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Īpaši bieži šādas epidēmijas
sākas laikā, kad patversmē nonāk
daudz dzīvnieku mazuļu no ielas.
Bieži vien tie ir jau inficēti, lai gan
slimība vēl nav izpaudusies. Jauno
apstākļu un nepazīstamo cilvēku
radītais stress pazemina imunitāti
un dod iespēju vīrusiem sākt savu
ļauno darbu, kuram mazuļu
novārdzinātais organisms nespēj
pretoties. Ārstēšana ir ilga, grūta
un bieži vien neveiksmīga, tāpēc
vienīgais veids, kā apturēt infekcijas
izplatību, ir stingras karantīnas
ievērošana.

Taču dzīvē nekad nav
pilnīgas bezizejas, un ieilgusī
karantīna patversmei lika meklēt
un atrast jaunus veidus, kā
palīdzēt. Nespējot uzņemt visus ka-
ķu mazuļus, patversme nodrošināja
medikamentus un ārstēšanu
slimiem kaķēniem, kurus atradēji
bija ar mieru paši aprūpēt savās
mājās. Šādi veselību atguva un
jaunas mājas atrada vairāki desmiti
kaķēnu, un atliek vien pateikties
cilvēkiem, kuri uzņēmās gādību par

mazuļiem, izārstēja tos un atrada
tiem labus saimniekus. Paldies!

Bīstamās infekcijas slimības
apdraud ne tikai ielas kaķus un
tos, kas nonākuši patversmēs, bet
arī ikvienu mājas mīluli, kura
saimnieki nav parūpējušies par
vakcināciju. Maldīgs ir priekšstats,
ka dzīvnieks, kurš nekad neatstāj
savu pagalmu vai mitinās tikai
dzīvoklī, ir pasargāts no sa-
slimšanas. Infekciju ierosinātājus
mājās varat atnest jūs pats ar
apģērbu vai apaviem, jūsu suns
caur sētu var saostīties ar inficētu
kaimiņu rējēju, jūsu dīvāna mincis
var nejauši izbēgt un nonākt
saslimušu ielas kaķu sabiedrībā.
Vienīgais drošais veids, kā pasargāt
savu četrkājaino draugu, ir ikgadējā
„pote”, turklāt nedrīkst aizmirst, ka
vakcinācija pret trakumsērgu ir
obligāta.

Veselīgu pēdējo vasaras mē-
nesi jums un jūsu četrkājainajiem
draugiem!

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Karantīnas vairogs pret vīrusiem
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Veiksmīgais mēne-
sis suņiem
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Jūlijs patversmē „Dzīvnieku Draugs” pagāja, cīnoties ar
infekcijas slimībām kaķu istabās. Tādas bīstamas slimības kā
panleikopēnija jeb kaķu mēris un lipīgas elpceļu infekcijas ir visas
pasaules patversmju lielākais bieds. Lielais dzīvnieku skaits rada
labvēlīgu vidi epidēmijām, jo pietiek tikai ar vienu saslimušo, lai
nelāgā kaite strauji izplatītos, sagādājot daudz bēdu un rūpestu
dzīvnieku kopējiem un veterinārārstiem.
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Jūlijā patversmē izjutām
atvaļinājumu laika iestāšanos –
vārda tiešā nozīmē dienām ilgi
d u r v i s  n e v ē r a  n e v i e n s
apmeklētājs, kas vēlētos paņemt
kādu dzīvnieciņu. Tāpēc
pagājušajā mēnesī tika adoptēti
tikai 22 kaķi, kas ir mazākais
adoptēto kaķu skaits pēdējo
gadu laikā. Parasti vidēji mēnesī
jaunas mājas atrod ap 60 kaķu.

Toties jūlijā kopā ar
jaunajiem saimniekiem mājup
devās 13 suņi. Lielākoties tie
b i ja  kucēni ,  ta i  ska i t ā
kinozvaigzne Stendijs, taču
jaunas mājas atrada arī vairāki
ilglaicīgi patversmes iemītnieki –

Negra, Lote un Tessa. Par viņiem
lasiet Laimīgajos stāstos!
Statistika liecina, ka viens suns
vidēji patversmē pavadīja 81,6
dienas.

Neraugoties uz ieilgušo
karantīnu, jūlijā patversmē tika
uzņemti 45 kaķi, lielākoties
pusauga kaķēni. Liela daļa no
viņiem tika izmitināti pagaidu
mājās, ārstējot par patversmes
līdzekļiem.

Tāpat pajumti patversmē
atrada arī 12 suņi, tostarp
miniatūrai stirniņai līdzīgā
Simba (attēlā), kurai tikai
brīnums palīdzēja izglābties no
bojājejas zem auto riteņiem.

Jūlijs skaitļos un ciparos

 Projektam „Reiz cilvēkam
bi ja  d raugs” por tā lā
„ Z i e d o t . l v ” z i e d o j u š i
Jevgēn i j a  Gor junova ,
Kristaps Stiģis, Zane
Tišaņinova, Ilona Gintere,
Karina Kļujevska, Ilona
Brizga, Uģis Ozols un
daudzi citi.

 Pateicamies arī ziedotājiem
Andrejam Zamkovojam,
Bariani Giovanni, Elīnai
Kondrātei, Olesjai Lopatai,
A l e x  Fe l ga t e ,  A l ī na i
N a z a r o v a i ,  P o ļ i n a i
S m i r n o v a i ,  O l g a i
Mar t i ņ enko ,  Oksana i
Agarkovai, Olgai Bartulei,
S o l v i t a i  M u i ž a r ā j a i ,
Jevgēnijam Lavrentjevam,
Baibai Cerai, Aleksejam
P r i g o ž i n a m ,  J e ļ e n a i
Grigorjevai, Zanei Zeltiņai,
Jeļenai Zubalei un SIA
„Lirams”.

Paldies!

JŪLIJĀ PAVEIKTAIS

Patversme “Dzīvnieku draugs”:
 Ziedojumos saņēmusi 787,00 Ls
 Izdevumi par barību un medikamentiem sastādījuši

374,16 Ls, bet par komunālajiem maksājumiem—
964, 95 Ls

“Dzīvnieku Drauga Fonds”:
  Ziedojumos saņēmis:

 No ziedojumu tālruņa - 195 Ls
 No ziedojumu kastes - 199 Ls
 No Ziedot.lv projekta „Reiz cilvēkam bija

draugs” – 2000 Ls
 Fizisko personu ziedojumi - 162 Ls
 Juridisko personu ziedojumi - 5 Ls
 Alex Felgate mantojums – 14 065, 39 Ls

  Savukārt samaksāts par:

 Barību un medikamentiem - 3082,83 Ls
 Veterinārajiem pakalpojumiem - 623, 50 Ls

Īpašs paldies ziedotājai
Ilonai Cipei
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Noslēdzies zīmējumu konkurss
“Bērni—zvēriem, zvēri—bērniem”

Jūlija beigās noslēdzās
patversmes „Dzīvnieku Draugs”
zīmējumu konkurss „Bērni -
zvēriem, zvēri – bērniem”.
Konkursam tika atsūtīti vairāk
nekā 140 darbi no visas Latvijas,
turklāt pavisam negaidīti
konkurss izvērtās starptautisks,
jo divi darbiņi atceļoja no tālās
Amerikas, bet viens – no Čehijas.

Krāsainajos zīmējumos bērni
attēloja sevi dabā un dabu sevī,
mākslas valodā stāstot par to, kā
izprot  c i lvēka un v ides
kopsakarību, cik ļoti mīl savus

četrkājainos draugus un ko
iegūst no tiem.

Konkursa žūrijai nenācās
viegli izvēlēties piecus labākos
darbus, jo uzslavu bija pelnījuši
visi, taču galu galā par
uzvarētājiem tika atzīti:
5.vieta - Ņikita Oboļevičs, kurš
bija uzzīmējis īsteni abstraktu
mākslas darbu

4.vieta - Edgars Lasis par
lielisko suņa portretu

3.vieta - Kīra Annere par

portretu ar diviem kaķiem

2.vieta - Polina Filippova par
brīnišķīgo rozā peli

1.vieta - Evelīna Kaņepe par
lielisko skici iz patversmes
“Dzīvnieku draugs” dzīves

Konkursa darbi
apskatāmi virtuālajā
izstādē “Dzīvnieku

Draugs” lapā
“Facebook”

Evelīna Kaņepe

Polina Filippova
Ņikita Oboļevičs

Edgars Lasis

Kīra Annere

ZIŅAS
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Lielais kucēnu un kaķēnu
skaits ir radījis pamatīgu lupatu
un avīžu deficītu, tāpēc aicinām
visus – neizmetiet novalkātās
drēbes un vecās avīzes, jo tās lieti
noderēs patversmes dzīvniekiem!
Pastāstiet par to arī saviem
tuviniekiem, draugiem un paziņām
– iespējams, viņu skapjos
iekrājušies drēbju gabali, kas jau
sensenis neder nekam citam kā
vien putekļu krāšanai.

Vislabāk patversmei noder
veci palagi, spilvendrānas, segu
pārvalki, galdauti, ne pārāk biezas
vilnas vai kokvilnas segas, taču
neatteiksimies arī no T-krekliem,
svārkiem, biksēm, plānām
virsjakām un citiem apģērba
gabaliem, kas piemēroti guļvietu
ierīkošanai suņiem un kaķiem.
Patversmes vajadzībām nederēs
zeķes, apakšveļa un sintētisku
materiālu izstrādājumi.

Patversmes daudzo kaķu
ērtībām ļoti vajadzīgas avīzes, ar
kurām tiek izklāti gan būri, gan
tualetes kastītes. Arī kucēnu
istabā avīžu nekad nevar būt par
daudz.

Vecās drēbes un
avīzes – uz patversmi! Ciemiņi patversmē

Klusās sezonas dēļ jūlijā
patversmi apmeklēja mazāk viesu
nekā ierasts, toties atnākušie
sarūpēja  pa t īkamus pār -
steigumus. Mēneša sākumā kādā
vēlā pēcpusdienā patversmē
ieradās vingrošanas kluba „DCH
studija” pārstāvis ar vairākiem
drēbju maisiem. Vingrotājs ar
lielu interesi iepazinās ar
patversmes iemītniekiem, īpaši
ilgi „aizķeroties” kucēnu istabā.

Negaidītu un ļooooti
gardu pārsteigumu patversmes
kolektīvam sarūpēja Ansona
kungs un kundze, kuri pateicībā
par aizdotu lielo kaķu būri
uzdāvināja milzīgu un neticami
garšīgu torti. Taču vislielāko
pateicību būtu pelnījuši paši
sirmgalvji, jo būris viņiem bija
nepieciešams, lai palīdzētu kādai
kaķenītei izaudzēt mazuļus.
Paldies viņiem par labo  darbu!

Kā patversmes suņi gatavojās priekšnesumam

Tuvojoties augustā pare-
dzētajiem Brīvprātīgo svētkiem,
kuros svarīga loma bija paredzēta
arī patversmes suņiem, brīv-
prātīgie lika galvas kopā un
izdomāja, ko tad mūsējie varētu
parādīt. Pēc tam sekoja četru
nedēļu rūpīgs darbs, kura laikā
katrs no brīvprātīgajiem strādāja
un mācīja savus aizbilstamos.

Hektors Zanes vadībā
( f o t o )  a t k ā r t o j a  i e m a ņ a s

paklausībā—iešanā blakus,
sēdēšanā pēc komandas, kā arī
iemācījās šo to jaunu, piemēram,
“lācīti” un “saki, lūdzu”.

Greisa apmācībā pie-
dalījās pirmo reizi, tāpēc Agnesei
pagāja krietni ilgs laiks, kamēr
suņu meiteni iemācīja kon-
centrēties. Taču ar gardumiem var
izdarīt visu—gan  apgriezienus
taisīt, gan ķepas dot, gan pa vidu
sabučot un vēl samīļot ar’. Pa
reizei gadījās arī aizmirsties un
skaņas, cilvēki, un svešie suņi
novērsa uzmanību, taču pasā-
kumā ar to tikām galā.

Mišelai sākotnēji bija
paredzēts meklēt rotaļlietu starp
cilvēkiem, taču pēc pāris reizēm
kļuva skaidrs, ka tas nemaz nav
tik viegli kā izskatās. Tāpēc
pa l ikām p ie  pārbaud ī tām
vērtībām—meklēt kārumiņus, kas
paslēpti dažnedažādās vietās—pie

mantiņām, podiņos, zem bļodiņām
un pa kādam arī pie cilvēka. Tas
viņai padodas pārsteidzoši labi, ka
pēc svētkiem domājam šo talantu
attīstīt tālāk.

Jūl i ja beigās Džeka
paraugdemonstrējumu dzīves
gudrībās nācās aizstāt ar Bleika
paklausības trasi, jo mūsu
“gaiteņa sargs” nelāgi saķērās ar
citu patversmes suni, kā rezultātā
sacaurumotā āda bija jāārstē
telpās. Taču, izrādījās, ka bez labā
rakstura Bleikam ir arī fantastiska
atmiņa—visas gudrības, ko viņš
reiz iemācījies, bez problēmām
atcerējās arī pēc vairākiem
mēnešiem.

Brīvprātīgo svētku
fotoreportāžu un iespaidus

varēsiet lasīt augusta
numurā!

ZIŅAS
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Līdz oktobrim aptur ieceri atļaut Latvijā nežēlīgo “gumijas
gredzenu” metodi

Gan dzīvnieku aizsargu
protesti, gan „aizķeršanās” Eiropas
Komisijā likusi valdībai līdz
oktobrim apturēt noteikumu
projektu, kas paredzēja
Latvijā atļaut kastrēt jērus
un amputēt tiem astes ar
tā  dēvē to  „ gumi jas
gredzenu metodi”.

Zaudējušas cerības
tikt uzklausītām diskusijās
un darba grupās, sešas
dzīvnieku aizsardzības
organizācijas, tai skaitā
„Dzīvnieku Drauga fonds”,
jūlijā ar publisku pa-
ziņojumu vērsās pie valdības un
sabiedrības, aicinot nepieļaut
nežēlīgās metodes atļaušanu
Latvijā. Dzīvnieku aizsargu
viedoklis tika plaši atspoguļots
masu medijos, izraisot diskusiju
sabiedrībā.

Tā kā ZM izstrādāto aitu
„labturības” noteikumu pamat-
mērķis ir  ieviest  Eiropas
konvenciju par lauksaimniecības

dzīvnieku aizsardzību, tiem
nepieciešams Eiropas Komisijas
saskaņojums. Tāpēc „Dzīvnieku
drauga fonds” nosūtīja vēstuli

Eiropas lauksaimniecības ko-
misāram Dačianam Čološam,
aicinot pievērst uzmanību Latvijas
valdības izstrādāto noteikumu
neatbilstībai konvencijas pa-
matprincipiem.

Jau ziņojām, ka kon-
vencijā skaidri un viennozīmīgi ir
norādīts: "Astes amputēšana un
kastrācija, jo īpaši, izmantojot
gumijas gredzenus, nav vēlama. Ja
šīs procedūras tomēr jāveic, tad

izmanto tikai ķirurģiskas metodes,
pirms tam nodrošinot anestēziju,
vai asinsvadu spailes." Tāpat
rekomendācijās uzsvērts, ka

neārstnieciskas izskatu
pārveidojošas procedūras
dzīvniekiem var tikt veiktas
"vienīgi veterināru apsvērumu
dēļ, lai dzīvniekiem atvieglotu
vai novērstu sāpes vai
ciešanas".

Pre tē j i  tam ZM
sagatavotais un izskatīšanai
valdībā virzītais "aitu lab-
turības" noteikumu projekts
paredz Latvijā atļaut jēru astu

amputāciju un kastrāciju tieši ar
gumijas gredzeniem, kas, kā atzīts
daudzos pētījumos, tostarp
Lauksaimniecības dzīvnieku
labturības komisijas (Farm Animal
We l f a r e  Counc i l  ( FAWC) )
2008.gada ziņojumā "Report on
the implications of castration and
tail docking for the welfare of
lambs", dzīvniekiem rada lielākas
un ilgākas ciešanas nekā citas
metodes.

Eiropas Parlamenta Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas
nekaitīguma komiteja (En-
vironment, Public Health and Food
Safety Committee) 10.jūlijā
atbalst ī ja  Zv iedr i jas  e i ro -
parlamentārietes Asas Vestlundas

a t z i n u m a  p r o j e k t u  p a r
priekšlikumu Eiropas Komisijas
publiskā iepirkuma direktīvai.

Komiteja atbalstīja vai-
rākus grozījumus, kuru mērķis ir
publiskā iepirkuma politikā
iekļaut arī dzīvnieku labturības

aspektus. Ziņojuma autore no-
rāda, ka „publiskais iepirkums ir
svarīgs instruments, kas palīdz
līgumslēdzējām iestādēm labāk
izlietot nodokļu maksātāju
naudu”.

Nozīmīgi priekšlikumi par
dzīvnieku labturības jautājumiem
ir arī Beļģijas EP deputāta Marka
Tarabellas ziņojuma projektā par
direktīvu atbildīgajai Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības
komitejai. EP Marka Tarabellas
ziņojumu vērtēs decembra vidū.

Rosina publiskajos iepirkumos ņemt vērā arī dzīvnieku labturību

Publisko iepirkumu var
izmantot, lai radītu

ilgtspējīgu attīstību, tostarp
radot pozitīvu attīstību,

piemēram, vides, klimata,
diskriminācijas

apkarošanas, dzīvnieku
labklājības un jauniešu
nodarbinātības jomās.

(A.Vestlunde)

Foto: Eiropas Komisija

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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Aicina ES līmenī diskutēt par labturību šķirnes suņu
audzēšanā

Lielbritānijas parlamenta
Asociētā dzīvnieku labturības
grupa (Associate Parliamentary
Group for Animal Welfare
(APGAW)) jūlija vidū nāca klajā
a r  j a u n ā k o  z i ņ o j u m u
„Veselīgāka nākotne šķirnes
suņiem”, aicinot Eiropas
Savienības līmenī aktualizēt
jautājumu par bezatbildīgu
šķirnes suņu pavairošanu un
labtur ības un vesel ības
problēmām šajā jomā.

Ziņojumā pētīts, kādi
uzlabojumi sasniegti kopš
2008.gada, kad nāca klajā
telekompānijas BBC skandalozā
dokumentālā filma „Pedigree
Dogs Exposed”, kas atklāja
būtiskas labturības un veselības
problēmas šķirnes suņu
audzēšanā. Pirmais APGAW
ziņojums par šo tēmu tika
publiskots 2009.gadā.

Ziņojumā atzīts, ka, lai
gan kopš 2008.gada paveikts

liels darbs, tomēr šķirnes suņu
audzēšanā joprojām ir būtiski
labturības trūkumi un darāmā
vēl ir „vairāk nekā pietiekami”.
Ziņojums satur arī rīcības plānu
un rekomendācijas suņu vaislas
darba uzlabošanai.

Nenoliedzami, ka šajā
jomā arī Latvijā ir daudz

p r o b l ē m u  u n
d i e z g a n  b i e ž i
šķirnes suņiem ir
iedzimtas veselības
problēmas, kas
parādās vēlāk dzīves
laikā—ir dzirdēts
par haskijiem, kuri
divu gadu vecumā
kļūst pilnīgi akli
kataraktas dēļ,
labradoriem un lielo
šķirņu suņiem,
kuriem displāzijas
un citu kaulu
problēmu dēļ ir
liegta pilnvērtīga
d z ī v e ,
k l ē p j s u n ī š i e m —
h i d r o c e f ā l i j a ,
sakodiena un nervu
d a r b ī b a s
t r a u c ē j u m i e m ,
k u c ē n i e m  a r
nopietnām sirds
problēmām agrā
vecumā kā arī
alerģijas, ausu un

ādas slimības nav retums.

Tāpēc mēs iesakām
iepazīties gan ar šī ziņojuma
materiāliem, gan noskatīties
dokumentālo filmu, un, pirms
iegādāties šķirnes dzīvnieku,
veltīt laiku, lai uzzinātu visu
iespējamo par audzētāju,
v e cāk i em un  kucēn i em
veiktajām veselības pārbaudēm.

Godprātīgs audzētājs ir
ieinteresēts, lai viņa audzētie
suņi būtu veseli un varētu
dzīvot ilgu un laimīgu dzīvi, bet
diemžēl ir tikpat daudz vieglas
naudas kārotāju, kam dzīvnieku
labturība ir pēdējā vietā. Esiet
rūpīgi šķirnes kucēna vai suņa
izvēlē!

Pilns ziņojuma teksts
pieejams šeit:

http://www.apgaw.org/i
mages/stories/PDFs/Do

g-Breeding-Report-
2012.pdf

BBC dokumentālo filmu
„Pedigree Dogs

Exposed” var noskatīties
šeit:

https://www.youtube.co
m/watch?v=yZMegQH1S

Pg

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais jūnijā

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā
projektā jūlijā tika apmaksāti jūnijā sniegtie
veterinārie pakalpojumi 319,63 latu apjomā. Ar
fonda atbalstu jūlijā palīdzība tika sniegta 24
dzīvniekiem – trīs suņiem un 21 kaķim. Atšķirībā no
iepriekšējiem mēnešiem, kad lielākā daļa tēriņu bija
saistīta ar ielas kaķu sterilizācijas programmu, jūlijā
fonda atbalsts visvairāk bija nepieciešams
savainotiem vai smagi saslimušiem dzīvniekiem.

Ārkārtas veterinārā palīdzība
Neatliekamo veterināro

palīdzību ar fonda atbalstu jūlijā
saņēma 13 dzīvnieki – divi suņi un
11 kaķi.

Projekta līdzekļi ļāva
palīdzēt mazajam, rudajam
runčukam Arkādijam, kurš nonāca
patversmē ar ielaistu actiņas
audzēju. Runčuku ārstēja Dr. Līga
Kovaļčuka, kura izdarīja veiksmīgu
operāciju un, lai gan kaķēna redze
ir neatgriezeniski bojāta, viņš savās
jaunajās mājās varēs dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi, jo acu gaismas
trūkums kaķim īpaši netraucē.

Operāciju nācās veikt arī
gadu vecajai kaķenītei Simonai,
kura izkrita pa 9.stāva logu.
Kaķenītei bija lauzta kājiņa, un
viņas saimniece – gados veca
kundze – pati nebūtu spējusi
apmaksāt dārgo ārstēšanu.
Savainoto kājiņu ar fonda atbalstu
izārstēja arī aptuveni gadu vecā
kaķenīte Maija, kuru kāds izmeta
autobusa pieturā Imantā. Palīdzību
saņēma arī savainotā mince Fifa,
mazkaķīte Musja ar lauzto kājiņu
un aptuveni divus gadus vecā
bezvārda tīģerkrāsas ielas kaķenīte,
kurai radās sarežģījumi pēc
dzemdībām.

Taču visskumjākais stāsts
ar vislaimīgākajām beigām ir par
kucēntiņu Fēbi, kuru Rīgas centrā
notrieca „ātrās palīdzības” auto.
"Humānie" mediķi kucēnu, no kura
saplosītās kājiņas straumēm plūda
asinis, pārsēja un... atstāja turpat

ielas malā guļam, nevienam par
negadījumu nepaziņojot. Par laimi,
tuvumā gadījās divi puikas, kuri
mazuli iecēla salauztos bērnu
ratiņos un cauri visai Rīgai atveda
uz patversmi. Tagad Fēbes brūces ir
apkoptas un pēc izveseļošanās viņa
patversmē gaidīs savus jaunos
saimniekus.
Sterilizācijas programma

Projekta ietvaros turpinot
programmu „noķer – sterilizē –

atlaiž”, jūlijā ar fonda atbalstu
sterilizētas 11 kaķenes no
kolonijām Kuldīgas ielā, Vanadziņa
gatvē, Jelgavas ielā, Zaļenieku ielā,
Zalves ielā, Dzirciema ielā un
Piņķos. Paldies visiem kaķu
barotājiem, kuri iesaistījās
programmas īstenošanā, atvedot
kaķus uz klīniku un pēc tam
nogādājot atpakaļ iepriekšējā dzīves
vietā!

Mazā Fēbe pēc nogādāšanas klīnikā

PROJEKTS
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Vecāks suns, bet vai tāpēc sliktāks?
Patversmēs nereti nonāk vecāka gadagājuma suņi, kuriem saimnieks ir

nomiris vai nespēj par tiem vairs parūpēties. Dažus atrod klaiņojam ielās, citiem
no mājām nācies šķirties sadzīves apstākļu dēļ. Taču visskumjāk ir tad, ja suni
vai jebkuru citu dzīvnieku, kurš visu mūžu dzīvojis mājās un bijis uzticams
draugs, pamet tikai tāpēc, ka viņš ir kļuvis vecs. Dažkārt patversmē kāds no
iemītniekiem „aizķeras” nevis uz pāris mēnešiem, bet gadiem. Kucēni un jauni
suņi mājas atradīs vienmēr, bet vecam sunim bieži vien paies garām. Kādēļ tā?

Šī ir visbiežāk dzirdētā
atbilde. Kurš gan var turēties
pretim kucēna mīl īgajam
izskatam – lielajām acīm,
jocīgajām ausīm un amizantajām
izdarībām? Kucēns, tāpat kā
bērns mīlestību uztver kā
pašsaprotamu, viņš vēl nezina,
ka var būt arī citādāk.

P r o t a m s ,  i e s p ē j a i
izaudzināt pašam savu suni ir
daudz priekšrocību, piemēram,
pieredze, skaistas atmiņas un
draugs uz mūžu, taču tas
nenozīmē, ka līdz ar gadiem suns
spēju mīlēt un pieķerties zaudē.
Jā, vecāka gadagājuma suns,
kurš ilgi dzīvojis patversmē, ne
v i e n m ē r  p o t e n c i ā l a j a m
saimniekam pirmajā reizē
priecīgi skries pretī, pieprasīs
glāstus un visādi citādi izrādīs
pateicību par apciemojumu, taču
to nedara arī divi sveši cilvēki,
kas  p i rmore i z  sa t i ekas .
Jebkurām attiecībām vajag veltīt
laiku, līdzekļus un pacietību, un
pavisam nemanot pienāks brīdis,
kad arī sirmajā purniņā
ieraudzīsiet „smaidu”, bet acīs
atmirdzēs prieks. Turklāt pēc
laika mājās atklāsiet, ka suns ir
tik labi iekārtojies, it kā viņš pie
jums būtu dzīvojis visu mūžu.

„Viņš tik ļoti nepieķersies!”

Jebkurš suns dzīves laikā
uzkrāj zināmu pieredzi, un ir
taisnība, ka senioram ir
izveidojies savs raksturs un bez
labajām īpašībām līdzi nāk arī

„Vecam sunim jaunus
trikus iemācīt nevar!”

šādi tādi niķi. Viņam tāpat kā
vecam cilvēkam gadās kaut ko
piemirst vai arī ir lietas, ko
viņš vairs tik ļoti labprāt
nedarīs. Piemēram, sunim,
kuram rotaļlietas neinteresē
būtu  muļķīgi likt ķert lidojošo
šķīvīti vai skriet pakaļ
aizmestai bumbiņai. Sunim ar
spēcīgu medību instinktu
nebūtu prātīgi mācīt sadzīvot
ar maziem, kustīgiem un
bēgošiem mājdzīvniekiem.

Taču apmācībai un
suņu skolai neviens nav par
vecu. Atšķirībā no kucēna,
kurš ir jāmāca koncentrēties,
vai jauna suņa, kurš cenšas
pārbaudīt robežas, pieaudzis
suns savu vietu zina,
uzmanību spēj noturēt ilgāk
un labprāt apgūst kaut ko
jaunu. Daudzviet ārzemēs

obed ien ce  un ag i l i ty
sacensībās ir atsevišķa
senioru/veterānu klase, kurā
ar labiem panākumiem
piedalās suņi gados. PAT (pet
assisted therapy - dzīvnieki
kā terapeiti; kopā ar
s a i m n i e k u  a p m e k l ē
slimnīcas, pansionātus,
bērnu aprūpes centrus, lai
palīdzētu vai vienkārši
iepriecinātu cilvēkus), kas arī
ir ļoti populāra ārzemēs, ļoti
bieži piedalās tieši vecie suņi,
kuri ir mierīgi un uz kuriem
var paļauties.

Savukārt spēles ar
suni neaprobežojas tikai ar
bumbiņas aizmešanu vai
vilkšanas sacensībām – ja
sunim deguns strādā, tad
lielu prieku sagādās paslēptu
kārumu meklēšana.

NUMURA TĒMA

Raksts sagatavots, izmantojot materiālus no http://www.dfordog.co.uk/article-golden-oldies.html un pašu pieredzi. Par
spēlēm ar suni senioru lasiet šeit—http://dogtrainer.quickanddirtytips.com/great-games-to-play-with-older-dogs.aspx
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1. Vecāks suns ir
piemērots cilvēkam vai
ģimenei, kura nevarētu
vai nevēlas parūpēties par
jaunāku suni. Pieaudzis vai
vecāka gadagājuma suns
savā mūžā tomēr ir ticis
apmācīts – ies secen kucēna
vecuma rūpes, darbi un
nedarbi. Nevajadzēs mācīt
to, ka ir jānokārtojas ārā,
neva j adzēs  pas tāv ī g i
p i e v ē r s t  u z m a n ī b u ,
pieskatīt vai arī noslēpt
visu, kam suņa zobi varētu
tikt klāt, jo maz ticams, ka
suns sagrauzīs visu, ko
ieraudzīs.

2. Ideāls kom-
panjons cilvēkam gados.
Vecums nenozīmē to, ka
jāatsakās no lietām, kas

jums ir svarīgas, piemēram,
mājdzīvnieku turēšanas. Ir
pierādīts, ka rūpēšanās par
suni un iešana regulārās
pastaigās labi iespaido
veselību un visbiežāk tieši
s u ņ u  ī p a š n i e k i  i r
visapmierinātākie ar dzīvi.

3. Vecāks suns var
būt labs sabiedrotais
jaunam, bailīgam vai
viegli  uzbudināmam
sunim. Vecākā nosvērtībai
var būt nomierinoša
ietekme. Patiesībā līdzīgu
iedarbību var novērot arī uz
cilvēkiem. Ir taču bezgala
patīkami pēc garas darba
dienas pavadīt klusu un
mierīgu vakaru kopā ar
savu četrkājaino senioru.

Laiks uz vietas nestāv
nevienam – tā ir tiesa – un
mājas mīluļa zaudējums sāp
tikpat ļoti kā tuva ģimenes
locekļa aiziešana. Taču,
uzņemoties  rūpes  par
dzīvnieku gados, nenozīmē, ka
jūs kopā pavadīsiet tikai pāris
mēnešus vai dažus gadus.
Vecums ir relatīvs un atkarīgs
no suņa šķirnes, auguma un
veselības stāvokļa. Lielam
sunim 6 gadi skaitīsies
pusmūžs, kamēr mazam
šunelim īstais vecums pienāks
tikai ap 11 – 12 gadiem, un
arī tad nav teikts, ka viņš
nesasniegs visus zelta 20.
Tāpat arī visi suņi nenoveco
vienādi. Būs tādi, kas vēl lielā
vecumā labprāt  gribēs
spēlēt ies, doties garās
pastaigās un aktīvi piedalīties
visās dzīves norisēs. Arī
veselības stāvoklis un izturība
katram sunim ir individuāla.
Būs tādi, kuriem vajadzēs
saņemt speciālu kopšanu,
barību un medikamentus, bet
ne mazums tādu, kuriem
justies labi netraucēs arī
līdzšinējie apstākļi. Suņiem
piemīt lieliskā īpašība,
neuztraukties par rītdienu un
aizmirst vakardienu. Viņi
dzīvo un priecājas par
šodienu. Galu galā svarīgāks
par noieto ceļu ir pats gājums,
un tieši tu vari būt tas cilvēks,
kas veca suņa pēdējos gadus
padarīs par laimīgākajiem
viņa mūžā.

„Vecs suns nomirs ātrāk, un
tad sirds sāpēs vairāk.”

Trīs iemesli, kādēļ izvēlēties vecu suni

Suns seniors būs tikpat lielisks kompanjons kā jebkurš cits suns.
“Dzīvnieku drauga” vēlējums ir: atnācis ciemos, apstājies un apsveicinies
arī ar kādu no senioriem, jo varbūt tieši viņš ir tas suns, kuru Tu meklē.

NUMURA TĒMA

Vecāks suns, bet vai tāpēc sliktāks?



10

E=(MC)2 jeb 10 iemesli, kādēļ izvēlēties pieaugušu kaķi

 Tu paņem to, ko redzi. Kad tu adoptē pieaugušu kaķi, tu zini, ko paņem.
Protams, kaķēni ir pievilcīgi, taču tu nezini, kā būs nākotnē. Jo piemīlīgs kaķēns
var izaugt par tik tiešām neglītu minci. Tas ir liels risks, tāpēc izvēlies veco, labo
un jauko murrātāju.

Kaķis ar lielu "nobraukumu" vēl joprojām labi darbojas. "Lietoti" kaķi nav tādi
paši kā lietotas mašīnas. Viņi patversmē nenonāk defektu vai nolietojuma dēļ.
Viņi vienkārši ir nodzīvojuši ilgāk nekā iepriekšējie saimnieki vai arī nav varējuši
viņiem doties līdzi uz slimnīcu, pansionātu vai jauno dzīvokli. Daži kaķi noklīst,
bet daudzus uz patversmi atnes tādēļ, ka ģimenes loceklim ir sākusies alerģija
vai ir liela nepatika pret ģimenes mīluli (un tādā gadījumā defekts ir saimniekā
un nevis kaķī).

Pieauguši kaķi tik daudz negrauž. Kaķēni ir kā mazi bērni - viss tiek pārbaudīts
ar mutes palīdzību. Vai nu tas notiek zobu šķilšanās dēļ vai arī, izpētot pasauli
sev apkārt, kaķēni var būt ļoti destruktīvi. Tiek sagrauztas kurpes, grāmatu stūri,
paklāju pušķi, augi, ausu ļipiņas, elektrības vadi un daudz kas cits. Pieaugušie
kaķi grauž mazāk vai vispār nemaz. Viņi savu enerģiju taupa kam lietderīgākam -
piemēram, kaimiņu suņa kaitināšanai.

Kaķēni nepatikšanās iekuļas tur, kur pieaudzis kaķis baidītos spert ķepu. Ir
divi populāri teicieni par kaķiem - "ziņkārība nogalināja kaķi" un "kaķim ir
deviņas dzīvības". Ziņkārība parasti nokauj astoņas no kaķēna dzīvībām dzīves
pirmajā gadā. Viņi daudz biežāk nonāk situācijās, kam seko negadījumi vai pat
traumas (piemēram, vadu graušana, kas minēta iepriekš). Kaķēni pagaršo lietas,
kuras nevajadzētu ēst, krīt no augstām vietām, neveiksmīgi mēģina
sadraudzēties ar kaimiņu nokaitināto suni un pārējā laikā dara lielas raizes
savam saimniekam.

5. Kaķēns nav tik tīrīgs. Ļoti nedaudzi kaķēni ir apguvuši lielisko
pašsakopšanās prasmi. Kamēr vecākie kaķi pusi sava nomoda laika pavada, tīrot
kažoku, kaķēni ir pārāk aizņemti, izbaudot dzīvi, lai savestu sevi kārtībā. Kad
saimnieks apjauš, ka viņa kaķēns ir staigājoša putekļu slotiņa un ka smilšu
kastītes "etiķete" tiek ievērota tikai vispārēji, nākas apgūt diezgan bīstamo kaķa
mazgāšanās mākslu.

1

2

3

4

5

NUMURA TĒMA

Informācija sagatavota, izmantojot: http://www.catsontheweb.org/10-reasons.htm
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Ģeniālais zinātnieks Alberts Einšteins atklāja ļoti svarīgu sakarību starp masu un
enerģiju. Viņš to izskaidroja, izmantojot matemātisku vienādojumu E=(MC)2. Tas nozīmē, ka
tavs enerģijas līmenis (E) ir proporcionāls tava kaķa (C - angļu cat) masai (M) kvadrātā. Būtībā
tas parāda, ka, ja tu adoptē kaķi ar lielāku masu, piemēram, pieaugušu kaķi, tavs enerģijas
līmenis būs daudz augstāks nekā tad, ja tu paņemsi kaķi ar mazu masu - tas ir - kaķēnu.
Pieaudzis kaķis vairāk guļ, mazāk spēlējas, viņu vajag mazāk pieskatīt, viņš saplēš mazāk
lampu un nemēģina kost kāju pirkstos nakts vidū. Ar pieaugušo kaķi tu gulēsi labāk,
atpūtīsies vairāk, nepārkāpsi mājas īpašnieka noteikumus un izbaudīsi vairāk enerģijas. Tā nu
tas ir. Vai jūs vēl strīdēsieties ar Albertu Einšteinu?

Kaķēniem un bērniem nav pa ceļam. Bērni var nesaudzīgi izturēties gan pret kaķiem, gan
kaķēniem, pat ja viņi pāri nodarīt nevēlas. Taču tur neko nevar darīt, jo bērni ir tādi, kādi
viņi ir. Kad tu saki "kaķis vienmēr nokrīt uz kājām", tad pirmā lieta, ko bērns pamēģinās,
būs nomest kaķi no jumta, lai redzētu, vai tā patiešām ir. Pieaugušie kaķi ir labāk
sagatavoti, lai tiktu galā ar uzmācīgiem bērniem. Viņi parasti no tiem aizmūk, paslēpjas un
mēnesgaismā perina atriebības plānu.

Vecam kaķim jaunus trikus mācīt nevajadzēs. Arī kaķēnam trikus nevar iemācīt, jo
patiesībā ne kaķis, ne kaķēns jums neko neļaus sev iemācīt. Taču jaunie vecāki uzskata, ka
vajag mēģināt. Neizbēgami tas ved pie vainas apziņas par neveiksmi - kaķēns viņus pilnīgi
ignorē, lec uz galda, izrullē tualetes papīru un visādi citādi rada kaķisku haosu mājās. Ja
mājās pieņemsi vecāku kaķi, secen ies emocionālais stress un pašpārmetumi. Tā kā kaķi
neesi audzinājis tu, tad nav jāuzņemas atbildība par kaķa nedarbiem. Tā vietā tu vari vainot
iepriekšējo saimnieku un spēlēt gan upura, gan svētā lomu, to visu paciešot.

Vecāki kaķi apkārtējo vidi tik ļoti nepiedrazo. Kaķēni spēlējas, sauļojas, ceļ smilšu pilis
un pat guļ savās kastītēs. Un tad vēl ir spēle, ko sauc par "kaku-hokeju", kur gabaliņš no
sažuvuša "dārguma" tiek izņemts no kastītes un dzenāts pa istabu tik ilgi, kamēr tas pazūd
zem milzīgas mēbeles. Cilvēki, kuri izvēles vecākus kaķus, šo attīstības posmu izlaiž.
Pieaugušie kaķi saprot kastītes jēgu un parasti pievienosies saimnieka pūliņiem to turēt
tīru.

10
Bet vissvarīgākais iemesls vecāka kaķa adopcijai ir:

Tā var būt viņa vienīgā iespēja. Ļoti daudzi pieauguši kaķi patversmēs nonāk ne savas
vainas dēļ. Atšķirti no mīļajiem, atrodoties svešu kaķu vidū, ierobežoti, samulsuši un
dažkārt pat iebiedēti, daudziem ir emocionāla trauma savas nelaimes dēļ. Par nelaimi
pieaugušiem kaķiem, ļoti daudzi cilvēki, kuri vēlas adoptēt, izvēlas piemīlīgos, aktīvos,
lielacainos kaķēnus. Vecākie kaķi tikai noskatās, kā viena mīloša ģimene pēc otras paiet
garām, lai izvēlētos šī pavasara metiena kaķēnu. Kaķēni būs vienmēr populāri un viņiem
nebūs problēmu piesaistīt uzmanību. Bet pamestajiem, aizmirstajiem un dziļi satriektajiem
pieaugušajiem kaķiem tu vari būt vienīgā iespēja, lai iegūtu mīlestības pilnas un siltas
mājas, kur nodzīvot visu atlikušo mūžu.

6

7

8

9

NUMURA TĒMA

E=(MC)2 jeb 10 iemesli, kādēļ izvēlēties pieaugušu kaķi

Apsver pieauguša kaķa adopciju! Ja par viņu labi rūpējas, kaķis var nodzīvot ilgu mūžu, pat
divdesmit gadus. Parasti kaķi paliek aktīvi un rotaļīgi lielāko dzīves daļu. Dažiem vajadzēs
vairāk laika un pacietības, lai pierastu pie jaunajām mājām, bet, kad viņi jutīsies droši un

pašpārliecināti, lielākā daļa jums sniegs vairākus gadus uzticīgas draudzības un beznosacījuma
mīlestības.
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PIEREDZE

Laimīgie senioru stāsti
Patversmes “Dzīvnieku draugs” 11 gadus ilgajā vēsturē jaunas mājas atraduši

vairāk nekā 7000 gan ņaudošo, gan rejošo iemītnieku, un starp tiem ir bijuši arī daudz
cienījama vecuma dzīvnieku. To, ka gadiem nav nozīmes, liecina arī tas, ka visvecākais
adoptētais suņuks ir bijis 17 gadus vecais Krošiņš. Taču katra vecāka gadagājuma
četrkājaiņa adopcija ir bijis īpašs notikums, un par diviem no tiem stāsta īpašnieki.

Krona ātri iejutās jaunajās
mājās un tagad – trīs gadus vēlāk
– ir grūti atcerēties, kāda bija dzīve
bez viņas. Lai arī 12 gadu vecumā
purniņš ir kļuvis sirmāks, iztrūkst
p ā r i s  z o b u  u n  m a z l i e t
jāapdomājas, pirms kāpt augšup
pa kāpnēm, Krona vēl joprojām ir
ļoti labā formā. Viņa ar prieku
dodas pastaigāties, piedalās
pārgājienos brīvā dabā (šovasar

mērojām vairāk nekā divdesmit
kilometrus kājām), kā arī pavada
sportiskajās aktivitātēs. Labākais
sasniegums mums abām šogad ir
pieveiktie 12 kilometri Cēsu Jāņu
skrējienā. Sākām kā pēdējās, bet
be igās apdz inām sept iņus
sportistus.

No rotaļ l i etām viņai
vislabāk patīk graužamie kauliņi,
bet pēdējā laika atklājums ir
„ošņāšanās spēle”, kurā ir jāmeklē
paslēptie gardumiņi. Krona to dara
ar ļoti lielu entuziasmu. Arī bedru
rakšana viņai ļoti iet pie sirds – žēl
vienīgi, ka nav pašai savas smilšu
kastes.

Šogad man vislielākais
pārsteigums bija, kad mans it kā
vecais suns atguva otro jaunību
un četras stundas no vietas varēja
skriet un spēlēties ar krietni
jaunāku suņu puiku. Parasti pret
jaunajiem viņa ir diezgan
rezervēta.

Bet ap pusdeviņiem vakarā
Kronai ir rituāls atnākt pie manis
un „paziņot”, ka laiks klāt gultu,
lai var iet nosnausties un, ja tas
netiek darīts, tad vieta tiek atrasta
atpūtas krēslā, kurš ir tieši tādā
izmērā, lai viņa tur varētu ērti
saritināties un netraucēti gulēt.

Maija—Kronas saimniece

Kol l i ju  Fredi ju  mēs
paņēmām no patversmes jau
aptuveni 10 gadus vecu. Suns
acīmredzot bija ilgi dzīvojis
bezpajumtnieka dzīvi un tās laikā
iemantoj is hronisku ausu
iekaisumu, redzes problēmas un
citas kaites, nemaz nerunājot par
briesmīgajām pinkām viņa kuplajā

kažokā. Taču Fredijs bija
dzīvesprieka pilns un ātri vien
iejutās mūsu mājās, kur viņu
sagaidīja vēl viens suns, kaķis un
dažādi „sīkzvēri” – jūrascūciņas un
šinšillas. Fredijs bija labos
draugos ar viņiem visiem, tomēr
visvairāk turējās tieši pie
cilvēkiem.

Mīlēts un aprūpēts, Fredijs
mūsu mājās nodzīvoja vēl 10
gadus, sasniedzot cienījamo 20
gadu vecumu. Gandrīz visu šo
laiku viņš bija aktīvs līdz-
dalībnieks gan garās pastaigās gar
jūru, gan rotaļās dārzā, gan
skrējienos pakaļ garāmgājējiem un
automašīnām gar pagalma žogu.
Tikai pāris pēdējos mūža gados
vecuma nespēks un veselības
problēmas sunim sagādāja aizvien
lielākas grūtības, taču viņš
v i e na l ga  ne zau dē j a  sa vu
optimistisko dabu.

Lai gan, nonākot pie
mums, Fredijam jau bi ja
izveidojies savs raksturs un
ieradumi, viņš pierādīja, ka suņi
spēj mācīties visu mūžu. Pēc ilgās
dzīves uz ielas un patversmē
kollijam nesagādāja nekādas
grūtības apgūt mūsmāju kārtību,
iemācīties saprasties ar citiem
dzīvniekiem, tostarp kaķi, kuru
sākumā viņš labprāt būtu uzlicis
uz kārā zoba. Viņš ar lielāko
prieku apguva paklausības
komandas un dažādus trikus.

Fredijs arī ļoti drīz un
nemaldīgi atšķīra savējos,
mājiniekus, no svešajiem. Neviens
cilvēks no malas nevarēja suni
izvest pat pa vārtiem. Viņa
uzticība mums bija bezgalīga līdz
pat pēdējam brīdim.

Laura—Fredija saimniece

Krona dienvidus snaudā

Krona pārgājienā

Fredijs jūrmalā

Krona

Fredijs
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Ja tev ir iepaticies kāds no šajā lapā redzamajiem dzīvniekiem un vēlies kādu no viņiem adoptēt, vari zvanīt
uz patversmes telefona numuru 67500491  vai arī pats atnākt ciemos un iepazīties.  Patversmes adrese:
Fr.Candera iela 4, Rīga

Fērdžija
Fērdžija patversmē „Dzīvnieku draugs” nokļuva no
Rīgas pilsētas patversmes „Līči” 2010.gada
pavasarī. Dzīvē viņai gājis raibi, un tagad viņa ir
pieredzes bagāta aptuveni 10 gadus veca dāma ar
pašcieņu un savu raksturu. Jaunības gadus
sune pavadīja, sargājot, rejot, skrienot, un arī
tagad viņa ar prieku dzenas pakaļ aizmestai
bumbiņai un mazliet “pastrīdas”, ja to vajag
atdot, vai arī “pabaras”, ja to pietiekami ātri
neaizmet. Viņai patīk iet pastaigās un sevišķi, ja
cilvēks ir atnācis tieši pie viņas aprunāties, pacienāt un
samīļot, bet kā mazs bērns priecājas par kažoka ķemmēšanu. Fērdžija cer,
ka vecumdienas viņai nebūs jāpavada patversmes būrī un ka atnāks kāds, kuram
viņas cienījamais vecums nešķitīs šķērslis.

Tā kā jūlija numura tēma ir dzīvnieki – seniori, arī Mēneša dzīvnieku
godā šoreiz ceļam divus patversmes „pensionārus” – suņu kundzi
Fērdžiju un kaķu vecmāmiņu Kripiņu. Abas dāmas patversmē dzīvo
jau ļoti ilgi, taču nav zaudējušas cerību, ka kaut kur ir cilvēks, kas
būtu gatavs dot viņām mūža mājas.

Kripiņa
Vecmāmiņu Kripiņu patversmes foajē nolika kāda
sieviete, paziņojot, ka mince vairs nav vajadzīga un
kaķenītes tālākais liktenis viņu neinteresē. Kripiņa ir
ļoti cienījamā vecumā – krietni pāri 10 gadiem, taču
pie labas veselības, moža un reizēm pat draiskulīga.
Šobrīd viņa saimnieko patversmes darbinieku
virtuvē, lielākoties snaužot zem krēsla, bet reizumis
atnākot paskatīties, vai netiek ēsts kaut kas tāds,
kas ietu pie sirds arī viņai. Mincīte būtu piemērots
draugs gados vecam cilvēkam, jo ir ļoti piemīlīga,
mierīgas dabas un neuzbāzīga.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI
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Jūlijs bija patiesi laimīgs mēnesis trijiem patversmes suņiem—Tessai,
Lotei un Negrai—kuriem īstos saimniekus nācās gaidīt ļoti ilgi, dažiem
kucēniem un noteikti suņu Omītei, kura atgriezās pie pazaudētajiem
saimniekiem. Nedrīkst aizmirst arī par diviem brīnišķīgiem runčiem, kuri ar
sirsnīgu murrāšanu piepilda savas jaunās mājas.

Negra
Negru kā divus mēnešus vecu kucēnu atrada

pamestu Uzvaras parkā. No mazā, melnā un
pūkainā kamoliņa izauga ļoti skaista un gudra
suņu jaunkundze, kura nesaprotamu iemeslu dēļ
patversmē pavadīja gandrīz gadu. Taču 324. dienā
Negras būra durvis atvēra viņas Īstais Saimnieks,
un tagad viņa pieskata privātmāju Rīgā. Negras
kontā jaunajās mājās nav lielāku blēņu kā rūpīgi
nojaukts žagaru žogs ap puķu dobi un daži
apgrauzti augi. Sunenes galvenais uzdevums ir
gaidīt mājās saimnieku, kuru viņa vispirms
apskauj ar ķepām un pēc tam pavada soli solī.

Lote
Gandrīz gadu patversmē nodzīvoja arī Lote –

pēdējā no draiskulīgās „L” komandas, kas
patversmē nonāca 2011.gada augusta beigās. Viņa
tagad dzīvo privātmājā Piņķos kopā ar suņu
draudzeni Princi. Pēc dažām sadursmēm Lote ir
nodibinājusi arī mierīgu līdzāspastāvēšanu ar mājas
kaķiem. Sākumā Lote baidījusies iziet no jauno
māju pagalma, taču nu jau kopā ar citiem suņiem
vairākas reizes aizstaigājusi līdz mežam un ezeram.
Pirmajās dienās Lote, pētot jauno vietu, mazliet
aizrāvusies, un no viņas ziņkārīgajiem zobiem
cietuši gan vadi, gan kaķu bļodas, gan pat
automašīnas numura zīme. Tagad to visu aizstājis
liels spēļu kauls un lidojošais šķīvītis, ar ko sunene

labprāt rotaļājas.
Omīte

Mazo, bēšo sunīto atrada grāvī
Šampētera ielas rajonā. No sākuma šķita,
ka viņa ir savainota, taču vēlāk izrādījās, ka
Omīte vienkārši ir ļoti, ļoti veca. Sunītei bija
slima sirsniņa un locītavas, un viņa tik
tikko spēja pakustēties. Tā kā viņa bija
nesen apcirpta un labi kopta, mēs ļoti
cerējām, ka atsauksies īstie saimnieki. Pēc
divām nedēļām tā arī notika, un viņa
laimīgi atgriezās mājās. Uzzinājām, ka
sunītei ir nevis 12 gadu, kā sākumā
domājām, bet veseli 17.

LAIMĪGIE STĀSTI
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Tessa
Jūlijā uz jaunajām mājām devās viena no

patversmes ilglaicīgākajām iemītniecēm Tessa. Sešus
gadus vecās sunītes liktenis nebija viegls - paņemta
no patversmes pirms pieciem gadiem, šogad pavasarī
viņa atkal atgriezās pie mums, jo viņas saimniece
smagi saslima un vairs nevarēja Tessu paturēt.
Sunītes labais raksturs un nelielais augums
piesaistīja aizrobežu latviešu ģimeni, kura nesen
pārvākusies uz Latviju un vēlējās draugu un mazliet
arī sargu savai jaunajai mājai. Visa ģimene, kurā ir
vairāki bērni, daudzkārt viesojās patversmē, lai
pirms došanās uz jaunajām kārtīgi iepazītos ar
Tessu un pārliecinātos par „dvēseļu saskaņu”. Par
tādas esamību nebija šaubu, un tagad Tessa dzīvo
privātmājā Rīgā.

Francis
Franci saimniece atnesa uz

patversmi it kā alerģijas dēļ. Francim
bija tik savēlies kažociņš, ka nācās taisīt
"lauvas frizūru", turklāt atklājās, ka
viņam ir lielas veselības problēmas.
Bezgala mīlīgā runčuka dzīvība ilgi
karājās mata galā, taču vēlme izdzīvot
bija tik liela, ka smagā slimība nespēja
viņu pievārēt. Tagad Francis jau dzīvo
jaunajās mājās, kur viņa galvenais
uzdevums ir samīļot saimniekus un
novēlēt viņiem labunakti ar runcim
raksturīgo skaļo „murr”.

Pirāts
Pirātu atrada uz ielas Rīgā. Kaķim bija

vecs ievainojums, tādēļ nācās izņemt viņam
vienu actiņu, turklāt runčuks bija arī
zaudējis pakaļkājas pirkstiņus – no tiem bija
palicis tikai viens. Tāpēc viņš patiesi
izskatījās pēc īsta, daudz pieredzējuša
Karību jūras pirāta, vienīgi raksturs it nemaz
neatbilda skarbajam tēlam – Pirāta lielākā
laime bija kādam pieglausties un skaļi
murrāt. Jaunā saimniece viņu „noskatīja”
patversmes mājas lapā internetā un savas
domas nemainīja arī pēc iepazīšanās
klātienē. Tagad Pirāts dzīvo svaigi
izremontētā dzīvoklī un, pēc saimnieces
teiktā, abi saderot kā cimds ar roku.

LAIMĪGIE STĀSTI
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Nāc ciemos!
Straujiem soļiem tuvojas pēdējais
vasaras mēnesis un drīz vien beigsies
gan atvaļinājumu laiks, gan skolēnu
brīvlaiks. Laikapstākļi ir kļuvuši
mērenāki un tāpēc—kādēļ gan
neizmantot brīvo laiku un atnākt
ciemos pie “Dzīvnieku drauga” suņiem?
Šobrīd pie mums uzturas gandrīz 30
suņu, kuriem bez ikdienas maršruta
“būris-voljērs-būris” ļoti patīk un ļoti
nepieciešams iet pastaigāties arī ārpus
teritorijas. Sevišķi socializācija
nepieciešama bailīgajiem un jaunajiem
suņiem. Ikdienā patversmē nepietiek
cilvēku, lai katram sunim pievērstu tik
daudz uzmanības, cik viņam gribētos,
tāpēc tieši brīvprātīgajiem palīgiem un
apmeklētājiem ir lieliskā iespēja būt
par kāda rējēja draugu kaut vai uz
pusstundu dienā. Izmanto iespēju!
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