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Tīrīt būrus, izvest pastaigā su-
ņus, samīļot kaķus, ziedot barību,
mantas, naudu – tas ir svarīgs darbs
un liels atspaids ikvienai patversmei,
taču ir vēl neskaitāmi daudz citu
vajadzību – tulkojumi, fotografēšana,
noformēšana, informatīvo materiālu
sagatavošana, pasākumu organizē-
šana un tā tālāk un tā joprojām –
simtiem lielu un mazu darbiņu, ku-
ros vienmēr vajadzīgi palīgi. Atveriet
prātu un padomājiet – jūs noteikti
protat kaut ko tādu, kas var būt no-
derīgs!

Spilgts apliecinājums idejai, ka
palīdzība patversmei var izpausties
visdažādākajā veidā, liekot lietā palī-
dzēt gribētāja īpašās prasmes un
talantus, bija Jāzepa Mediņa mūzi-
kas skolas audzēkņu labdarības
koncerts, kas notika aprīļa vidū.
Bērnu brīnišķīgās balsis piepildīja
patversmes nelielo zāli un pacēla
spārnos ikviena klausītāja sirdi un
dvēseli. Savukārt Kultūras vidussko-
las studente Jana iecerējusi vairākus
pasākumus, kuros patversmes suņi
tiksies ar bērniem – invalīdiem, bet
Āgenskalna sākumskolas skolēni

sašuva patversmes kaķiem skaistas,
krāsainas sedziņas. Šī pati avīze, ko
jūs katru mēnesi saņemat savos e-
pastos, ir radošas izdomas un brīv-
prātīgā darba rezultāts, tāpat kā pa-
tversmes suņu skoliņa, kuras apŗīļa
darbu atskaite bildēs skatāma
6.lappusē. Tie ir tikai daži piemēri,
kā iespējams palīdzēt ne tikai ar fi-
zisku darbu un materiālām lietām,
bet prātu un atvērtu sirdi.

Atvērta un līdzcietīga sirds ir arī
„Kaķu eņģeļiem”, par kuriem varat
lasīt 4.lappusē. Šāda sirds cilvēkam
ir gan balva, gan slogs, jo liek just
līdzi ikvienas dzīvas būtnes cieša-
nām, uzņemoties papildus rūpes pat
tad, ja paša dzīve nebūt nav viegla.
Šie cilvēki bieži tiek pelti un nonievā-
ti, lai gan patiesībā būtu pelnījuši
cieņu un apbrīnu. Tāpēc mēs vēlējā-
mies dot viņiem to, kā viņu ikdienā
pietrūkst visvairāk – svētkus un pa-
teicību. Izlietās asaras un izsmaidītie
smaidi liek domāt – mums izdevās.

Prasme palīdzēt jeb palīdzēt ar prasmi
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Patversme ik dienas saņem zvanus un e-pastus ar jautājumu: „Kā
mēs varam jums palīdzēt?” Nereti jautātājus pārsteidz pretjautājums –
bet kā jums pašiem šķiet, ko jūs varētu izdarīt mūsu labā? Kādas ir jū-
su prasmes, jūsu zināšanas, vai kaut ko no tā jūs nevarat likt lietā?
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ZIŅAS

19.aprīlī patversmē „Dzīvnieku Draugs“ notika skaists un
sirsnīgs pasākums – labdarības koncertā „Par mums un mūsu
draugiem“ uzstājās Jāzepa Mediņa mūzikas skolas jaunie talanti.

Koncerts izvērtās par neparastu, garīgās enerģijas piesātinātu
baudījumu, jo īpaši īpatnā formāta dēļ - lielāko daļu auditorijas
veidoja skolas audzēkņu vecāki. Tāpēc bērni, kā šķita, dziedāja ar
divkāršu atdevi – gan apzinoties, ka ar savām dziesmām palīdz
nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, gan lai iepriecinātu savus
tuvākos.

Jauno talantu labdarības koncerts
patversmei

Patversme „Dzīvnieku Draugs“ saka vissirsnīgāko paldies
jaunajiem dziedātājiem, bet jo īpaši – koncerta ieceres autorei
un realizētājai, Latvijas Nacionālās operas solistei un mūzikas
pedagoģei Antrai Bigačai - Jankavai.

Ciemiņi patversmē

Aprīlī patversmē viesojās Rīgas
34.vidusskolas audzēkņi un Latvijas Univer-
sitātes bioloģijas zinātņu studenti.

Īpašu pārsteigumu patversmei sarūpēja
Āgenskalna sākumskolas bērni, ne vien sazie-
dojot 275 latus, bet arī izgatavojot brīnum-
skaistas sedziņas patversmes kaķiem.

Āgenskalna sākumskolas skolēnu gatavotās
sedziņas ir īsti mākslas darbi.

Patversmes vecākā iemītniece Kripiņa izvēlēju-
sies rotājumu savai mājvietai.

PALDIES!
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Lielā Talka: “lietusmēteļu revolūcija” skvērā pie patversmes

Izcili nelāgie laika apstākļi, kas Lat-
vijā valdīja Lielās Talkas dienā
27.aprīlī, tomēr netraucēja pulciņam
aktīvu un „ūdensizturīgu” ļaužu ņemt
rokā grābekļus, lāpstas, dakšas un
ķerras, lai sakoptu piemēsloto, pames-
to stāvlaukumu un brikšņus iepretī
patversmes vārtiem.

Lietum gāžot kā no kubula, talci-
nieki spītīgi cīnījās ar gadiem nenovāk-
to lapu kalniem, neapzinīgu ļautiņu
izmestajiem atkritumu maisiem un
citiem pārsteigumiem, kas, kā izrādī-
jās, slēpās šajā zemes un asfalta pleķī-
tī. Pēc vairāku stundu darba piesārņo-
tais stāvlaukums un uzkalniņš pārvēr-
tās līdz nepazīšanai, bet gar ielas malu
rindojās desmitiem rozīgo Lielās Tal-
kas maisu.

ZIŅAS

Pirms... Pēc....

„Dzīvnieku Drauga fonds” saka lielu paldies čaklajiem talkotā-
jiem un lielu FUI tam cilvēkam, kas dažas dienas vēlāk tikko sakop-
tajā vietā atkal izkrāva vairākus maisus atkritumu.

Mazajā zemes gabaliņā izrādījās tik daudz lapu, gružu un at-
kritumu, ka talcinieki piepildīja 200 Lielās Talkas maisus.
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NOTIKUMS

„Kaķu eņģelis 2013”: līdzcietības paraugstunda
Nav noslēpums, ka „Dzīvnieku drauga fondam” patīk iedibināt jaunas tradīcijas, un viena no tām ta-

pa šā gada 6.aprīlī, kad patversmes zālē tika godināti rūpīgākie ielas kaķu koloniju kopēji. Cienījamas
kundzes ar smagā darbā saliektām mugurām un sarepējušām plaukstām, un turpat līdzās – šikas, jaunas
sievietes un nopietns pusaudzis – tādi bija 2013.gada „Kaķu eņģeļi”, kuriem Fonda komanda no visas
sirds teica paldies par pašaizliedzīgo un tik bieži nenovērtēto darbu, aprūpējot bezpajumtes minčus.

Ikviens no stāstiem Fonda saņemtajās 33 pieteikuma vēstulēs bija vēstījums par līdzcietību, sirdssil-
tumu, neatlaidību un patiesu, nesavtīgu mīlestību pret dzīvniekiem, vēstījums par cilvēkiem, kas ik die-
nu, ik mirkli katrā savā solī un rīcībā apliecina „Kaķu eņģeļa” balvas moto: „Līdzcietība – cilvēciskās
eksistences augstākā forma.”

Lilija Burmeistere
Viņa ir eņģelis ne tikai desmitiem
kaķu, bet arī cilvēkiem. Līdztekus
smagajam ikdienas darbam, Stradi-
ņa slimnīcas LOR klīnikas operāci-
ju bloka virsmāsa Lilija Burmeiste-
re katru dienu atbildīgi rūpējas arī
par nodaļas apkārtnē dzīvojošajiem
minkām. Tie vienmēr ir saskaitīti,
aprūpēti, kad nepieciešams - arī
sadakterēti. Viņas ietekmē par ka-
ķu mīļiem kļuvis gandrīz viss noda-
ļas kolektīvs - ne viens vien pēc
ēdienreizēm noprasa, vai tad
kolonijas veterāni Fredis un
Džilda jau pabaroti.
„Viennozīmīgi dzīvnieku dzīvo-
šana mums līdzās nav tikai
tukšas rūpes vien, katrs no
viņiem atnes arī savu prieku,”
raksta Lilijas kolēģi pieteikuma
vēstulē.

Mārtiņš Kristiāns Aisters
Ir pieņemts uzskatīt, ka par
ielu minčiem lielākoties rūpējas
vecas, mazliet jokainas tantes,
taču Mārtiņš Kristiāns Aisters
ir apliecinājums, ka tā nemaz
nav. Viņš kopā ar savu mam-
mu aprūpē ielas kaķu kolonijas
Mežciemā - pie Onkoloģiskās
un Gaiļezera slimnīcas. Viņa
mamma Gunita pieteikuma vēstulē
raksta: „Kamēr citi vienaudži spēlē-
jas, braukā ar riteni vai citādi iz-
klaidējas, viņam vienam pašam
(ziemā pa tumsu) jāiet pie kaķiem.
Lai cik mēs esam trūcīgi dzīvojuši,
dēls nekad man pārmetis, ka nau-
du dalu ar saviem draugiem- ka-
ķiem.”

Ināra Bērziņa
Nopelniem bagātā skolotāja Ināra
Bērziņa nu jau vairāk kā 20 gadus

rūpējas par Ķemeru ielas bezpa-
jumtes kaķu koloniju, kurā pastāvī-
gi mīt no 8 līdz 12 un arī vairāk
dzīvnieku. „Ķemeru ielas kaķīši ne-
maz neizskatās kā bezpajumtnieki,
mans mājas kaķis uz viņu fona iz-
skatās kā "bomzītis". Viņa ir visīste-
nākā kaķu fane, jo bezpajumtes
kaķu barošana viņai nav nekāds
hobijs, bet gan patiesa mīlestība
pret šiem dzīvnieciņiem,” teikts pie-
teikuma vēstulē.

Amina Fedosejeva
Ielas kaķu problēmu nav iespējams
atrisināt atsevišķam cilvēkam vie-
nam pašam – tai jābūt visas sabied-
rības rūpju lokā. Neviens nevar cī-
nīties viens pret visiem, bet ikviens
var aicināt visus iesaistīties un pa-
līdzēt. Tieši to dara Amina Fedose-
jeva, par kuru Olaines novada avīzē
sacīti šādi vārdi: „Amina Fedosejeva
mūsu pašvaldībā rūpējas par ielas
kaķiem, kopj slimos, sterilizē, veido

sakoptas kolonijas, panākusi paš-
valdības finansējumu sterilizācijas
programmai. Izveidojusi iedzīvotāju
iniciatīvas grupu, kura mēģina civi-
lizētā ceļā risināt klaiņojošo dzīv-
nieku problēmas. Papildus tam vi-
ņa ar interneta starpniecību un ko-
pā ar saviem palīgiem atrada saim-
niekus 90 kaķēniem.”

Margarita Basenko
Vai jūs varat izrēķināt, cik gadi ir
pagājuši kopš 1997.gada? Šajā ga-

dā Briselē tika atklāta Latvijas
pārstāvniecība Eiropas Savie-
nībā, iznāca pirmā grāmata
par Hariju Poteru, Bils Klin-
tons otro reizi kļuva par ASV
prezidentu. Veseli 16 gadi ir
pagājuši kopš tā laika, kad
Margarita Basenko sāka aprū-
pēt ielas kaķus Purvciemā, un
turpina to darīt joprojām, ne-
skatoties uz cienījamo vecumu
un veselības problēmām. Tur-
klāt visus šos gadus, spītējot
visām grūtībām, viņā mājo
dzejnieka dvēsele, un ik pa
laikam arī patversme saņem
kādu Margaritas dzejojumu.

Pateicības balvas saņē-
ma:

Feodosija Kudrjašina, Larisa
Vorobjeva, Valentina Kolosova, Ga-
ļina Badautdinova, Jeļena Skačko-
va, Benita Aseriņa, Arta Krūmiņa,
Inese Roviča, Gunita Graumane,
Vita Devjatņikova, Lidija Boļšakova,
Ludmila Litke, Sandra Pumpure,
Marija Jesina, Dagnija Laimiņa,
Eleonora Kopeina un Nadežda
Smirnova.

Balvas „kaķu eņģeļiem” sarūpēja
„Royal Canin” un SIA „Uniline”

Kaķu eņģeļi 2013
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FOTOGALERIJA

Kā patversmes suņi skolā gāja...
Pagājušajā avīzes numurā ziņojām, ka darbu ir atsākusi „Dzīvnieku drauga“ suņu

skoliņa, tāpēc šoreiz, kā solīts, neliels atskats uz to, kā mums klājās aprīlī.
Nenoliedzami lielākais uzlabojums bija tas, ka beidzot atkāpās ziema, nokusa sniegs un
ārā bija silts, kas nodarbības padara daudz patīkamākas. Un, protams, protams—
četrkājaino audzēkņu sekmes! Skatieties foto un novērtējiet paši!

Apmācība vienmēr ir komandas darbs, un tas,
kādas būs sekmes, atkarīgs no tā, kā suns sapratīsies
ar cilvēku. Spraitam nenoliedzami ir paveicies ar viņa
skolotāju Ilvu. Ja jautātu Spraitam, kas, viņaprāt, ir
Ilvas labākās īpašības, tad tas būtu “siers, pacietība,
zina, kad ir jāiepauzē”.

Spraita senčos ir bijis kāds VAS pārstāvis, par
ko liecina ne tikai viņa izskats, bet arī gudrība. Ātri
mācās, saprot, bet… bieži vien interese par to, kas
notiek tur, apkārt, ir lielāka nekā par darāmo darbu.

Bet visu var sarunāt. Redziet, kā Spraits
ausās? Viņš ir gatavs visu paveikt bez kavēšanās, bez
aizķeršanās. Sēdēt? Tas ir nieks! Iziet cauri krēslu rin-
dai? Vieglāk par vieglu!

Vislabākā nodarbības daļa, protams, ir starp-
brīdis. Ja Spraitam būtu teikšana, tad starpbrīžu bū-
tu krietni vien vairāk un biežāk. Gluži kā Karlsonam
daudz tortes un viena svecīte.

Augstlēkšanu skolā iemācīt nevar—tas ir da-
bas dots talants, kas piemīt vien nedaudziem. Un
Spraits ir starp tiem.
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FOTOGALERIJA

Greisa ir patversmes veterāne ne tikai no-
dzīvotā laika ziņā, bet arī iegūto zināšanu dēļ. Pa-
mata zināšanas viņa apguva jau pagājušogad, bet
šogad darbu turpina ar Lauru, kurai mājās ir trīs
suņi un pieredze hendlingā.

Greisai padodas skaisti iet blakus, protams, ja
ir pareizā motivācija. Ja kārumiņa nav: piedod, nesa-
nāks! Ir vēl kur augt.

Bet sēdēt un gaidīt, gulēt un gaidīt — to Greisa
prot ideāli.  Arī Greisai pēc labi padarīta darba patīk
parotaļāties.

Visi suņi nav vienādi - daži (tādi kā Spraits un Greisa) kopīgu valodu ar savu cilvēku atrod ātri, bet
dažiem ir nepieciešams laiks, lai iepazītos un sadraudzētos. Tāda ir arī Naida, kurai daudz svarīgāk par ap-
mācību ir kļūt pašapzinīgākai, lai savu bezgala labsirdīgo dabu rādītu ne tikai dažiem izredzētajiem, bet arī
citiem. Ja saka, ka ceļš uz vīrieša sirdi ved caur vēderu, jāatzīst, ka ar suņiem nav daudz savādāk.

Sofija, pirmo reizi tiekoties ar Naidu. Interese
par kārumiem ir—tiek sperts pirmais solis uz sadar-
bību.

Otrais solis — darīt kaut ko tādu, kas sunim
patīk. Naidas gadījumā tā ir gardumiņu meklēšana.

Kā patversmes suņi skolā gāja...
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Saeima saka „nē“ loka medībām, suņu un kaķu likteni vēl
lems

Pret loka medībām, kuras
iepriekš bija atbalstījusi Taut-
saimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisija,
nobalsoja 47 deputāti, bet par tām
bija 25. Deputāts Ingmārs
Līdaka, pateicoties kura neat-
laidībai priekšlikums loka medības
tomēr neatļaut nonāca līdz
parlamenta balsojumam, debatēs
norādīja, ka „civilizētās valstīs
medības ir pieņemts uzskatīt par
populācijas regulēšanas līdzekli,
nevis izpriecu“, aicinot deputātus
domāt nevis par loka medību
tehnisko aspektu (vai nāve no
bultas ir vieglāka
nekā no lodes),
bet par „morāli
ētisko aspektu -
medības kā iz-
prieca vai medī-
bas kā popu-
lācijas regulācijas
veids“. Savukārt
deputāts Valērijs
Agešins uzsvēra:
„Šāds barbarisks
un azarta pilns
izklaides veids
man nav pie-
ņemams! Mēs
vairs nedzīvojam
viduslaikos, kad
vīrieši medīja
dzīvniekus mežā
ar mērķi pabarot
savu ģimeni.“

Neraugoties uz
Saeimas pārlie-
cinoši noraidošo
balsojumu, loka
mednieki tomēr
negrasās padoties
– likumprojekta
trešajam lasī-
jumam ir ie-
sniegts priekš-
likums tomēr
atļaut ar loku
medīt nelimitētos
dzīvniekus, meža-

cūkas, kā arī briežus briežu
dārzos. Šis ierosinājums skaidri
ļauj saskatīt loka mednieku „āža
kāju“: runa nav par super-
profesionāļiem, kas dienām ilgi
caur mežu lavās pakaļ zvēram, lai
piekļūtu bultas šāviena attālumā,
bet gan par izpriecu medībām,
apšaujot aplokā ieslodzītus
briežus.

Saeimā turpināsies  ar ī
diskusija par mednieku tiesībām
šaut nepieskatītus suņus un
kaķus. Pašlaik likums ļauj
medniekam nogalināt jebkuru
suni un kaķi, kas lauku apvidos

atrodas tālāk par 200 metriem no
mājām, savukārt grozījumi paredz,
ka klaiņojošus suņus un kaķus
varēs šaut medību platībās, ja tie
nodara postu savvaļas vai
lauksaimniecības dzīvniekiem.
Tomēr dzīvnieku aizsardzības
organizācijas un arī vairāki
deputāti uzskata, ka, neraugoties
uz lauksaimniekiem nodarīto
postu, šaušana kā klaiņojošo
dzīvnieku kontroles metode
civilizētā valstī nav pieļaujama un
ir pretrunā ar Eiropas Savienības
konvenciju par mājas (istabas)
dzīvnieku aizsardzību.

T ā p ē c
deputāte Ilma
Č e p ā n e u n
deputāts Valērijs
Agešins sadar-
bībā ar Dzīvnieku
Drauga fondu ir
sagatavojuši un
iesnieguši priekš-
likumu liegt med-
niekiem šādas
neierobežotas šau
-dīšanās tiesības,
atļaujot suņu un
kaķu izšaušanu
tikai ārkārtas
gadījumos – ja
draud izcelties
bīstamu slimību
epidēmija vai
pašvaldība ar
savu lēmumu
atzīst, ka citādā
ve idā  nespē j
atrisināt klai-
ņojošo dzīvnieku
problēmu savā
teritorijā.

Pagaidām
nav zināms, kad
Saeima turpinās
Medību likuma
izskatīšanu.

Saeimas vairākums, 11.aprīlī otrajā lasījumā izskatot plaši diskutētos grozījumus
Medību likumā, kas paredzēja Latvijā atļaut līdz šim aizliegtās medības ar loku un
bultām, pievienojās dzīvnieku aizsargu viedoklim un nolēma, ka šāds cietsirdīgs medību
veids Latvijā nav pieļaujams.

Valērijs Agešins SC
Uldis Augulis ZZS

Jānis Ādamsons SC
Aija Barča ZZS

Andris Bērziņš ZZS
Gaidis Bērziņš VL-TB/LNNK

Guntars Bilsēns RP
Inga Bite RP

Andris Buiķis VIENOTĪBA
Irina Cvetkova SC

Ingmārs Čaklais VIENOTĪBA
Ilma Čepāne VIENOTĪBA
Edmunds Demiters RP
Sergejs Dolgopolovs SC

Vjačeslavs Dombrovskis RP
Rihards Eigims ZZS
Andrejs Elksniņš SC

Kārlis Eņģelis RP
Gunārs Igaunis RP

Marjana Ivanova-Jevsejeva SC
Aleksandrs Jakimovs SC

Viktors Jakovļevs SC
Daina Kazāka RP

Rasma Kārkliņa VIENOTĪBA

Jānis Klaužs ZZS
Ivans Klementjevs SC

Janīna Kursīte-Pakule VIENOTĪBA
Ainars Latkovskis VIENOTĪBA

Ilmārs Latkovskis VL-TB/LNNK
Jeļena Lazareva SC
Valdis Liepiņš RP

Ingmārs Līdaka ZZS
Igors Meļņikovs SC

Vladimirs Nikonovs SC
Ņikita Ņikiforovs SC

Jānis Ozoliņš RP
Igors Pimenovs SC

Dzintars Rasnačs VL-TB/LNNK
Romualds Ražuks RP

Jānis Reirs VIENOTĪBA
Vladimirs Reskājs SC

Gunārs Rusiņš
Elīna Siliņa

Inga Vanaga RP
Juris Viļums RP
Valdis Zatlers RP

Mihails Zemļinskis SC

PALDIES
deputātiem, kuri balsoja pret loka medībām:
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Mazāk pārkāpumu vai sliktāka kontrole?

Dienestā pērn saņemti 708
iesniegumi par iespējamiem
dzīvnieku labturības prasību
pārkāpumiem, kas ir par 4%
vairāk nekā 2011.gadā, kad
dienests saņēma 684 iesnie-
gumus. Taču pārbaudēs PVD
inspektori pārkāpumus kon-
statējuši tikai 248 gadījumos –
nedaudz mazāk nekā 2011.gadā,
kad pārkāpumi tika konstatēti

254 pārbaudēs. Retāk dienests
konstatējis arī cietsirdīgu iztu-
rēšanos pret dzīvniekiem – aizpērn
no visiem saņemtajiem ziņo-
jumiem 9% gadījumu atklājās
vardarbība pret dzīvniekiem, bet
pagājušajā gadā konstatēti vairs
tikai 3,6% šādu gadījumu.

PVD norāda, ka visbiežāk
pārbaudēs konstatēti neatbilstoši
dzīvnieku turēšanas apstākļi un
labturības pārkāpumi. Sama-
zinājies tādu gadījumu skaits, kad

īpašnieki nespēj nodrošināt, lai
dzīvnieks neapdraud cilvēkus un
citus dzīvniekus: no 11,8%
2011.gadā uz 10,8% 2012.gadā.
Toties pieaudzis tādu gadījumu
skaits, kad īpašnieki nespēj
nodrošināt veterināro aprūpi
saviem slimajiem dzīvniekiem: no
4,8% 2011.gadā uz 7,2%
2012.gadā.

Dzīvnieku Drauga fonds
uzskata, ka PVD statistika par
labturības pārkāpumiem un
cietsirdīgu izturēšanos pret
dzīvniekiem neatspoguļo reālo
situāciju, bet drīzāk PVD
nepietiekamo kontroli un zemo
kapacitāti. Šādu apgalvojumu ļauj
izteikt ikdienas darba pieredze,
kas liecina, ka dienesta inspektori
negribīgi reaģē pat acīmredzamas
cietsirdības gadījumā, par mazāk
būtiskiem labturības pārkā-
pumiem pat nerunājot.

Lai gan 2012.gadā palielinājies Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) saņemto
iesniegumu skaits par iespējamiem nodarījumiem  pret dzīvniekiem, cietsirdīga
izturēšanās un labturības pārkāpumi konstatēti retāk nekā gadu iepriekš, informē PVD.

Visbiežāk pārbaudēs konstatēti
neatbilstoši dzīvnieku turēša-

nas apstākļi
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Grieķijai un Itālijai Eiropas Tiesā būs jātaisnojas par „vistu direktīvu“

Eiropas Komisija aprīlī vērsusies Eiropas Tiesā pret Itāliju un Grieķiju, kuras
joprojām nav ieviesušas Eiropas Savienības normas, kas aizliedz dējējvistu turēšanu
nemodernizētos sprostos.

Komisija norāda, ka
lēmums Eiropas Savienībā
atteikties no dējējvistu
turēšanas šaurajos A4
papīra lapas izmēra
sprostos, kas rada vistām
fiziskas un garīgas
ciešanas, ir pieņemts jau
1999.gadā , un Grieķijai
un Itālijai tāpat kā visām
pārējām ES valstīm bija
12 gadi, lai ieviestu
modernizētos sprostus.

Attiecīgā ES direktīva
paredz, ka no 2013.gada
1.janvāra dējējvistas
drīskt turēt tikai uzlabotos
sprostos, kuros ir vieta ligzdai,
smilšu vannai un laktai, vai arī
alternatīvajās turēšanas sistēmās,

piemēram, brīvībā kūtīs. Būriem
jābūt tādiem, kas pēc iespējas
nodrošina vistu bioloģiskās un
fizioloģiskās vajadzības - katrai

vistai jānodrošina platību,
kas nav mazāka par 750
cm², ligzdas vietu, laktu,
tāpat jārūpējas par nagu
apgriešanu un pakaišiem.
Jāatgādina, ka arī Latvijai
bija grūtības ar šīs
direktīvas pārņemšanu –
pagājušā gada janvārī ES
u z s ā k a  p ā r k ā p u m u
procedūru pret 11 valstīm,
tostarp Latviju, kas nebija
uzsākušas uzlaboto sprostu
ieviešanu. Taču šobrīd
Grieķija un Itālija ir
vienīgās ES dalībvalstis,

kas nav nodrošinājušas „vistu
sprostu“ direktīvas darbību.

Dējējvistu sprosti ir viena no cietsirdīgākajām parādībām
intensīvajā lauksaimniecībā
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Kažokādas otra puse: arī Igaunijā atklāj šokējušus pārkāpumus
zvēraudzētavās

Igaunijas plašsaziņas līdzekļos nonākuši 2012.gadā kažokzvēru audzētavā
Karjakilas ciematā slepeni filmēti videomateriāli, kuros redzami šausminoši dzīvnieku
labturības pārkāpumi. Audzētava Karjakilā ir vienīgā Igaunijā un lielākā visās Baltijas
valstīs.

Dzīvnieku tiesību aizstāvības
biedrības “Loomade Nimel”
publicētajos video un fotogrāfijās
redzami dzīvnieki, kas tiek turēti
lielā šaurībā drāšu sprostos un
cieš no dažādiem ievainojumiem;
kadros vērojami dzīvnieki ar
savainotām astēm un acīm un
citām veselības problēmām.
Karjakilas kažokzvēru audzētavā
tiek turēts aptuveni 150 000
ūdeļu, 22 000 lapsu un 1500
jenotu. Uzņēmums “AS Balti
K a r u s n a h k ” ,  k a m  p i e d e r
kažokzvēru audzētava, kopš
2010.gada darbojas bez ūdeļu
audzēšanas licences.

“Loomade Nimel” pārstāve
Kristīna Meringa norāda, ka “šie
kadri ir šokējoši, tomēr tajos
redzamais nav nekas neparasts.
Ļoti līdzīgi apstākļi novērojami citu
Eiropas valstu, tostarp Somijas un
Dānijas, kažokzvēru audzētavās
uzņemtajos mate-riālos. Šie
regulāri atklātie pārkāpumi nav
saistāmi tikai ar atsevišķām
audzētavām — tie ir tipiska
kažokzvēru industrijas iezīme. Tā
kā peļņa ir audzētāju galvenais

mērķis, atbilstošu apstākļu
nodrošināšana dzīv-niekiem ne
tikai nav audzētāju interesēs, bet
arī nav iespējama.

Organizācija “Loomade Nimel”
iestājas pret savvaļas dzīvnieku

turēšanu sprostos un norāda, ka
apstākļi audzētavās dzīvniekiem
izraisa fiziskas sāpes, stresu un
psiholoģiskas slimības. Organi-
zācijas pārstāvji uzskata, ka ir
nepieciešams sabiedrību informēt
par patiesajiem apstākļiem
kažokzvēru audzētavās, jo
ievērojamai sabiedrības daļai nav
zināms, kas tajās notiek, turklāt šī
industrija veicina dzīvnieku
nevajadzīgu ekspluatēšanu, lai
iegūtu preces, kas mūsdienās
cilvēkiem vairs nav nepieciešamas.

Igaunijā uzsākta parakstu
vākšana par kažokzvēru audzē-
šanas aizliegšanu.

Biedrības “Loomade Nimel” publicētajos materiālos ir redzami no-
pietni dzīvnieku labturības pārkāpumi.
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Organizācija iestājas pret savvaļas dzīvnieku turēšanu sprostos
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Foto un video materiāli no
Igaunijas zvēraudzētavas

pieejami “Loomade nimel”
mājaslapā:

http://www.loomadenimel
.org/karusnahalugu/
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais aprīlī

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu martā
patversme varēja sniegt palīdzību 20 dzīvniekiem –
18 kaķiem un diviem suņiem. Tostarp tika sterilizē-
ti 15 bezpajumtes kaķi, kas pēc tam atgriezās savās
kolonijās.

Martā tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī sniegtie
pakalpojumi 1135,51 latu apjomā, tostarp par barī-
bu un medikamentiem – 61,51 lats, bet par veteri-
nārajiem pakalpojumiem – 1074 lati.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā palīdzība

Ārkārtas veterinārā palīdzī-
ba aprīlī tika sniegta septiņiem
dzīvniekiem – sešiem kaķiem
un vienam sunim.

Vissmagāk kādā nezināmā
negadījumā bija cietis ielas
runčuks Barsiks, kuru viņa
barotāja nogādāja patversmē
vārda tiešā nozīmē saplosītu
gabalos. Veterinārās klīnikas
„Dzīvnieku veselības centrs”
dakteris Miervaldis kaķi
„salāpīja” kā lupatu sedziņu,
uzliekot vairāk nekā 40 šuves,
savukārt Barsiks pierādīja, ka
kaķiem patiešām ir desmit dzī-
vības, un, neraugoties uz sma-
gajām traumām, izdzīvoja. Ta-
gad mincis ir ērti iekārtojies
pagaidu mājās un cer, ka ielas
dzīvē vairs nebūs jāatgriežas.

Savukārt acu ārsta konsul-
tācija bija nepieciešama angļu
buldogam Brālītim, kurš tika
atrasts klīstam pa Majoriem
un nonāca vispirms Slokas,
bet vēlāk Tukuma patversmē.
Viena Brālīša actiņa izskatījās
pavisam nelāgi, tāpēc viņš de-
vās vizītē pie “Dzīvnieku veselī-
bas centra” acu dakteres Lī-
gas, kura nozīmēja ārstēšanas
kursu. Maija beigās Brālītim

tika veikta operācija, un pēc
atveseļošanās viņš  redzēs krā-
saino pasauli pavisam labi.

Ar fonda atbalstu bija iespē-
jams palīdzēt arī sunītei Bel-
lai, kura tika atrasta uz ielas.
Suņu večiņai tika konstatēts
sarežģīts ķepas lūzums, tāpēc
veterinārārsti nolēma ķepā ie-
vietot stieni, lai fiksētu lauztos
kaulus. Neraugoties uz cienīja-
mo vecumu, Bella operāciju
pārcieta labi, bet vēl svarīgāk,
ka pēc dažām dienām atradās
viņas īstie saimnieki un pa-
tversmē tika piedzīvota priecī-

ga satikšanās. Tagad Belliņa
mājās kārtīgi ievēro mierīgu
dzīves ritmu un ar nepacietību
gaida, kad slimā ķepa sadzīs.

Sterilizācijas programma
Programmā „noķer – sterili-

zē – atlaiž” aprīlī sterilizētas 10
kaķenes un pieci runči no ko-
lonijām Mazajā Nometņu ielā,
Kartupeļu ielā, Drustu ielā,
Kalnciema ielā, Vecajā Jūrma-
las gatvē, kā arī Ķegumā. Visi
minči jau atgriezušies savās
mītnes vietās.

Ar fonda atbalstu Brālītis drīz krāsaino pasauli redzēs
pavisam labi
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STĀSTS

Tie, kas ir strādājuši, reha-
bilitējot no cietsirdības paglāb-
tus dzīvniekus, zina, ka vieglāk
ir apstrādāt fiziskus savainoju-
mus nekā dziedināt kaitējumu,
ko vardarbība ir nodarījusi
prātam. Lielākā daļa lūzumu,
brūču, apdegumu vai iekšķīgu
vainu pienācīgas veterinārās
aprūpes un labas kopšanas
rezultātā tiek izārstētas, un
dzīvnieka fiziskā elastība var
būt tiešām apbrīnojama.
Psiholoģiskais kaitējums ir pil-
nīgi citāds. Tās ir bailes, kas
iegriežas dziļāk par pātagu vai
nazi. Baiļu cēloni ir grūti no-
teikt, un sekas var būt kropļo-
jošas, bet atveseļošanās ilgt
gadiem.

Dzīvnieks, kurš ir savilcies
šausmās, trako aiz bailēm vai
lūdzas žēlastību, vienkārši re-
dzot cilvēku, var šķist neaiz-
sniedzams palīdzībai, ieslēgts
savā traģēdijā. Kā mēs varam
to sasniegt, ja tas izvairās no
mūsu rokas? Kā varam to pār-
liecināt, ja esam zaudējuši tā
uzticēšanos? Vispirms tam ir
vajadzīgs miers. Atstājiet to

vienu un nedariet neko, kas
varētu to nobaidīt, un dodiet
tam laiku. Laiku, lai novērotu
jūs, laiku, lai saprastu, ka jūs
to neapdraudat, laiku, lai at-
pūstos, kaut arī nedroši, un lai
sāktu interesēties par jums.
Šai brīdī jūs varat pirmo reizi
mēģināt tam tuvoties, varbūt
klusi to uzrunājot, ļaujot dzīv-
niekam jūs apostīt. Tas viss
prasa milzīgu pacietību. Taču
kādu dienu iebaidītais zirgs
ļaus sevi noglāstīt, niknais ka-
ķis uzmanīgi panāksies jums
tuvāk, mocītais suns pacels
galvu un ieskatīsies jums acīs.

Cik daudz drosmes tiem va-
jadzīgs, lai veiktu šo kustību?
Kāda piepūle vajadzīga, lai mē-
ģinātu uzticēties cilvēkam, ja
iepriekš tie pieredzējuši no cil-
vēkiem tikai šausmas un sā-
pes?

Šo dzīvnieku traģēdija un
drosme vienmēr nāk prātā, re-
dzot vardarbības sekas cilvēku
sabiedrībā. Arī mūsu apziņā
bailes iesakņojas dziļi un paiet
ilgs laiks, līdz tās noplok. Pat

pēc tam, kad baiļu cēlonis—
terors, karš, vajāšanas—ir no-
vērsts, mēs turpinām ciest no
to graujošās pēcdarbības. Sa-
biedrība ir sašķelta. Karojošās
frakcijas apsūdz, tur aizdomās
un nicina viena otru. Spriedu-
mus ir izkropļojuši aizspriedu-
mi, baumas un apmelojumi.
Visa sabiedrība, visa nācija
sirgst no vardarbības un bai-
lēm.

Mēs nespējam aizmirst ne
vairāk, kā to spēj dzīvnieki. Bet
mēs varam no tiem mācīties.
Kādu drosmi vajag cilvēkam,
lai vaļsirdīgi satiktos ar citiem?
Vaicājiet jebkuram sunim, pret
kuru visu mūžu ir cietsirdīgi
izturējušies un kurš tomēr vēl
mēģina uzticēties. Arī mēs, cil-
vēki, tāpat kā dzīvnieki spējam
rast šo drosmi. Arī mēs varam
atgūt uzticību citiem, tāpat kā
to spēj dziļi traumēts dzīv-
nieks. Un tāpat kā dzīvnieki
mēs varam atgūt savu labvēlī-
go attieksmi pret visām preteš-
ķībām un ļaut, lai tā dziedē
mūs.

Rehabilitācija
http://www.houstonpettalk.com/wp-content/uploads/2010/12/SadStreetChow.jpg

Kristīne Čilvere
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Nereti no patversmes apmeklētājiem nākas dzirdēt jautājumu:
”Nu kā var tik skaistu/mīļu dzīvnieku pamest?” vai “Kāpēc viņu ne-
viens negrib paņemt?” Grūti atbildēt,  skaidrs ir tikai tas, ka no likte-
ņa līkločiem pasargāts nav neviens — ne skaistie, ne pieticīgie, ne mī-
līgie, ne bailīgie un galu galā — ne dzīvnieks, ne cilvēks. Šoreiz mēne-
ša dzīvnieku godā suņuks Salvadors un kaķenīte Mice.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Divus gadus vecā Mice ir vie-
na no ļoti daudziem “sociāl-
ekonomiskās situācijas upuriem”
Latvijā — viņas saimniekiem vaja-
dzēja doties peļņā uz ārzemēm, kur
pūkainajai kaķu dāmai vieta pare-
dzēta nebija. Par laimi kaķenīte pa-
tversmē ir iedzīvojusies un ir drau-
dzīga pret cilvēkiem, taču citi kaķi
gan viņai nepatīk, tāpēc būs piemē-
rota kā vienīgā mājas saimniece.

Miniatūram seteram līdzīgo
Salvadoru aprīļa sākumā atstāja
piesietu pie patversmes vārtiem.
Gandrīz gadu vecais suņuks gan uz
cilvēkiem tāpēc ļaunu prātu netur—
viņš ir ļoti draudzīgs, mīlīgs un sa-
biedrisks suņu puika, kurš labprāt
ieraušas klēpī un ar prieku saņem
glāstus, pretī dodams sirsnīgas bu-
čas. Viņš labi saprotas ar citiem su-
ņiem un  arī ar cilvēkiem un noteikti
būs brīnišķīgs kompanjons ģimenē
ar bērniem vai kliedēs vientulību kā-
dam, kurš dzīvo viens.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Pusmūža vecuma rotveilera jauktenīte Flēra pa-
tversmē nonāca otro reizi, jo viņas mīlošajā un mīlē-
tajā ģimenē piedzima bērniņš ar spēcīgu alerģiju
pret suņa spalvu. Var tikai minēt, kādēļ liktenis tieši
Flērai bija lēmis šādu nelaimi, jo sunei ir brīnumjau-
ka daba, viņa bezgalīgi mīl bērnus un būtu bijusi
lieliska aukle arī jaunajam ģimenes loceklim. Taču,
jādomā, Liktenim bija savi plāni, kamdēļ tas lika Flē-
rai atgriezties patversmē un satikt savus jaunos
saimniekus – Ilzi un viņas ģimeni.

Jaunajās mājās Flēra iejutās zibenīgi – jau uzreiz
pēc atgriešanās iekārtojusies saimniecei klēpī un ārā
vairs nav gribējusi kāpt, sak, kamdēļ gan lai rotveilers
nebūtu klēpja sunītis. Tāpat saimniekiem ar suneni
ik dienas notiek padziļinātas diskusijas par to, vai
dīvāns ir domāts suņiem vai cilvēkiem. Ik vakaru Flē-
ra kopā ar saimnieci vismaz stundu skrien, tamdēļ
patversmē nedaudz svaru pieņēmusī sunene nu atkal
ir slaida kā jaunībā.

Stafordšīras terjera meitene Hloja tika at-
rasta, sparīgi klibojam pa ielu, bez kaklasiksnas
un citām iespējām atrast viņas iepriekšējos saim-
niekus. Tie gan nebūs bijuši pārāk norūpējušies
par enerģisko suņu dāmu, jo netika manīti nekādi
viņu centieni atrast savu četrkājaino draudzeni. Pa-
tversmei nu stāvēja priekšā grūts uzdevums atrast
spridzekļveidīgajai sunenei tādus saimniekus, kas
spētu tikt galā ar viņas nevaldāmo enerģiju. Par lai-
mi, Hlojas stāstu uzzināja stafu mīļotājs Kārlis –

jauns, sportisks vīrietis, kuram piemita visas īpašī-
bas, lai nerastos ne mazākās šaubas – viņš būs Hlo-
jai vislabākais. Tā arī notika, un Hloja jau labu laici-
ņu dzīvo jaunajās mājās, kur pamanījusies šo to sa-
grauzt, iemācījusies atvērt ledusskapi un priecē sa-
vus saimniekus ar bezgalīgo stafordšīrisko mīlestību,
kuras galvenais moto ir: „Nobučot līdz nāvei!”

Šī mēneša Laimīgie stāsti spilgti ilustrē raksturu galējības, kādas
piemīt patversmē mītošajiem dzīvniekiem – no bezgalīgas pieķeršanās
un cilvēkmīlestības, kas reizumis plūst pāri robežām, līdz piesardzīgai
atturībai, kas aizklāj interesantus raksturus un dziļi slēptas alkas pēc
maiguma.

Flēra

Hloja
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Melnā Nipija nonāca patversmē pērnā gada decembrī –
viņu atveda trīs mazi zēni, kas kucēnu bija atraduši klīs-
tam Iļģuciemā, Grīvas ielā. Galvenā Nipijas sastāvdaļa
tolaik bija milzīgās, stāvās ausis – lai kā kucēns censtos
pieaugt tām atbilstošā izmērā, ausis vienmēr bija soli
priekšā. Galu galā Nipija izvērtās par apburošu pusaudzi
ar mirdzoši melnu kažoku un sirsnībā pārplūstošu, līdz-
svarotu raksturu. Tieši ar šīm divām īpašībām viņa ieka-
roja savu jauno saimnieku sirdis, un līdz šim brīdim nav
likusi viņiem vilties. Pēc saimnieku stāstītā Nipija ir īsts
paraugsuns, kas nav izdarījusi nevienu blēņu un paš-
mācības ceļā apgūst suņiem svarīgas zināšanas un uz-
vedības prasmes.

LAIMĪGIE STĀSTI

Kima nonāca patversmē 2012.gada vasarā ar pulciņu
bērneļu. Mazuļus viņa bija laidusi pasaulē pavisam nepie-
mērotā vietā - pie kādas iestādes durvīm. Visi mazkaķi
ātri vien atrada jaunas mājas, bet Kima „iesēdās” patver-
smē uz ilgiem mēnešiem. Komunikablajai mincei tas bija
grūts laiks – viņa tik ļoti ilgojās pēc cilvēku sabiedrības
un mīlestības, ka beigu beigās, nespēdama piepildīt sa-
vas alkas, kļuva pat nejauka. Līdzīgi kā dažs labs cil-
vēks, savas bēdas kaķene centās kompensēt ar nesātīgu
ēšanu, iedzīvodamās krietnā tiesā liekā svara. Aprīlī bei-
dzot pienāca Kimas ilgotais brīdis un viņa devās uz mā-
jām, kur pēc dažiem pierašanas laika pārpratumiem ir
atradusi kopīgu valodu ar savu jauno ģimeni.

Nipija

Papaija kopā ar brālīti Citronu piedzima kaķu māmi-
ņai uz kaila asfalta. Labsirdīgi cilvēki palīdzēja kaķenītei
izdzīvot un izbarot mazuļus, taču visa ģimenīte lielu uzti-
cību pret cilvēkiem neizjuta. Brālīti Citronu adoptēja vēl
pavisam maziņu un viņš ātri vien iejutās jaunajās mājās,
bet Papaija palika patversmē un izauga par slaiku, svītro-
tā kažokā tērptu jaunkundzi, kļūdama par kaķu istabas
galveno fotomodeli. Papaija labprāt rotaļājās ar cilvēkiem
un labprāt pozēja fotokamerām, taču... ne tuvāk kā rokas
stiepiena attālumā. Patversmē viņa pavadīja gandrīz trīs
gadus, līdz beidzot atradās cilvēki, kuriem Papaijas attu-
rība nešķita šķērslis, lai uzņemtu viņu savā ģimenē.

Papaija

Kima
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Kaķenīte Lapa (tagad Princese) (augšā) jaun-
ajās mājās ir iedzīvojusies, toleranti sadzīvo ar otru
iemītnieku degu un ar savu draiskulīgo un jauko

raksturu ir ienesusi daudz prieka savā
ģimenē.

Melnā kaķe-
nīte Nika (lejā) savās mājās ir iekārtoju-
sies ar īsti karalisku vērienu. Nav nekādu jautājumu
par to, kurš kuru ir izvēlējies un kurš ir saimnieks
mājās. Viņa, protams!

Donu Simonu (lejā) saimnieki raksturo kā
ļoti sabiedrisku un inteliģentu dzīvokļa kaķi, kurš
jaunajās mājās esot iejuties ļoti ātri. Runcis esot mī-
līgs, dažkārt draiskulīgs un kļuvis par datorlaika
kontrolieri — ja nu kāds aizsēžas, tad ar apgulšanos
uz tastatūras un skatienu, kas saka ‘”tagad paglau-
diet mani” pietiek.

Ofisa kaķis Pūciņš (lejā un pa kreisi) savukārt
nolēma savu aktīvo darbu “Dzīvnieku drauga” admi-
nistrācijā nomainīt pret darbu mājās. Redzot, cik viņš
ir laimīgs un apmierināts ar dzīvi, ir skaidrs,
ka Pūciņš ir nonācis īstajā

“[..] Nika ir sapratusi, ka saimnie.. sulainis novērtē
viņas sabiedrību. Katru dienu gaida saimnieku ie-
rodamies mājās un stāsta par saviem piedzīvoju-
miem - ko redzējusi pa logu, kā garšojusi barība,
cik ļoti kaitinoši ir, kad gribi mierīgi gulēt uz palo-
dzes, bet āra trokšņo sīkie. Pēc tam, kad sirds iz-
kratīta, tiek dots mājiens: "Saimniek, glaudi mani!",
un vakara gaitā Nika tiek gan nēsāta uz rokām,
gan mīļota, bet mīļākā nodarbe ir spēlēšanās ar
mantiņu "kā tās spalvas tik ātri kustas... es taču
viņas katru reizi noķeru!" [..]”
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Vai zināt Eriha Kestnera stāstu “Divas Lotiņas”? Izrādās, ka arī dzīvē var notikt līdzīgi. Pie
mums pagājušā gada septembra beigās nonāca maza, čirkaina un bezgala sirsnīga suņu meitenīte
Lūsija, bet drīz vien pēc viņas adopcijas patversmē tika nogādāta arī māsiņa Lora, kurai vajadzēja
laiku, lai pierastu pie jaunajiem apstākļiem un sadraudzētos ar cilvēkiem. Tagad abas atrakstījušas
vēstules—viena no mājām Latvijā, otra no Somijas.

Lūsija jaunajās mājās nokristī-
ta par Šēru un ļoti mīl savus cilvē-
kus. Pārrodoties mājās, tie tiek
sveikti ar abām ķepām. Dažreiz
gan ir nesaprašanās, jo vienai mā-
jās gadās kaut ko sagrauzt: “Vai
jums patiktu visu laiku grauzt vie-
nu un to pašu? Man ir vesela kau-

dze ar rotaļlietām, ieskaitot pagalīti
un mīkstās mantas, bet, ai, kā man
garšo kāda kurpe, nesen pat nopro-
vēju angļu valodas vārdnīcu un
kaut kādā plastmasas kociņu, ko
mani cilvēki sauc par USB stiku.
Tas bija nolikts tieši man pie degu-
na - uz galda maliņas.”

Pastaigas esot labākais laiks,
taču reizēm gribas palaiskoties,
tāpēc tas, kādēļ jau 7.00 rītā jāiet
staigāt, nav skaidrs. Krāšņu kažo-
ku īpašniekiem, protams, ir jāpa-
cieš zināmas neērtības: “Reizēm
man jāpacieš ķemmēšanās, bet es
varonīgi gaidu, kad kažoks būs
kārtībā, kaut būtu labāk, ja tādu
ķemmi neviens nebūtu izgudrojis. “

Savukārt attiecībā uz ēdienkar-
ti suņu dāma neesot izvēlīga—
garšojot viss, izņemot šokolādes
konfektes. “Pē, es tās eju paslēpt
tur, kur parasti noglabāti mani
kauliņi vai kāda atrastā zeķe – zem
kāda spilvena, zābakā, stūrītī vai
zemē noliktajā sporta somā. Reiz
pat koferis bija palicis atvērts un
man pa rokai.”

“Es gaidu pavasari, kad savus
saimniekus vedīšu uz laukiem. Tad
tik mēs dzīvosim, skriesim pa pļa-
vām un krūmiem, iesim peldēties
un pats galvenais – būsim kopā!”

Lai arī Loriņa šajā fotogrāfijā
izskatās sakautrējusies, viņa jau-
najās mājās nemaz tik ļoti nebaidās
— sargā savu saimnieci, aprejot tos,
kas staigā gar dzīvokļa durvīm, ap-
meklē suņu skoliņu un esot sākusi
spēlēties ar rotaļlietām. Par viņu
saimnieces māsa rakstīja tā:

“Hiding bones under sofa
pillows and being such a funny and
joyfull little sunshine in my sister's
life.“ (Lora slēpj kauliņus zem dīvāna
spilveniem un ir jautrs un dzīvesprie-
cīgs saulstariņš manas māsas dzīvē)

Šēra (Lūsija)

Lora

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem
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Sargi ķepas!

Iestājoties siltākam laikam, tā vien gribas ar četrkā-
jaino draugu doties tuvāk dabai — pastaigās pa mežu,
gar jūras krastu un pļavām. No tā tiek prieks gan saim-
niekam, gan sunim, kurš pēc pilsētas kņadas un drūz-
mas var izbaudīt mieru, klusumu un brīvību.

Taču, lai arī Latvija grib lepoties ar titulu “zaļākā
valsts pasaulē”, bēdīgā patiesība ir, ka vēl joprojām ir
daudzi cilvēki, kuriem šķiet, ka mežā drīkst izmest lūž-
ņus, būvgružus, sasistas pudeles un citus atkritumus.
Tāpēc, izvēloties pastaigu vietu ne tikai ārpus pilsētas,
bet arī pilsētas zaļajās zonās, esiet uzmanīgi. Sagrieztas
vai citādi savainotas ķepas sāp un dzīst ļoti ilgi.

Tāpēc aicinām — ja gadās uziet stikla lauskas
vai citus atkritumus, kas var savainot dzīvnieku,
neatstājiet tos mētājamies vai arī neiemetiet tā-

lāk krūmos, bet savāciet tos!

Tādejādi jūs palīdzēsiet ne tikai savam mīlulim, bet
arī kādam citam četrkājainim, kuram var nepaveikties.
Nevienam sunim taču negribas saulainās dienas pava-
dīt telpās ar apsaitētu ķepu un tūtu ap kaklu...
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