikti apmeklē šo lapu: 

http://www.draugiem.lv/www.manmat.lv/  
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Vēstules no mājām... 

Labdien! 
Vakar bija 2 nedēļas, kopš kaķenīte dzīvo ar mums, un izskatās, 
ka mēs arī turpmāk spēsim tīri labi sadzīvot. Jau patversmē nolē-
mām, ka vārds Nika nav īstais, uz vietas saucām par Princesi, 
bet, atbraucot mājās, sākām dēvēt saīsināti – Prince. Pirmo dienu 
un nakti ļoti daudz staigāja, pētīja un ostīja, bija nedaudz tramī-
ga, bet otrajā dienā bija jau daudz mierīgāka. Kaķenīte ir ļoti 
gudra, un šķiet, ka saprot pilnīgi visu. Ar pamatlietām – ēšanu, 
kastīti un nagu asināšanas vietu - mums problēmu nav. Pirmās 
dienas piecas, kad devāmies ārpus mājas, kaķenīte visu to laiku 
pavadīja, slēpjoties aiz gultas, un līda ārā jau krietnu laiciņu pēc 
tam, kad mēs pārradāmies. Tagad viņa ir kļuvusi krietni drošā-

ka, patīkami, ka nāk arī sagaidīt mūs pie pašām durvīm. Lielāko dienas daļu Prince guļ un šad tad piece-
ļas, lai paēstu un izspēlētos. Īpaši rotaļīga viņa kļūst vakaros, bet naktīs, par prieku mums, uzvedas ļoti 
klusu. Ar bērnu sadzīvo labi. Ja mazais izdomā vairāk pabakstīt viņu, tad sit pretī ar ķepu. Neesam re-
dzējuši, ka būtu situsi, skrāpējusi ar nagiem bērnam. Grūti noticēt, ka Prince kādam bez iemesla varētu 
brukt virsū. Vienīgie uzbrucieni, kas  bijuši, ir notikuši rotaļājoties. Mēs esam ļoti priecīgi, ka, neskatoties 
uz brīdinājumiem, paņēmām tieši šo kaķenīti. 
Paldies! 

Labdien, 
Atkārtotus sveicienus sūta Mikiņš un Ližuks – Ližuks no patversmes adoptēts 2009. un Mikiņš 

2010.gadā. Pēdējā atskaite nosūtīta pusotru gadu atpakaļ, kad 
Mikiņš vēl bija pusauga kaķēns, tādēļ gribējās atrādīt, cik brangs 
runcis izaudzis (martā būs 2 gadi). Kāds trāpīgi viņu raksturoja 
kā „neliela izmēra poniju”, un, tik tiešām, brīžos, kad minkas 
dauzās, šķiet, ka pa dzīvokli auļo mērens zirgu bars. Ližuks 
(Luīze) joprojām nopietni uztver savu audžumammas lomu, un 
milzīgais runcis arī ļauj sevi nolikt pie vietas, par spīti tam, ka ir 
galvastiesu lielāks par „mammu”. Abi kaķubērni izlaisti un mīlēti 

bez gala, un brīžos, kad abi ieritinās viens otram blakus un drau-
dzīgi pasnauž, ir skaidrs, ka arī viņi to apzinās.  
 
Veiksmi darbā vēl Ližuks, Mikiņš & Terēze 

Nu tad labrīt! 
  
Tagad mani sauc KENZO :), Edvards tā īsti nepatika :) Iet man labi, 
dzīvoju siltā Iļģuciema dzīvoklī. Esmu jau krietni paaudzies, un izska-
tās, ka nākotnē būšu diezgan milzīgs runcis :) 
Ēdina mani labi, ir gan sausā, gan arī konservu barība...ēdu gan ne-
gausīgi...nu principā neesmu izvēlīgs. Ļoti garšo dažāda veida jogurti, 
sevišķi ar zemenēm… nesmādēju arī šokolādes sieriņu 
"Kārums".Dažreiz sanāk pabojāt mājās gaisu, jo kuņģītis vēl īsti ne-
strādā kā vajadzētu, bet nu jau ir krietni labāk. 
Man ir draugs - runcītis BENO, kurš ir aptuveni 2 gadus vecāks par 
mani. Mēs ļoti esam sadraudzējušies, mazgājam viens otru, spēlēja-
mies, ēdam kopā, ejam uz vienu podiņu...dažreiz iznāk apēst BENO 
domāto barību, bet viņš jau neapvainojas...vienreiz spēlējoties sanāca tāda paplūkšanās, pārkodu BE-

NO degunu, uzaci un lūpu...viņš man saplēsa ausi...bet tagad jau viss aiz muguras, viss jau sadzijis un 
vairāk tā nedarām...Drīz gatavojos apmeklēt veterināro klīniku, jo BENO teica, ka vēlams kaut kādas 
potes saņemt...rādīja man savu vakcinācijas grāmatiņu un lielījās! Un vēl...saimnieki, tāpat kā BENO, 
man atļauj gulēt uz dīvāna...arī pa nakti...es jau cenšos netraucēt... Nu labi, tagad man jāiet...BENO 
kaut kāds netīrs...jāpamazgā! Visiem maniem draugiem sveiciens! Novēlu, lai arī jūs atrastu sev jaunas 
mājas un mīlošus saimniekus! Pielikumā nosūtu dažas bildes...fotografēties gan man nepatīk! 
Ar cieņu, KENZO, kurš bija Edvards! 
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Laimīgie stāsti februārī 

Elizabete. Jauno 

suņu meiteni Eliza-

beti atrada piesietu 

pie patversmes vār-

tiem, un tajā pašā 

rītā viņa pasaulē lai-

da četrus kucēnus – 

Eltonu, Ešliju, Eliotu 

un Elvisu. Viņa bija 

ļoti gādīga mammiņa 

– savējos sargāja, dusmīgi aprejot katru, 

kas gāja gar viņas „mājiņas” durvīm, ta-

ču pret cilvēkiem bija ļoti draudzīga, lab-

prāt devās pastaigāties, lai „paņemtu 

pauzi”, ļāva samīļot bērnus un pašu arī. 

Kucēni cits pēc cita mājas atrada ātri, 

bet cilvēki, kas iepriekš bija viņu rezervē-

juši, bija pārdomājuši un atteicās ņemt. 

Taču pēc divām nedēļām arī viņa laimīgi 

nonāca mājās. 

Vinnijs. 1,5 gadu jaunais runcītis vārdā Vinnijs nokļuva pa-

tversmē pirms Jaunā gada. Saimnieka bērnam izrādījās 
alerģija uz dzīvniekiem. Pēc dažām dienām novērojām, ka 

runcītis nevar pačurāt. Urīna analīzes parādīja struvītus un 
tika nozīmēts ārstēšanās kurss un speciālā barība. Runcītis 

ļoti ātri sāka atlabt - uzlabojās garastāvoklis, un labprāt ro-
taļājās ar mantiņām. Pēc trijiem mēnešiem Vinnijs tika pār-

celts uz administrācijas ofisu, kur uzreiz kļuva par mīluli un 
lutekli. Viņam tika atļauts pilnīgi viss – piedalīties ofisa darī-

šanās,  vēstuļu rakstīšanā, kā arī ne vienreiz vien izmukt no 

telpām, lai dotos brīvsolī pa gaiteni un vestibilu. Mums bija 
grūti šķirties no Vinnija, kad viena no patversmes brīvprātīgajām palīdzēm izteica vēlmi 

viņu adoptēt. Tagad kaķīša rīcībā ir vesels dzīvoklis, kur viņš ir galvenais saimnieks un mī-

lulis. 

Nika. Nika reiz bija ģimenes mīlule, taču kaut kāda iemesla 

dēļ nevarēja pieņemt iepriekšējās saimnieces vīru, tāpēc tika 
pieņemts lēmums nodot kaķenīti patversmē. Nika bija ļoti 

gudra un draudzīga kaķenīte, un pēc pāris mēnešiem viņu 
adoptēja ģimene, kurā bija daudz bērnu, taču pēc pāris ne-

dēļām izrādījās, ka viņai nepatīk troksnis, kas liek viņai ner-
vozēt. Tā Nika atkal nokļuva patversmē, bet šoreiz viņai būrī 

sēdēt ilgi nenācās – kaķenīti adoptēja pāris bez bērniem. Kad 
sazvanījāmies pēc divām nedēļām, uzzinājām, ka jaunie 

saimnieki ir ļoti apmierināti ar savu mīluli un ir devuši tai jaunu vārdu – Princese.  

Doroteja. Doroteja 

kopā ar mammīti Dol-
liju patversmē nonāca 

pagājušā gada decem-
bra sākumā un bija 

bailīgākā no abām. 
Slēpās būrītī, pastai-

gāties devās nelab-
prāt un no cilvēkiem 

baidījās. Taču pēc pāris nedēļām viņa saņēma 

drosmi un pirmo reizi ierāpās patversmes darbi-
niecei klēpī, un no tā brīža tas kļuva par viņas 

iemīļotāko „niķi”. Otrs savukārt bija ātri un aši 
izmukt pa jebkurām puspavērtām durvīm. Dolli-

ja mājas atrada pirmā, bet drīz vien pie Dorote-
jas sāka nākt ciemos kāda sieviete, kas veltīja 

laiku un pacietību, lai iegūtu suņu meitenes uz-
ticību un draudzību. Pēc trijām nedēļām tas at-

maksājās – sunīte, redzot savu nākamo saimnie-

ci, priecīgi skrēja pretim. Šobrīd Dorotejas rīcībā 
ir vesels dzīvoklis un mīloši saimnieki. Viņa ļoti 

labi uzvedas, lai gan nedaudz skumst, kad jāpa-

liek vienai pašai. 
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Mēneša dzīvnieki 

Ketija patversmē dzīvo kopš 2010. 

gada oktobra, kad viņu kā mazu 
kucēnu izvilka no Māras dīķa un 
nogādāja pie mums. Toreiz maza, 
lempīga, ar garām kājām – tagad 
liela un spēcīga. Ļoti sirsnīga un 

draudzīga suņu meitene, kurai pa-

tīk saņemt glāstus un kārumus. 
Viņa labprāt spēlējas ar citiem su-
ņiem, iet pastaigāties un lielākais 

prieks ir kārtīgi izjoņoties.  

Spartaks „Dzīvnieku draugā” no-

nāca tad, kad viņa saimniece par 

lielo kucēnu vairs nevarēja parū-

pēties. Tagad viņš ir izaudzis par 

skaistu, īru vilku sunim līdzīgu 

suni, kurš ir patversmes lielākais 

iemītnieks. Pēc dabas draudzīgs 

un rotaļīgs, lai gan vēl tagad iz-

dzīvo bērnību.  

Ketija Spartaks 

Ikgadējā no patversmes adoptēto suņu salidojumā ir arī nominācijas, 

un viena no tām skan – „mazie ņiprie”. Šajā mēnesī kaķu mīlīgos pur-
niņus neredzēsim (taču apsolām, ka nākamajā šī lapa būs veltīta tieši 

viņiem), bet izvēlējāmies divus suņus, kuri pelnījuši titulu – „lielie 
enerģiskie”. Lielajiem suņiem mājas parasti atrast ir grūtāk, taču tas 

nenozīmē, ka viņi tās ir pelnījuši mazāk. “Dzīvnieku drauga”  komanda 
ļoti cer, ka arī mūsu “lielie”  satiks savus īstos cilvēkus. 
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Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

 

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

 

Esi rūpīgs saimnieks—sterilizē 

Tuvojas pavasaris un pavisam drīz sāksies 

kaķu laiks, kas nozīmē, ka drīz vien uz ie-

lām, māju tuvumā varēs manīt mazus un 

nevienam nevajadzīgus kaķēnus, bet pa-

tversmes pārpludinās zvani un ziņas par 

kārtējiem kaķēniem, kurus grib atdot. Vi-

sus izglābt nav iespējams, tāpēc daudz 

rūpju, sāpju un ciešanu aiztaupītu laikus 

veikta kaķeņu un runču kastrācija. Ope-

rācija ir vienkārša un dzīvnieks pēc tās 

ātri atkopjas. Atceries, ka nekastrēts run-

cis var kļūt par tēvu simtiem kaķēnu ga-

dā, bet kaķene, kura meklējas trīsreiz ga-

dā, pasaulē var laist gandrīz 20 kaķēnus. 

Vai visiem varēs atrast mājas?  

mailto:dzd@latnet.lv

