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37/Septembris 2014

Sadarbība nes labumu arī Latvi-
jas pamestajiem dzīvniekiem. Bez
tās, piemēram, „Dzīvnieku Draugs”
nebūtu varējis īstenot plašo prog-
rammu „noķer-sterilizē-atlaiž”, ku-
ras viens posms – Bridžitas Bordo
fonda Francijā atbalstītā Rīgas ielas
kaķu sterilizācija - nu ir noslēdzies.
Projekts tapa ne tikai sadarbībā ar
mecenātiem un dzīvnieku aizsardzī-
bas organizācijām Latvijā un ārval-
stīs, bet arī sadarbībā ar brīvprātī-
gajiem palīgiem, kaķu koloniju ko-
pējiem, pašvaldībām, māju apsaim-
niekotājiem, veterinārajām klīnikām
un daudziem citiem iesaistītajiem.
Vairāk par projektā paveikto lasiet
3.lappusē!

Gribētos ticēt, ka cilvēku prasme
sadarboties kopīgu mērķu vārdā
spēs palīdzēt arī nelaimīgajiem pēr-
tiķiem, kuru šaušalu pilno dzīvi zi-
nātniskajā laboratorijā atklāja Vāci-
jā veikts pētījums (11.lappuse). Dis-
kusija par cilvēces morālajām tiesī-
bām spīdzināt citas dzīvas būtnes,
tikai lai apmierinātu savu zinātkāri
vai testētu vielas un produktus, aiz-

vien vēršas plašumā un Eiropas Sa-
vienība ir viens no vadošajiem spē-
kiem šīs domas virzībā, kas jau at-
teikusies no greznības produktu
izmēģināšanas uz dzīvniekiem un
paudusi stingru atbalstu alternatīvu
izmēģinājumu metožu radīšanai.
Jācer, ka jaunais Eiropas Parla-
ments un Eiropas Komisija, kas nu-
le stājas pie savu pienākumu pildī-
šanas, attīstīs šīs humānās idejas.

Lielisks apliecinājums sadarbī-
bas spēkam ir ikgadējais „Dzīvnieku
Drauga” adoptēto suņu salidojums,
par ko stāstīts 7.lappusē. Tik daudz
smaidīgu purniņu un aiz prieka lun-
cīgu astu salidojuma sestdienā pa-
tversmes pagalmā nevarētu pulcē-
ties bez neskaitāmu cilvēku sadarbī-
bas, jo patversme „Dzīvnieku
Draugs” ir radusies un turpinās ti-
kai tāpēc, ka bija un ir cilvēki, kas
gatavi apvienot spēkus kopīgam
mērķim – palīdzēt mūsu mazajiem
brāļiem.

Par sadarbību

Septembrī paveik-
tais
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Cilvēki kļuva par cilvēkiem, jo prata sadarboties – atteikties no sava
individuālā labuma kopības interešu vārdā. Tas cilvēku sugai dod iespēju
apvienot resursus un novirzīt turp, kur tie visvairāk vajadzīgi kopīgajam
labumam – vai tā būtu Ebolas vīrusa epidēmijas apkarošana Āfrikā vai
palīdzība klaiņojošajiem suņiem Rumānijā.
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Noslēdzies Bridžitas Bordo fonda ielas kaķu sterilizācijas projekts

Septembrī projekta ietvaros
sterilizēti 68 kaķi – 46 kaķenes un
22 runči, bet kopumā visā projek-
tā  500 kaķi no Rīgas bezpajumtes
kaķu kolonijām. Visi projektā ste-
rilizētie ielu kaķi vakcinēti pret
trakumsērgu un apstrādāti pret
parazītiem, kā arī iezīmēti, ampu-
tējot auss galiņu. Projekta līdzekļi

deva iespēju arī iegādāties aprīko-
jumu „Dzīvnieku Draugs” veteri-
nārajai klīnikai – operāciju lampu,
instrumentu statīvu, ķirurģisko
instrumentu komplektu un citas
nepieciešamas lietas. Kopumā
projektā gada laikā apgūti 10 000
eiro.

Projektu nebūtu iespējams īste-

not bez Dzīvnieku Drauga fonda
brīvprātīgajiem palīgiem – gan ko-
loniju aprūpētājiem, gan kaķu ķē-
rājiem.

Īpašu pateicību Fonds vēlas
izteikt Sandrai Brasliņai, Dacei

Kinapai un Zanei Mākulei!

Septembra sākumā patversmē
ieradās Toto – aizpērnā gada siena
gubai līdzīgs radījums, kuram ti-
kai ar piepūli dibengalu varēja
atšķirt no degungala, viss pinku
pinkās, pilns blusu un netīrumu.

Bija skaidrs, ka suņu puikam
steigšus vajadzīga skaistumkopša-
nas kūre, un patversme aicināja
talkā raidījumu „Ķepa uz sirds”.
Raidījuma veidotāji savukārt vēr-
sās pie modes blogera Denisa Še-
veļova, kas neatteica būt par kon-
sultantu Toto pārvērtībās. Tās
patiesi izrādījās brīnumainas: pēc
pāris stundām frizētavā izrādījās,
ka zem salipušajām pinkām slēp-
jas visīstākais pūdelis!

Toto neticamās
pārvērtības

Vairāk par Toto pārvērtībām skaties šeit:
http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-sirds-27-09-2014/

Septembrī Dzīvnieku Drauga
fonds un sociālā veterinārā klīni-
ka „Dzīvnieku Draugs” noslēdza
pirms gada uzsākto ielas kaķu
sterilizācijas projektu, kam lī-
dzekļus piešķīra Bridžitas Bordo
fonds Francijā.
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Pērc "Lilit" kalendāru un atbalsti
"Dzīvnieku Draugu"!

Visi uz klāja!

Prāmju operators „Tallink” sadarbībā ar
Valsts asinsdonoru centru arī šoruden Do-
noru dienas ietvaros aicināja ar labestīgu
naudas ziedojumu atbalstīt patversmes
"Dzīvnieku draugs" iemītniekus.

Septembra nogalē „Tallink” kolektīvs ar
sunenīti Loti priekšgalā ieradās patversmē,
lai nodotu dāvanas un paspiestu ķepas
patversmes iemītniekiem. Abas puses izrā-
dīja neviltotu sajūsmu, īpaši patversmes
kucēnus sajūsmināja Lotes garās ausis,
kurās tik labi iekosties!

Paldies „Tallink” komandai par sirsnīgo
draudzību!
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Nāk klajā pārsteidzošas ziņas par „Dzīvnieku Drauga” dibinātāju
Kristīni Čilveri

Lielbritānijas Nacionālais
arhīvs septembrī nāca klajā ar
pārsteidzošām ziņām par pa-
tversmes „Dzīvnieku Draugs”
dibinātājas un radītājas Mari-
jas Kristīnes Čilveres pagātni

Izpētot dokumentus, no-
skaidrots, ka viņa ir leģendārā
Otrā pasaules kara laika slepe-
nā aģente Fifi, kura devusi
milzīgu ieguldījumu Lielbritā-
nijas drošībai kara laikā.

Šī ziņa nonāca visu lielāko
britu mediju uzmanības centrā,
kuri atzīmē ne tikai Kristīnes
veikumu slepenās aģentes dar-
bā, bet arī milzīgo devumu lab-
darībai un dzīvnieku aizsardzī-
bai, kam viņa pievērsās pēc at-
vaļināšanās no dienesta, tostarp
patversmes „Dzīvnieku Draugs”
izveidei Latvijā.

Kā norāda Lielbritānijas laik-
raksts „The Daily Telegraph”,
gadu desmitiem britu drošības
dienesti noliedza aģentes Fifi
eksistenci, kuras uzdevums bija
savaldzināt un izvilināt noslēpu-
mus no Lielbritānijas spiegiem,
tādejādi pārbaudot viņu lojalitāti
un gatavību pildīt savus pienā-
kumus.

Taču nu, pēc 70 gadiem, Fifi
identitāte ir dokumentāli pierā-
dīta – tā ir bijusi latvietes un
angļa ģimenē dzimusī Marija
Kristīne Čilvere. Viņa pieteiku-
sies darbā slepenajā dienestā 22
gadu vecumā, un par viņas dar-
bību aģentes statusā zinājuši
vien daži cilvēki.

Lielbritānijas Nacionālajā ar-
hīvā atrastajos dokumentos
Kristīne raksturota kā ļoti skais-
ta sieviete ar „neparastu inteli-
ģenci, drosmi un rakstura stin-

grību”, kura devusi nenovērtēja-
mu ieguldījumu Lielbritānijas
drošībā Otrā Pasaules kara lai-
kā.

Brīvi pārvaldīdama vairākas
svešvalodas, Kristīne izlikusies
par franču žurnālisti, šādā veidā
iepazīstoties ar jaunapmācīta-
jiem britu spiegiem, un pie pus-

dienu galda vai dzērienu glāzes
centusies ievilināt viņus provo-
katīvās sarunās un iegūt no vi-
ņiem slepenu informāciju. Viņas
ziņojumi bijuši par pamatu, lai
aģentu atzītu par pietiekami uz-
ticamu darbam ārvalstīs, un vai-
rākiem satikšanās ar Kristīni
pielikusi punktu karjerai.
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"Fifi bija Īpašo operāciju pār-
valdes leģenda. Līdz šim viņas
eksistence un darbība tika slēp-
ta," skaidro Lielbritānijas Naci-
onālā arhīva pētnieks Džonatans
Kouls. "Publiskojot viņas lietu,
tagad beidzot pilnībā tiek atklāta
viņas identitāte, izcilās spējas
un svarīgā loma Otrā pasaules
kara laika slepenajās operāci-
jās," sacīja Kouls.

Marija Kristīne Čilvere piedzi-
ma Londonā, taču izauga savas
mātes dzimtenē Latvijā. Viņa
studēja Sorbonas universitātē
Parīzē, bet kara sākumā nokļuva
koncentrācijas nometnē.

1941.gadā Kristīne izbēga no
nometnes un devās uz Lielbritā-
niju, paceļam palīdzot ievaino-
tam britu gaisa spēku kareivim.
1942.gadā Kristīne pievienojās
britu slepenajam dienestam, lai
„aktīvi strādātu bīstamos ap-
stākļos”. Par viņas darbu zināja
tikai trīs cilvēki.

Pēc atvaļināšanās no dienesta
Kristīne apmetās Londonas Čel-
sijā, bet vēlāk pārvācās uz Lidni-
ju Gločesteršīrā, kur dzīvoja ko-
pā ar savu draudzeni Džīnu
Aleksu Felgati. Abas kundzes
nodarbojās ar labdarību un pie-
vērsās arī dārzkopībai, iekopjot
vienu no skaistākajiem dārziem
Lielbritānijā. Britu mediji pie-
ļauj, ka arī Aleksa kara laikā
dienējusi slepenajā dienestā, un
tieši tur abas sadraudzējušās.

Kristīne Čilvere neaizmirsa
par savām saknēm Latvijā, un
90.gadu vidū pēc viņas iniciatī-
vas sākās darbs, lai Rīgā izvei-
dotu mūsdienīgu dzīvnieku aiz-
sardzības un labdarības centru –
„dzīvnieku labestības namu”, kā
to dēvēja pati Kristīne. Pateico-

ties viņas pūlēm un ievēroja-
mam finansiālajam atbalstam,
2001.gadā durvis vēra patver-
sme „Dzīvnieku Draugs”.

Kristīne patversmei palīdz
joprojām, lai gan pati 2007.gadā
devās viņsaulē – daļu savu īpa-
šumu Latvijā viņa novēlējusi pa-
t v e r s m e s  u z t u r ē š a n a i .
2011.gadā mūžībā aizgāja arī
viņas mūža nogales draudzene
Aleksa, kura arī atstāja manto-
jumu, lai Kristīnes izlolotais
„labestības nams” Latvijā varētu
turpināt darbu.

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Kristīni no retajām tikšanās rei-
zēm un daudzajām vēstulēm pa-
zina kā ļoti vienkāršu, bet ļoti
inteliģentu, dziļi domājošu cilvē-
ku. Kristīnes sarakstītā grāmata
„Dzīvnieki un cilvēks”, kuras
fragmenti publicēti patversmes
avīzē (sākot ar 2013.gada janvā-
ra numuru), ir neizsmeļams do-
mu un atziņu krājums par cilvē-
ku un dzīvnieku attiecībām, cil-
vēka vietu un atbildību pasaulē.

Patversmes direktore Solvita
Vība norāda, ka nereti dzīvnieku
aizsardzībā iesaistītos cilvēkus
uzskata par raudulīgiem mīkst-
siržiem, taču Kristīne bija citāda
- viņai bija pārsteidzoši spēcīgs
gribasspēks, viņa bija cīnītāja.
"Mēs esam lepni, ka mūsu rin-
dās ir tāds kareivis," saka pa-
tversmes direktore, piebilstot, ka
Latvijas dzīvnieku draugiem viņa
vienmēr ir un paliks „cilvēks,
kurš par sevi teiktu tikai trīs
vārdus – Kristīne, dzīvnieku
draugs”.

"Mēs esam lepni, ka mūsu rindās
ir tāds kareivis!"

Solvita Vība, patversmes direktore
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Salidojums ir sena „Dzīvnieku
Drauga” tradīcija, kas šogad no-
tika jau devīto reizi. Uz salidoju-
mu tiek pulcināti ne vien suņi,
kas no patversmes adoptēti ie-
priekšējā gadā, bet arī visi pārē-
jie bijušie iemītnieki.

Visi atnākušie suņu puiši un
meitenes salidojumā tradicionāli
tika nominēti balvām „Vecie zal-
dāti”, „Mazie, ņiprie”, „Zelta jau-
natne”, „Nebēdņi”, „Smagās as-
tes”, „Laimīgie stāsti” un citām.
Visi dalībnieki saņēma īpašas
pārsteiguma balvas, kuras sarū-
pēja dzīvnieku barības tirgo-
tājs PURINA PRO PLAN un citi
patversmes atbalstītāji.

Tradicionāli tika izvēlēti arī šā
gada „Miss un Misters” – visīpa-
šākie suņi, kuri ar savu izskatu,
dzīvesstāstu un raksturu visdzi-
ļāk iespiedušies patversmes ko-
lektīva atmiņā. Par 2014.gada
"Mis" kļuva sunīte Naida
(jaunajā ģimenē pārdēvēta par
Mendiju), bet Mistera godā tika

celts Billijs (tagad Korijs).
Viens no galvenajiem pasāku-

ma mērķiem ir ne vien satikt ga-
da laikā adoptētos suņus un uz-
zināt, kā viņiem klājas jaunajā
dzīvē, bet arī popularizēt dzīvnie-
ku adopciju, uzskatāmi demon-
strējot, ka no patversmes pa-
ņemts suns ir tikpat labs, ja ne
pat labāks draugs kā tas, kas
iegādāts šķirnes suņu audzētavā
vai nopirkts pēc sludinājuma.

Turklāt ikviens, kurš izvēlas

paņemt sev četrkājaino draugu
no patversmes, izglābj ne tikai šo
suni, bet arī to, kurš ir gaidījis
rindā un kuram nu ir atbrīvoju-
sies vieta un līdz ar to dota jaun-
a iespēja – iespējams, pēdējā brī-
dī. Turklāt tādejādi netiek atbal-
stīta bezatbildīga kucēnu ražoša-
na un tā dēvētās „kucēnu dzir-
navas” – audzētavas, kuras
„ražo” kucēnus tikai tirgošanai,
nerūpējoties par mazuļu un viņu
māmiņu veselību un labturību.

Adoptēto suņu salidojums 2014

ZIŅAS

2013.gadā patversmē „Dzīvnieku Draugs"
tika uzņemti 126 suņi, bet jaunas mājas

atrada 120 rējēji.
2014.gadā līdz 1.septembrim patversmē uzņemts 71

suns, bet pie jauniem saimniekiem tikuši 66 suņi. Ko-
pumā „Dzīvnieku Drauga” 13 pastāvēšanas gados pa-
tversme piedzīvojusi vairāk nekā 3,5 tūkstošus laimīgo

suņu stāstu.

Patversmes „Dzīvnieku Draugs” un „Dzīvnieku Drauga fonda” 9.Adoptēto suņu salido-
jumā sestdien, 27.septembrī, dalību ņēma vairāk nekā 30 bijušie patversmes audzēkņi un
viņu saimnieki.
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Lielie un mazie, lēnīgie un ņiprie,
skaistie un pieticīgie, gudrie un del-
veri, un daudzi, daudzi citi 27. sep-
tembrī pulcējās patversmē, lai atrā-
dītos un pastāstītu, kā tad viņiem

klājas jaunajā dzīvē.

ADOPTĒTO SUŅU
SALIDOJUMS 2014

ZIŅAS

Pūka

Dina

Bocmanis

Skaja

Rasa (Emija)
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Trevors

Branis

Mērija (Pele)

Lote
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Bille Mis Mendija (Naida) un mistersKorijs (Billijs)

Patversmes suņu parāde

Par brīnišķīgajām fotogrāfijām sirsnīgi
pateicamies Andrejam, Helēnai Ertei, Pē-

terim Duņaškinam un citiem!
Visus salidojuma foto variet aplūkot—

http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs
/gallery/?aid=55518462 un

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

370390748
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Vienā no vadošajām ES zinātnes iestādēm atklāj šokējošu cietsirdību

Slepenā izmeklēšanā fotoattē-
los un video fiksēts, kā zinātnie-
ki manipulē un kontrolē izmēģi-
nājumos izmantotos dzīvniekus,
sagādājot viņiem neiedomājamas
ciešanas mēnešiem ilgi. Pērti-
ķiem izdara plašas smadzeņu
operācijas, lai ievietotu galvas-
kausa implantus, tiem dienām
ilgi nedod ūdeni, tos fiksē ar
plastikāta apkaklēm un cilpu
nūjām, aizžņaudzot kaklu, tos
piesien par „primātu krēslu” dē-
vētā ierīcē, padarot pērtiķus ne-
kustīgus ar nūju, kas savienota
ar implantu galvaskausā. Pērti-
ķus tur tumšos, skaņu necaur-
laidīgos „testa būros”, kur tie
dienu pēc dienas, mēnesi pēc
mēneša spiesti izpildīt darbības,
kas tos dzen ārprātā. Pērtiķu
dzīve līdzinās šausmu filmai, un
vienīgā izeja no tās ir nāve.

Šo nežēlīgo eksperimentu
mērķis ir vispārīgi pētījumi par
pērtiķu redzes un nervu darbī-
bu, un to lietderība attiecībā uz
cilvēkiem ir apšaubāma, norāda
BUAV. Eksperimentos zinātnieki
pēta smadzeņu anatomisko uz-
būvi, to, kā makaku pērtiķu
smadzenes apstrādā, analizē un
saglabā atmiņā vizuālo informā-
ciju, kādi neiroķīmiskie un me-
taboliskie procesi notiek smadze-
nēs un tamlīdzīgi. Tāpat tiek pē-
tītas smadzeņu izmaiņas acu vai
galvaskausa savainojumu rezul-
tātā un veikti citi izmēģinājumi,
tostarp tādi, kas iepriekš jau

veikti uz cilvēkiem.
Kā norāda BUAV, pat ja šie

eksperimenti varētu sniegt atbil-
des uz svarīgiem zinātniskiem
jautājumiem, kas gan ir disku-
tabli, ir apšaubāms, vai no pērti-
ķiem iegūtie dati būtu attiecinā-
mi arī uz cilvēkiem.

Lielbritānijas organizācija „The British Union for the Abolition of Vivisection” (BUAV) un Vāci-
jas dzīvnieku tiesību organizācija "Soko Tierschutz" atklājusi šokējošu cietsirdību pret eksperi-
mentos izmantotajiem pērtiķiem vienā no vadošajām Eiropas un pasaules zinātniskajām organizā-
cijām – Maksa Planka Bioloģiskās kibernētikas institūtā Tībingenē, Vācijā.

Vairāk informācijas:

http://www.buav.org/
undercover-

investigations/a-living-
nightmare

Foto: http://www.buav.org/undercover-investigations/a-living-
nightmare/photo-gallery
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Kad cilvēki patversmē adoptē suni, mēs re-
komendējam apmeklēt suņu skolu, it sevišķi,
ja saimniekam šis būs pirmais suns vai arī
pats četrkājainis visas labas audzināšanas eti-
ķetes noslēpumus nav apguvis un dažam la-
bam ir kāds niķis, kura novēršanā noderētu
speciālista padoms.

Taču, internetā meklējot skolotāju savam
sunim, izvēles iespēju un solījumu uz vēlamo
rezultātu ir patiešām daudz. Kā tajos neapmal-
dīties un izvēlēties to, kas ir piemērotākais
tavam sunim?

Kad sunim
laiks doties
uz
skolu…

1. daļa:
Tu un Tavs suns

Saprast, kas nepieciešams tieši tev

Vai tas būtu tavs pirmais suns
vai divdesmit otrais, neliela pasko-
lošanās abiem noder vienmēr. Lai-
ki mainās, apmācības metodes un
brīvā laika pavadīšanas iespēja
kopā ar suņiem kļūst aizvien pla-
šākas. Pirms piecpadsmit gadiem
Latvijā runāja par suņa dresūru
un dzīvnieka bezierunu pakļauša-
nos saimniekam, ko bieži vien pa-
nāca ar metodēm, kas sunim ne
tikai nodarīja pāri, bet pat radīja

bailes no saimnieka. Arī mūsdie-
nās vēl joprojām sastopami daudzi
„dominances teorijas” piekritēji un
praktizētāji, taču,  par laimi,  ir
tikpat daudzi, kas atbalsta uzska-
tu, ka, lai arī sunim ir jāzina robe-
žas un disciplīnai ir jābūt, apmā-
cību var veikt tā, ka prieks ir gan
četrkājainim, gan pašam saimnie-
kam.

Taču, iekams iedziļināties ap-
mācības teoriju smalkumos, uz-

sākt piemērota skolotāja meklēju-
mus vai arī kļūt par tādu pašam,
vienmēr ir jāatbild uz jautājumu:
„Kas tad īsti ir nepieciešams man
un manam sunim?” Vai esi paņē-
mis mazu kucēnu un nevēlies pie-
ļaut kļūdas audzināšanā? Vai ir
grūti atrast kontaktu ar savu suni
un tas dara to, ko pats grib?
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Domātājs vai darītājs – kurš ir tavējais?

Tikpat svarīgi, kā saprast, ko
īsti vēlies ar savu suni sasniegt, ir
arī jāpazīst un jānovērtē topošais
skolnieks. Suņi tāpat kā cilvēki ir
ļoti dažādi un, kas derēs vienam,
nederēs otram. Ja tev pieder šķir-
nes suns, ir labi izpētīt šķirnes
raksturojumu un tai piemītošās
īpašības un īpatnības. Ja tev ir
metiss (divu šķirnes suņu jaukte-
nis), raksturu un temperamentu
viņš būs saņēmis no abiem vecā-
kiem. Ja tev ir jauktenis, tad mē-
ģini nojaust viņa tipu – Latvijā ļoti
izplatīti ir vācu aitu suņa, laikas,
terjera, dzinēju un pēdējā laikā arī
Stafordšīras terjera un haskija
tipa suņi – arī tas var daudz pa-
teikt par tavu mīluli un ļauj no-
jaust virzienu, kā suns domā un
strādā. Tad ir tā saucamā „raibā
masa”, kur bezšķirnes sunītis ir
sakombinēts tik harmoniski, ka
varētu būt pats savas šķirnes pār-
stāvis – šeit gudras grāmatas nelī-
dzēs, pašam ir jāvēro un jāizdara
secinājumi ikdienā.

Vai suns ir ļoti aktīvs un tam
ir vajadzīga nodarbe, kur likt lietā
dabas doto intelektu? Varbūt su-
nim ir uzvedības problēmas
(bailes, agresija, stress, paliekot
vienam, destruktivitāte mājas ap-
stākļos utt.)? Vai arī tu vēlies
vienkārši bagātināt ikdienu sa-
vam četrkājainim un darīt kaut
ko jaunu kopā ar viņu? Vai arī tev
ir konkrēts mērķis, kam suni vē-
lies sagatavot – sasniegumi suņu
sportā vai darbs kopā ar suni?

Ikviens, protams, vēlas, lai vi-
ņa suns būtu izglītots un paklau-
sīgs, taču ir svarīgi apzināties at-
šķirību starp gudrību, kas izpau-
žas, precīzi izpildot komandas un
trikus, un tā saucamo „dzīves
gudrību”, kas raksturo, cik stiprs
ir kontakts sunim ar savu saim-
nieku,  kā dzīvnieks spēj orientē-
ties ikdienā un kādu pieredzi viņš
no tās gūst. Sunim, kuram ir uz-
vedības problēmas, diez vai per-
fekta blakus iešana un sēdēšana
pēc komandas novērsīs, piemē-
ram, agresiju pret citiem suņiem .
Ir daudz suņu, kuri savam saim-
niekam ir tik ļoti pieskaņojušies,

ka gluži labi iztiek bez
„akadēmiskās izglītības”, piemē-
ram, patversmes ofisa suns Kro-
na, kurai drīz būs 15 gadu, suņu
skolā nopietni nekad nav gājusi
un visu sadzīvei nepieciešamo ir
apguvusi, pateicoties tam, ka it
visur dodas līdzi savai saimniecei.

Un tātad—jebkuras apmācības
galvenajam mērķim jābūt iemācīt
suni dzīvot un strādāt cilvēku ra-
dītajā sabiedrībā – tas ir tāpat kā
mēs savus bērnus, pirms sūtīt
skolā apgūt specifiskus priekšme-
tus, vispirms iemācām staigāt,
runāt, būt pacietīgiem un pareizi
uzvesties.
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Citi knifi, kam pievērst
uzmanību

Nākamais solis ir pavērot savu
suni darbībā – vai dzīvnieks ir ļoti
patstāvīgs un pieņem pats savus
lēmumus, vai arī sunim saim-
nieks ir dieva vietā un visas vēlē-
šanās tiek nolasītas no acīm? Vai
viņam patīk iesaistīties rotaļās un
kopīgās aktivitātēs ar saimnieku?
Pēc darba spējām suņus var no-
sacīti iedalīt divās grupās – suņi-
domātāji un suņi-darītāji. Spilgtā-
kais piemērs „darītājiem” ir suns,
kurš lēks aizā, ja saimnieks to
liks, otra galējība ir domātājs—
suns, kurš, iekams kaut ko uz-
sākt, vispirms pavēros un izdo-
mās, vai viņam no šīs aktivitātes
būs kāds labums. Taču ikvienam

sunim ir “iesvērtas” abas īpašības
– jautājums tikai, kādās proporci-
jās.

Uzskata, ka suņi „domā-
tāji” (piemēram, primitīvo šķirņu
pārstāvji), kas tik viegli nepakļau-
jas klasiskajai apmācībai, ir ma-
zāk apdāvināti par tiem, kas visu
iemācās ātri, taču šāds uzskats ir
ļoti maldīgs. Mēs – cilvēki – mē-
dzam uzskatīt, ka mums jābūt
visvareniem un sunim ir jāpa-
kļaujas bez ierunām, ka sunim
pašam „domāt” ļaut nedrīkst.
Taču šeit ir vietā atcerēties to, kā
mēs paši veidojam attiecības ar
cilvēkiem sev līdzās. Vai mūsu

vidū ir daudzi tādi, kas būtu lai-
mīgi un samierinātos ar otra ne-
mitīgu kontroli visās lietās? Žur-
nālos bieži  raksta par to, cik sva-
rīgs ir līdzsvars harmoniskās at-
tiecībās ar otru pusīti – šādam
pašam principam ir jāvalda arī
attiecībās starp suni un saimnie-
ku. Disciplīna, protams, ir laba
lieta, taču apmācības laikā neva-
jadzētu pilnībā izskaust  suņa
paša iniciatīvu un spēju pašam
lemt, jo suns, kurš ir mācīts, ka
saimnieks izlems visu viņa vietā,
var neprast tikt galā ar situāci-
jām, kur saimnieka nav klāt un
lēmums jāpieņem pašam.

Atcerēsimies skolas gaitas –
klasēs bija teicamnieki, kas visu
apguva ātri, bija „āksti”, kas gan
mācījās, bet pa vidu pamanījās
nostrādāt visādus stiķus, bija klu-
sie un tie, kuriem nemaz tik veikli
ar mācību vielas apgūšanu negāja.
Suņi daudz no mums neatšķiras.
Ir tādi, kas visu iemācās  zibenīgi,
tādi, kuriem paiet laiks, kamēr
viņi saprot, ko no viņiem īsti grib,
un tādi, kuriem nemitīga atkārto-
šana nepatīk un viņi var atteikties
sadarboties vispār.

Suņa individuālās īpašības,
temperaments un rakstura iezī-
mes spēlē lomu tajā, cik veiksmīga
būs apmācība. Cilvēkiem patīk
statistika, tāpēc saraksti ar
„gudrāko” un „dumjāko” suņu to-
pu interneta vidē ir ļoti izplatīti,
taču no tiem var gūt maldīgu
priekšstatu. Ja uzstādīsi latiņu
par augstu, tad vilsies un nepa-
matoti uzskatīsi, ka tavs suns nav
pietiekami labs. Suņi pasaulē ne-
ienāk kā baltas lapas – katram ir
savs potenciāls,  iespējas to sa-

sniegt  un galu galā arī lietas, kas
interesē vairāk – to nedrīkst novēr-
tēt par zemu vai novelt uz intelek-
ta trūkumu. Ja pratīsi pieņemt
suni tādu, kāds viņš ir, un suņu
skolu meklēsi bez nesamērīgi aug-
stām ambīcijām, bet paturot prātā
pašu vienkāršāko, kas ir vajadzīgs
tieši tev un tavam sunim, tad arī
pratīsi priecāties par katru lielo
vai mazo soli, kas veikts mērķa
sasniegšanas vārdā.

Vai vecumam ir nozīme? Vis-
biežāk nē. Ir tiesa, ka agrā vecumā
pielaistās kļūdas audzināšanā un
socializācijā sunim ir grūti koriģēt
vēlāk, taču „vecie suņi” trikus ap-
gūst ar tikpat lielu aizrautību kā

„jaunie”. Par vecu un jaunu suņu
apmācību vairāk vari lasīt
2013.gada avīzes numuros.

Paturi arī prātā, ka jebkuras
suņu skolas mērķis ir mācīt ne
tikai tavu suni, bet arī tevi pašu.
Skološanās ir komandas darbs, un
rezultāta sasniegšanai ir nepiecie-
šama laba sadarbība. Kad cilvēks
sāk iedziļināties tajā, cik tomēr
sarežģīta un aizraujoša ir suņa
pasaule, sāk to saprast un ar šo
zināšanu palīdzību iemācās ar
savu suni komunicēt, tad viegli
nāks arī pārējais.
Par apmācības veidiem un to, kā
novērtēt, kas tavam sunim der
vislabāk—nākamajā numurā!
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais septembrī

Izmantojot Borisa un Ināras Teterevu
fonda piešķirto finansējumu, septembrī pa-
tversmei bija iespēja sniegt palīdzību 59 ka-
ķiem un 42 suņiem. 28 kaķi un trīs suņi sa-
ņēma ārstēšanu neatliekamās veterinārās
palīdzības programmas ietvaros, bet veselī-
bas profilakses pasākumi – vakcinācija un
attārpošana – veikta 39 suņiem un 31 ka-
ķim. Īstenojot fonda atbalstīto programmu
„noķer-sterilizē-atlaiž”, septembrī sterilizē-
ti 46 bezpajumtes kaķi.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība

Septembrī Dzīvnieku Drauga
fonds noslēdza Borisa un Ināras
Teterevu fonda finansēto
2014.gada ārkārtas veterinārās
palīdzības projektu, kura ietva-
ros nepilna gada laikā apgūti
5000 eiro. Par šiem līdzekļiem
palīdzību saņēmuši daudzi bez
mājām un aprūpes palikuši suņi
un kaķi, kuriem ārstētas gan
dažādas slimības, gan sniegta
palīdzība traumu gadījumos.

Septembrī ar šī projekta at-
balstu palīdzību saņēma sunīte
Pērle, kas tika atrasta uz Jūr-
malas šosejas ar sadragātu pa-
kaļkāju, tāpēc Pērlei nācās pār-
ciest operāciju, bet pēc tam vēl
mēnesi jāievēro miera režīms,
kas aktīvajai un draudzīgajai
meitenei nemaz nav viegli. Par
laimi, ķepa dzīst labi, bet vēl jo
labāk ir tas, ka Pērlei jau ir at-
radušās jaunas mājas, kurp vi-
ņa dosies, tiklīdz būs izveseļoju-
sies.

Ārstēšanos septembrī turpi-
nāja suņu vīriņš Ufo, kuram nu
aizdzijuši visi izsutumu un pa-

razītu radītie jēlumi un pama-
zām ataug noskūtais kažociņš,
bet mazajam kucēniņam Mal-
kolmam tika ārstēta sēnīšslimī-
ba jeb tā dēvētā „kailā ēde”.

Palīdzību septembrī saņēma
arī daudzi kaķi, kam vajadzēja
palīdzēt tikt vaļā no vīrusu izrai-
sītas šķaudīšanas un citām in-
fekcijām.

Sterilizācijas programma
Izmantojot labvēlīgos laika

apstākļus, Borisa un Ināras Te-

terevu fonda atbalstītajā ielas
kaķu sterilizācijas programmā
septembrī sterilizēti 46 bezpa-
jumtes minči: 43 kaķenītes un
trīs runči. Kaķi sterilizācijai no-
gādāti no dažādām Rīgas koloni-
jām, kā arī Auces, Salaspils un
Dobeles.

Lielu ieguldījumu projekta
īstenošanā deva koloniju kopēji
un brīvprātīgie palīgi, kas nogā-
dāja kaķus sterilizācijai, bet pēc
tam atpakaļ uz to mītnes vie-
tām.

Pērle
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Labdien, labie ļaudis!

Mani sauc Boņa un es esmu labs runcis – paklausīgs, nosvērts un maigs. Tāds es kļuvu, jo
man bija labs saimnieks, kuru es ļoti mīlēju un kurš ļoti mīlēja mani. Mēs bijām nešķirami gan
labās, gan ļaunās dienās, un manā septiņu gadu ilgajā mūžā nav trūcis ne vienu, ne otru.

Taču kāda diena izrādījās ļaunākā no visām... Manam saimniekam nācās izdarīt izvēli – pa-
likt kopā ar mani, pakļaujot veselības riskam citu cilvēku, vai arī šķirties... Es nevaru viņam pār-
mest, ka viņš izvēlējās otro un asarām acīs atveda mani uz patversmi, taču mana sirsniņa ļoti,
ļoti sāpēja un manā dvēselē kaut kas salūza...

Patversmē es iepazinu daudzus labus cilvēkus. Viņi rūpējās par mani, mīļo un dod gardus
kumosiņus. Arī mans bijušais saimnieks mani neaizmirst – brauc ciemos un gādā, lai es saņem-
tu visu labāko. Es esmu viņiem pateicīgs par to, jo saprotu, ka citādi nebija iespējams un ka
man tiek dots viss, ko vien patversmes dzīvē var iedot tādam vientuļam pusmūža runcim.

Tāpēc es turos kā vīrs un savas bēdas cenšos neizrādīt. Mēģinu draudzīgi sadzīvot ar citiem
kaķu istabas iemītniekiem, lai gan labprātāk iztiktu bez viņu sabiedrības, un ar visiem kaķu iz-
teiksmes līdzekļiem saku paldies saviem aprūpētājiem, lai viņi saprot, cik pateicīgs esmu. Mani
nodod tikai tas, ka šajos būrītī pavadītajos mēnešos esmu zaudējis lielu daļu sava skaistā, spī-
dīgā, melnā kažoka. Jo cilvēki aiz bēdām nosirmo, bet kaķiem mēdz izkrist spalva...

Boņa
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SEPTEMBRĪ MĀJĀS DEVĀS...

Džeimijs savas dzīves pirmos mēnešus pavadīja
pie ķēdes – viņa "saimniekiem" šķita, ka nekam
citam suns nav vajadzīgs. Taču puikam paveicās
un ar labu cilvēku gādību viņš tika paglābts no
ķēdes suņa likteņa un nonāca patversmē. Jau
drīz vien atradās cilvēki, kas draudzīgajam un
vienmēr pozitīvajam pusaudzim bija gatavi pie-
dāvāt pavisam citu dzīvi – kā mīlētam un aprū-
pētam ģimenes loceklim.
Jaunajās mājās Džeimijs esot izaudzis „liels un
resns”, un saimnieki viņu uzskata par gudrāko
suni pasaulē. Džeimijam tiek sarūpēts viss, ko

vien viņš vēlas – ne tikai speciāli viņam gatavotas pusdienas, rotaļas un
pastaigas, bet pat sava gultiņa ar sedziņu un spilventiņu. Vienīgi mājas kaķi negrib res-
pektēt Džeimija īpašo statusu – rotaļās neielaižas un pie gadījuma parāda, kurš te ir gal-
venais.

Džeimijs

Freda

Īpatnējā paskata suņu meiteni Fredu kāds bija
pametis piesietu pie koka – droši vien sunīte bija
kļuvusi lieka, jo nekāds cits iemesls, kāpēc lai kāds
vēlētos no viņas atteikties, nav iedomājams – Fredi-
ņa gan raksturā, gan uzvedībā ir rāma, paklausīga
un saprātīga sunīte, lai gan iesākumā mazliet bikla
pret svešiniekiem.

Tāpēc arī viņai ilgi nenācās gaidīt uz jauniem
saimniekiem – nepagāja ne mēnesis, kad viņu par
savu draudzeni izvēlējās liela ģimene no Mores.
Jaunajās mājās Fredu jau gaidīja divi citi četrkājai-
nie iemītnieki – sunīte Šēra un mājas kaķis. Ar pir-
mo Fredai uzreiz nodibinājās draudzība un sapra-
šanās, izņemot brīžus, kad saimniekiem jādemonstrē, kura te ir pati mīļākā un labākā sune. Kad
šis jautājums noskaidrots, abas dodas kopīgos izpētes gājienos pa plašā īpašuma mežiem un pļa-
vām. Savukārt kaķi gan Freda labprāt nogrābtu aiz astes, tāpēc tam nācies pārcelties uz dzīvi
iekštelpās, par ko murrātājs gan nemaz nesūdzas.

Fredas labākie draugi ir trīs ģimenes jaunākās paaudzes pārstāvji, ar kuriem kopā tiek skriets,
joņots un kūleņots. Jo, neraugoties uz bildēs vērojamo nopietno sejas izteiksmi, Freda pati ir vēl
gluži bērns – tikai gadiņu veca, un enerģija viņā kūsāt kūsā!
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

VĒSTULES NO MĀJĀM

Labdien!

Pirms nedēļas adoptējām kaķenīti - Tumsīti.

Jaunajās mājās ir labi iedzīvojusies, atradusi savs
vietiņas, kur patīk gulēt - parasti jau tur, kur ir
saimnieks. Uz neilgu laiku atstājot vienu arī nav
radušās problēmas un ir sajūta, ka dzīvojam kopā
jau krietni ilgāk kā nedēļu. Patīk sēdēt uz palodzes
un aktīvi sekot līdzi visam, ko dara saimnieki.

Pirmās naktis cēlās naktī ap pieciem augšā un gri-
bēja spēlēties, bet tagad jau visu nakti kārtīgi guļ
blakus un modina tikai, kad noskanējis modinā-
tājs. Pamostoties, protams, gultā ir sanestas visas
mantiņas pa nakti un tad nu no rīta obligāti ar tām
ir jāspēlējas.

Ar cieņu,

Monta

Tumsīte jaunajās mājās

Spensera gaitas jaunajās mājās

Rudais Spensers patversmē tika atzīts par
vienu no “problēmkaķiem”, jo, lai arī mīļš pret
cilvēkiem, citus kaķus viņš paciest nevarēja.
Ilgstošā dzīve būrī minča labsajūtai itin nemaz
nepalīdzēja, un viņš sāka raksturu parādīt arī
pret kopējiem. Tāpēc mums bija nelielas bažas,
kā tad nu viņam ies mājās, kad viņš septembra
sākumā tika adoptēts.

Taču bažas ir izrādījušās gluži liekas, jo
saimnieki stāsta, ka Spensers pret savējiem ir
mīļš bez gala, bet naktis pavada, ieritinājies
saimniecei azotē un murrādams. Arī fotogrāfi-
jās redzams, ka jaunajās mājās viņš ir iekārto-
jies ar īsti karalisku vērienu.
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveicieni no Barsika un Līzītes

Sveiciens patversmes darbiniekiem!

Šeit esam mēs, Barss (Barsiks) un Lizete (Līzīte).
Kā jau atceraties, mēs devāmies mājās ar 4 nedēļu
starpību (Barss devās mājās 25.jūlijā, un Lizete –
22.augustā).

Jaunajās mājās esam apraduši un mums klājas
ļoti labi – saimnieki ir jauki cilvēki. No rīta, kad
viņi aiziet uz darbu, mēs pavadām viņus gaitenī,
bet vakarā satiekam no darba. Protams, kā jau
kārtīgi kaķi, mēs piedalāmies visās ģimenes mājas
aktivitātēs – palīdzam visos mājas darbos, uzrau-
got tīrīšanas kvalitāti no virtuves palodzes, pār-
baudot izlietnes tīrību, uzlecot uz virtuves galda,
un darām daudz citu lietu.

Ēdam mēs dūšīgi – vistiņu, liellopu, dažreiz arī
skābo krējumu vai kādu zivs gabaliņu. Vēl mums
ļoti patīk sēdēt uz palodzes un elpot svaigu gaisu –
lai arī mēs šobrīd dzīvojam 4.stāvā, taču virtuves
logā ierīkots tīkls, un mēs varam arī droši pavērot
apkārtni. Kad gribam pagulšņāt, mums ir daudz
vietu, kur mēs varam to darīt – gan gultā, gan dīvā-
nā vai krēslā. Arī lodžijā mums ir iekārtots galdiņš,
pārklāts ar pledu, kur mēs varam pagulēt saulītē.
Pēc vakariņām mēs parasti dauzāmies pa māju,
bet, kad saimnieki iet gulēt, mēs ejam gulēt gultā
kopā ar viņiem - viņi nemaz neiebilst. Tad mēs pa-
rasti palīdzam viens otram nomazgāties, jo vienam
to izdarīt ir grūti. Un katru dienu mēs dzirdam,
cik mēs esam jauki un mīļi un forši kaķi, tādēļ to
siltumu un mīlestību, kuru mums sniedz saim-
nieki, mēs atlīdzinām, skaļi murrājot un runājo-
ties ar saimniekiem.

Sveicieni visiem patversmes iemītniekiem!

Īpaši silti strīpaini-melnbalti sveicieni arī dak-
terītei Daigai!

Cieņā,
Jūsu bijušie iemītnieki Barss un Lizete

P.S. Piebilde no saimniekiem - Barss un Lizete ir fantastiski kaķi - jauki, mīļi un bezgala jauki! Pal-
dies dakterei Daigai par ārstēšanu un patversmes darbiniekiem - par rūpēm!
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Patversme "Dzīvnieku draugs"
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046

Tel. 67500491
E-pasts: dzd@latnet.lv

Nodibinājums "Dzīvnieku drauga fonds"
Volguntes ielā 6/8, Rīgā, LV-1046

Reģ.Nr. 40008020876
AS Swedbank, LV10HABA000140J032916

© Dzīvnieku Draugs 2013

Sveicam valsts svētkos!

Patversmes darba laiks valsts svētku
brīvdienās:

Sestdien, 15.novembrī –no pl.10.00—17.00

Svētdien, 16.novembrī no pl.10.00-17.00

Pirmdien, 17.novembrī—no pl.10.00—17.00

Otrdien, 18.novembrī—SLĒGTS
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