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Pateicoties starptautiskajiem un
vietējiem partneriem, šogad arī va-
rējām paveikt daudz vairāk nekā
iepriekš – tikai viena mēneša laikā
sterilizējām gandrīz 300 bezpajum-
tes kaķu. Lielākā darba daļa tika
paveikta Vācijas organizācijas „Vier
Pfoten” atbalstītajā projektā, kas
patversmē noritēja aprīļa sākumā.
Vairāk par šajā un citos sterilizāci-
jas projektos paveikto uzziniet
3.lappusē!

Lai pateiktos cilvēkiem, kas paš-
aizliedzīgi, ziedojot savu brīvo laiku,
nežēlojot līdzekļus un bieži vien no
daudz kā atsakoties, rūpējas par
bezpajumtes kaķu kolonijām, pa-
tversmē nu jau otro gadu tika godi-
nāti „Kaķu eņģeļi”. Par to, kas šo-
gad saņēma šo goda nosaukumu,
lasiet 6.lappusē!

Savukārt šī mēneša numura tē-
ma ir veltīta dzīvnieku cirka drūma-
jām aizkulisēm. Šī tēma Latvijā ak-
tualizējās, atklātībā nonākot ziņām,
ka Rīgas cirkā uzstājas iepriekš
vardarbībā pret saviem dzīvniekiem
pieķerts ziloņu dresētājs. Neraugo-
ties uz to, ka sadarbību ar šo
„mākslinieku” iepriekš pārtraukuši
vairāki cirki, Rīgā viņš tika uzņemts
atplestām rokām un cirka vadība
darīja visu, lai viņu aizstāvētu. Vai-
rāk par šo dresētāju un dzīvnieku
cirka patieso seju uzziniet
10.lappusē!

Uz tikšanos!

Dzīvnieku Drauga komanda

Pavasara sezona “Dzīvnieku Draugā” tradicionāli ir laiks, kad sa-
ņemam desmitiem zvanu ar lūgumiem palīdzēt novērst nevienam
nevajadzīgu kaķēnu nākšanu pasaulē, sterilizējot ielu kaķenītes.
Pēc aptuvenām aplēsēm Rīgā vien ir ap 200 000 ielu kaķu un veica-
mā vēl ir ļoti daudz, taču šogad pirmo reizi kaut nedaudz varējām
sajust ilgu darba gadu rezultātu — patversmē nonāca jūtami mazāk
kaķēnu no ielas nekā iepriekšējos gados.

Sterilizācijas mēnesis
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ZIŅAS

Pavasara sterilizācijas projektā sterilizēti 255 kaķi
Marta beigas un aprīļa sā-

kums patversmē un klīnikā
„Dzīvnieku Draugs” bija sa-
springts darba laiks – sadarbībā
ar Austrijas dzīvnieku aizsardzī-
bas organizāciju „Vier Pfoten”
divu nedēļu laikā tika sterilizēti
255 bezpajumtes kaķi - 182 ka-
ķenes un 73 runči.

Projekts noritēja no 31. marta
līdz 15.aprīlim, piedaloties „Vier
Pfoten” veterinārārstiem Korne-
lam Stoenesku un Ankai Tomes-
ku, kuriem ir liela pieredze ielas
kaķu sterilizācijā daudzās pasau-
les valstīs, kā arī „Dzīvnieku
Draugs” veterinārārstei Daigai
Rozenšteinei. Projektā piedalījās
arī 36 veterinārmedicīnas studenti
no Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes, kuri varēja apgūt prak-
tiskas iemaņas ielas kaķu sterili-
zācijā.

Līdzīgi kā iepriekšējos projek-
tos, arī šoreiz kaķus sterilizācijai
nogādāja koloniju kopēji, patver-
smes brīvprātīgie un citas dzīvnie-
ku aizsardzības organizācijas, kā
arī izveidojās veiksmīga sadarbība
ar Rīgas Domi. Īpaši vēlamies pa-
teikties brīvprātīgajām kaķu ķērā-
jām – Zanei Mākulei, Sandrai
Brasliņai un Dacei Kinapai, kā

arī kolēģiem no Jelgavas
(organizācijas „Minku SOS” vadī-
bā), Alūksnes (biedrības „Astes un
Ūsas” vadībā), Slokas (Slokas dzīv-
nieku patversmes vadībā), Tuku-
ma (Tukuma novada dzīvnieku
patversmes vadībā) un Auces
(Auces dzīvnieku aizsardzības
biedrības vadībā). Vidēji ik dienu
tika sterilizēti 20 – 40 kaķi.

DzD komanda vēlas pateikties
projekta menedžerei Gudrunai
Kollerei un "Vier Pfoten" par fi-
nansiālo nodrošinājumu un atbal-
stu projekta organizēšanā!

DzD aprīlī turpināja darbu arī
Bridžitas Bordo fonda un Borisa

un Ināras Teterevu fonda finansē-
tajos bezpajumtes kaķu sterilizā-
cijas projektos. To rezultātus uz-

zini infografikā!
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Dzīvnieku draugu radošā darbnīca Bērnu slimnīcā

Turpinot pērngad iesākto sa-
darbību, aprīļa sākumā Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcā
notika Dzīvnieku draugu radošā
darbnīca, kuras laikā mazie pa-
cienti gatavoja rotaļlietas patver-
smes suņiem.

Patversmes Suņu skolas vadī-
tājas Maijas prasmīgajā vadībā
bērni no lietotiem apģērbiem, pa-
lagiem, segām un citām lupatām
izpina dažādas krāsainas graužam
-, velkam- un plucināmmantiņas,
kas patversmes rējējiem sagādāja
lielu prieku. Prieks tika arī manti-
ņu darinātājiem, turklāt viņi ap-
guva dažādu mezglu siešanas
prasmes.

Ciemiņi patversmē

Aprīlī Latvijā norisinājās Labo
darbu nedēļa, un to sajuta arī pa-
tversme – daudzas skolas vēlējās
palīdzēt tieši nelaimē nonākušajiem
mazajiem brāļiem, gan vācot ziedo-
jumus, gan ierodoties viesos, lai
izvestu pastaigās suņus. Gandrīz
katru otro dienu patversme uzņēma
ciemiņus – bērnus no Rīgas Purv-
ciema vidusskolas, Valda Zālīša pa-
matskolas, Rīgas Valdorfa skolas,
Jūrmalas Alternatīvās skolas, Rīgas
41.vidusskolas, Rīgas 71. vidussko-
las un Zolitūdes ģimnāzijas. Ciemos
ieradās arī Latvijas Kultūras akadē-
mijas un Ekonomikas un kultūras
augstskolas studenti.

Savukārt raidījums „Ķepa uz
sirds” ciemos atveda hokeja koman-
das „Rīgas Dinamo” galveno treneri
Arti Ābolu, par kura „krustbērnu”
kļuva patversmes lādzīgais milzis
Naiks, un mūziķus Jolantu Gulbi –
Paškeviču un Denisu Paškeviču,
kuri no pirmā acu skatiena iemīlē-
jās melnajā mazulītē Romijā.
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Lielā Talka
patversmē

26.aprīlī visā Latvijā norisinā-
jās Lielā Talka, un arī patversme
„Dzīvnieku Draugs” kā allaž tajā
piedalījās. Sakopšana šogad noti-
ka ne vien pašā patversmē, bet arī
nelielo mežiņu un dīķi Šampētera
ielas galā.

Darbos šogad iesaistījās rekor-
dliels talkotāju skaits – vairāk ne-
kā 70: gan tulkošanas biroja
„Skrivanek” čaklā komanda un
draugi, gan Āgenskalna Valsts

ģimnāzijas

skolēni, gan patversmes atbalstī-
tāji un brīvprātīgie.

Darbu pietika visiem, īpaši
skvērā, kas ir iecienīta suņu pa-
staigu vieta ne tikai patversmes
brīvprātīgajiem, bet arī vietējiem

iedzīvotājiem. Diemžēl tikpat ļoti
to iecienījuši arī cilvēki, kuru
labākais draugs ir alkohols un
kuriem nerūp, kādus atkritumus
viņi atstāj aiz sevis. Tāpēc, ne-
raugoties uz to, ka patversme
šajā mežiņā rīko talkas jau vairā-

kus gadus, Lielās Talkas maisi
pildījās zibens ātrumā, novākto
gružu kalns auga acīmredzami un
bija skaidrs, ka visa skvēra sakop-
šanai būtu vajadzīgs trīsreiz lie-
lāks talkotāju skaits. Taču vismaz
galvenā taciņa un dīķa mala nu
izskatās tīri un kārtīgi – bez atkri-
tumiem, lapām un stikliem.

Savs prieks no talkas tika arī
patversmes suņiem – ne vien tā-
dēļ, ka šajā dienā katrs no viņiem
tika pastaigā pat vairākas reizes,
bet arī tādēļ, ka, izzāģējot kritu-
šos kokus, piemērotākie tika atla-
sīti un nogādāti suņu pastaigu
voljēros, kas ļaus rējējiem kliedēt
ikdienas garlaicību ar graušanu,
paslēpēm un citām rotaļām.

Pēc čaklā darba visi talcinieki
tika pacienāti ar brīnumgardo
„Skrivanek” zupu, un labi, ka pa-
vārs šoreiz bija izvārījis veselus
divus katlus – ar tiem tā vien tik’
pietika, lai remdētu visu strādnie-
ku izsalkumu.
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Godina ielas kaķu aprūpētājus
Aprīļa sākumā Dzīvnieku Drauga fonds, turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, godināja ielas ka-

ķu koloniju aprūpētājus – cilvēkus, kuri savā apkārtnē rūpējas par bezmāju kaķiem, darot to pareizi,
atbildīgi un civilizēti.

Šie „kaķu eņģeļi” ar savu brīvprātīgo darbu un rūpēm ir palīdzējuši simtiem bezpajumtes minču, ne tikai
tos pabarojot, bet arī ārstējot, meklējot jaunas mājas tiem, kurus kāds izmetis uz ielas, ar pacietību un mīlestī-
bu pieradinot uz ielas dzimušus kaķēnus, lai mainītu viņu likteni un paglābtu viņus no bezpajumtnieku dzī-
ves. Tas ir grūts, fiziski un psiholoģiski smags darbs, kuru apkārtējie nereti neizprot un nenovērtē, tāpēc
Fonds sabiedrības vārdā vēlējās šiem cilvēkiem pateikt paldies par viņu veikumu.

 Tamāra Platace no Rīgas;

 Astra Zandovska no Salaspils;

 Aina Gertnere no Rīgas;

 Zane Mākule no Rīgas;

 Kalniņu ģimene no Ķeipenes;

 Inna Saveļjeva no Jūrmalas;

 Dace Kinapa no Rīgas;

 Jūlija Aleknavičiene no Rīgas;

 Ilona Rimša no Olaines;

 Sandra Brasliņa no Rīgas.

„Kaķu eņģeļa 2014” titulu šogad saņēma:
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ANO Starptautiskā tiesa seci-
nāja, ka Japānas tā dēvētā
„zinātniskā vaļu medību program-
ma” Antarktīdā neatbilst zinātnis-
ko vaļu medību prasībām, ko no-
teikusi Starptautiskā Vaļu medību
komisija (International Whaling
Commission, IWC) - institūcija,
kas nodibināta vaļu aizsardzībai
un vaļu medību uzraudzībai. Tie-
sa uzdeva Japānai anulēt visas uz
šīs programmas pamata izdotās
vaļu medību licences, kā arī aizlie-
dza izdot jaunas.

Starptautiskā Vaļu medību
komisija 1986.gadā noteica vaļu
komerciālo medību aizliegumu,
bet atļāva vaļu nogalināšanu zi-
nātniski pētniecisku pasākumu
laikā. Atsaucoties uz šo punktu,
Japāna visus šos gadus turpināja
medīt vaļus Antarktīdas piekras-
tes ūdeņos, nemaz neslēpjot fak-
tu, ka gaļa tālāk nonāk veikalos
un restorānos.

Tokija pēc ANO tiesas lēmuma
paziņoja, ka to ievēros, bet neiz-
slēdza iespēju, ka nākotnē var
īstenot citas vaļu medību prog-
rammas.

Austrālija un Jaunzēlande no-
dēvēja ANO Starptautiskās tiesas
lēmumu par vēsturisku, bet pau-
da bažas, ka Japāna var mēģināt
to apiet. Arī starptautiskā organi-
zācija „The International Fund for
Animal Welfare” (IFAW), kas dau-
dzus gadus rīko kampaņas pret
vaļu komerciālajām medībām, ir
paudusi gandarījumu par tiesas
lēmumu, norādot, ka tā ir vēstu-
riska uzvara, kas padarīs Dienvi-
du okeānu par patiesu vaļu rezer-
vātu.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

ANO tiesa atzīst par nelikumīgām Japānas vaļu medības

ANO Starptautiskā tiesa secināja, ka Japānas „zinātniskā
vaļu medību programma” Antarktīdā neatbilst zinātnisko

vaļu medību prasībām

http://www.thetimes.co.uk/tto/multimedia/archive/00386/NM091404_a_386736c.jpg

1986. gadā Starptautiskā Vaļu medību komisija noteica
vaļu komerciālo medību aizliegumu, taču Japāna ir turpi-
nājusi vaļu medības Antarktīdas piekrastē, nemaz neslēp-

jot, ka gaļa tālāk nonāk veikalos un restorānos

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/00443/news-graphics-2007-
_443890a.jpg

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautiskā tiesa 31.martā nolēma, ka vaļu medības, ko pre-
tēji komerciālo medību aizliegumam ik gadu rīko Japāna, ir nelikumīgas un neatbilst starptautiskajām
tiesībām.
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Kopenhāgenas zoodārzs turpina
„nāves menedžmentu”

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Publiski zooloģiskais dārzs
skaidroja, ka lauvas nogalināti, jo
vajadzējis atbrīvot vietu jaunam
lauvu tēviņam un nav izdevies
atrast lauvu ģimenei jaunas mā-
jas. „Lai nodrošinātu lauvu barā
dabisku struktūru un savstarpē-
jas attiecības, zoodārzam bija jā-
eitanazē divi veci lauvas un divi
lauvēni, kas vēl nav pietiekami
pieauguši, lai spētu par sevi pa-
rūpēties,” skaidroja Kopenhāge-
nas zoodārza administrācija, jo
„pretējā gadījumā jaunais tēviņš
pie pirmās iespējas nogalinātu 10
mēnešus vecos lauvēnus”. Jaun-
ais tēviņš dzīvošot kopā ar zoo-
dārza jaunajām lauvenēm, kuras
tikko sasniegušas dzimumbriedu-
mu, lai izveidotu jaunu baru un
turpinātu lauvu vairošanas prog-
rammu.

Organizācija „Born Free Foun-

dation” norāda, ka ar šo rīcību
Kopenhāgenas zoodārzs demon-
strē pilnīgu vienaldzību gan pret
saviem dzīvniekiem, gan arī pret
sabiedrības viedokli, un tas ir
skaidrs apliecinājums daudzajām
problēmām, kas saistītas ar sav-
vaļas dzīvnieku turēšanu zoodār-
zos.

BFF arī norāda, ka zoodārzu
vairošanas programmu nozīme
savvaļas sugu saglabāšanā ir nie-
cīga – tikai dažām nebrīvē turēta-
jām sugām ir izstrādāti reintro-
dukcijas jeb atlaišanas savvaļā
plāni. Eiropā nav nevienas koor-
dinētas Āfrikas lauvu reintroduk-
cijas programmas, kas nozīmē,
ka lauvu pavairošanai zooloģiska-
jos dārzos nav nekādas saistības
ar sugas saglabāšanu brīvībā,
uzsver organizācija.

Kopenhāgenas zooloģiskais dārzs, kas gada sākumā izpelnījās
plašu starptautisku nosodījumu par lēmumu nogalināt un publiski
izbarot lauvām žirafu tēviņu Mariusu, ignorējot sabiedrības un
speciālistu viedokli, turpina „nāves menedžmenta” praksi. Par
nākamajiem upuriem marta nogalē kļuva divi pieauguši lauvas un
divi pusauga lauvēni.

Ar kilometru garu
protesta vēstuli aicina
pārtraukt klaiņojošo
suņu nogalināšanu

Bērnu delegācija no Vācijas dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas
„Schüler für Tiere” (Skolēni par
dzīvniekiem) un princese Maja Sin-
ke Hohencollerna aprīļa sākumā
Eiropas Parlamenta (EP) viceprezi-
dentam Otmaram Karasam un EP
Dzīvnieku aizsardzības un labturī-
bas sadarbības grupas priekšsēdē-
tājam Pāvelam Pokam iesniedza
savdabīgu protesta vēstuli – kilo-
metru garu rulli, kas izveidots no
11 Eiropas Savienības valstu bērnu
vēstulēm.

Bērnu sūtījums ir pieteikts ie-
rakstīšanai Ginesa rekordu grāmatā
kā pasaulē garākā vēstule. Akcijas
mērķis ir aicināt Eiropas Savienības
un dalībvalstu līmenī uzlabot attiek-
smi pret bezpajumtes dzīvniekiem
un aizliegt klaiņojošo suņu nogali-
nāšanu.

http://resources2.news.com.au/images/2014/03/26/1226864/842522-denmark-zoo-lion-
cubs.jpg

http://www.pfalz-express.de/wp-
content/uploads/2014/04/Stra%C3%9Fenhunde-
Rum%C3%A4nien-Sch%C3%BCler-f%C3%BCr-Tiere-
Br%C3%BCssel.jpg
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NĒ VIVISEKCIJAI! būs pirmā
pilsoņu iniciatīva, kas uzsāks vir-
zību jaunievēlētajā Eiropas Parla-
mentā un Eiropas Komisijā.
2014.gada septembrī kampaņas
pārstāvji no Itālijas tiks uzklausīti
Briselē, bet 2014.gada oktobrī
Eiropas Komisija sniegs oficiālu
atbildi par iniciatīvas virzību.

NĒ VIVISEKCIJAI! ir Eiropas
pilsoņu iniciatīva, kas vērsta uz
mūsdienīgu zinātnisko metožu
attīstību, izstrādājot un ieviešot
zinātniski pamatotas alternatīvas
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.
Šībrīža direktīva 2010/63/ES ir

tapusi biznesa interešu ietekmes
rezultātā un ir uzskatāma par mo-
rāli, zinātniski un politiski nepie-
ņemamu.

Lai iniciatīvu virzītu tālāk, bija
nepieciešams savākt pilsoņu dau-
dzumam proporcionālu minimālo
parakstu skaitu vismaz septiņās
ES valstīs un vismaz miljonu pa-
rakstu kopā visā Eiropas Savienī-
bā. Kopumā kampaņā tika savākti
1 326 000 parakstu, 12 valstīs
savācot minimālo nepieciešamo
parakstu skaitu.

Latvijā parakstus vāca dzīvnie-
ku aizsardzības organizācija

“Dzīvnieku brīvība”, patversme
“Dzīvnieku draugs”, “Juglas dzīv-
nieku aizsardzības grupa” un dzīv-
nieku patversme “Ulubele”, kopu-
mā savācot vairāk nekā 3600 pa-
rakstu jeb 54 % no minimālā ne-
pieciešamā parakstu skaita. Lī-
dzīgs rezultāts tika sasniegts arī
Lietuvā, taču īpaši aktīvi bija igau-
ņi, ievērojami pārsniedzot valstij
noteikto minimālo robežu.

Iniciatīva „Nē vivisekcijai!” ir
viena no vērienīgākajām pilsonis-
kajām akcijām Eiropas dzīvnieku
aizsardzības vēsturē, kas aptvēra
visas ES valstis.

ZIŅASDZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Kampaņā „NĒ VIVISEKCIJAI!” savākti miljons parakstu

Atbildīgās institūcijas ir oficiāli apstiprinājušas, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvā NĒ VIVISEKCIJAI!
(STOP VIVISECTION) savākti nepieciešamie miljons parakstu, lai iniciatīvu varētu virzīt tālāk izskatīša-
nai Eiropas Savienības institūcijās, informē kampaņas organizētāji.

http://files.arsofia.com/uploads/2013/04/stop-vivisection-450x313.jpg



10

NUMURA TĒMA

Zeltītā priekškara
drūmās ēnas

http://i.livescience.com/images/i/000/039/143/i02/circus-tiger-fire.jpg?1366229465

Pēdējās desmitgadēs jautājums par dzīvnieku izmantošanu cirkos un citos līdzīgos izklaides pasāku-
mos ir kļuvis par sabiedrības un politisko debašu objektu daudzās pasaules valstīs. Aizvien vairāk valstu
pilnībā vai daļēji aizliedz dzīvnieku cirku, uzskatot, ka šāda izklaide ir neētiska un tai nav vietas mūs-
dienu pasaulē. Tomēr joprojām pasaulē ir tūkstošiem cirku, kuros dzīvnieki, īpaši lielie savvaļas dzīv-
nieki, tiek turēti nožēlojamos apstākļos, apmācīti ar cietsirdīgām metodēm un pavada visu savu mūžu
ciešanās.

Dzīvnieku aizsardzības organi-
zācijas visā pasaulē ir dokumentē-
jušas simtiem gadījumu par nežē-
līgu izturēšanos pret cirka dzīvnie-
kiem. Ar slepeno kameru filmētos
videomateriālos un fotoattēlos fik-
sēts, ar kādiem paņēmieniem dre-
sētāji panāk dzīvnieku paklausību
– asi āķi, rungas, pātagas, elektro-
šoka ierīces, ķēdes un virves ir
darbarīki, ar kuriem tiek radīts
krāšņais priekšnesums, ko, fanfa-
rām skanot un zelta spīguļiem
mirdzot, cilvēki ierauga cirka arē-
nā. Nereti šie rīki tiek izmantoti
pat uzstāšanās laikā.

Īpaši no dresētāju vardarbības
cieš lielie savvaļas dzīvnieki, kas
var būt potenciāli bīstami cilvē-
kiem – tīģeri, lauvas, ziloņi un citi.

Viņiem jau no mazotnes iedzen
bailes no cilvēka – tik baismīgas
bailes, ka, piemēram, kāda pieau-
gusi lauvene aiz bailēm urinēja ik
reizi, kad ieraudzīja savu dresētāju
(šāds fakts minēts organizācijas
„Animal Defenders International”
2008.gada pētījumā par dzīvnieku
apstākļiem ASV cirkos).

Tomēr arī mazajiem dzīvnie-
kiem, pat suņiem un kaķiem, dzī-
ve cirkā nozīmē mūžīgu ieslodzīju-
mu pārāk mazos būros, tūksto-
šiem kilometru garus pārbraucie-
nus šauros, nevēdinātos un netī-
ros transporta krātiņos, fizisku un
emocionālu vardarbību ik dienas.
Jo ciešanas dzīvniekiem cirkos
sagādā ne vien vardarbīgās apmā-
cības metodes – duršana, sišana,
draudi. Vēl lielākas mokas rada
dzīves apstākļi – šaurība, bezgalī-

ga transportēšana, ķēdes un krāti-
ņi. Pētījumos ir konstatēts, ka lie-
lākā daļa cirka dzīvnieku līdz pat
90% sava mūža pavada ieslodzīti –
vai nu krātiņos, kas ir tik mazi, ka
dzīvnieki tajos var tikai piecelties
un apgriezties, vai arī pieķēdēti.
Dzīvniekus, kuri dabiski ir vientuļ-
nieki – kā tīģeri – tur un pārvadā
grupās, tāpēc nereti izceļas kauti-
ņi un tie viens otru smagi savaino
vai nogalina. Savukārt ziloņi un
pērtiķi, kas pēc dabas ir ļoti sociāli
un kustīgi dzīvnieki, cirkos visbie-
žāk dzīvo vientulībā, pieķēdēti,
spējot paspert labākajā gadījumā
dažus soļus. Vienīgā to „pastaiga”
ir līdz cirka arēnai vai transporta
krātiņam.

Ko neredz cirka skatītājs

Publikācija sagatavota, izmantojot Dzīvnieku Brīvība, www.nra.lv, Latvijas radio, www.delfi.lv, www.peta.org,
www.endcap.eu materiālus
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Ciešanas dzīvniekiem sagādā
arī triki paši par sevi. Neviens tī-
ģeris, zilonis vai lācis no laba prā-
ta nebrauktu ar velosipēdu, nesē-
dētu krēslā, nelēktu caur ugunīgu
apli vai nestāvētu uz priekškājām
– šādas darbības tiem rada ne ti-
kai diskomfortu, bet bieži vien pat
fiziskas sāpes, jo ir nepiemērotas
dzīvnieku uzbūvei. Tādēļ cirka
dzīvnieki bieži cieš no traumām,
kaulu deformācijas, artrīta, tuber-
kulozes un citām kaitēm. Turklāt
atšķirībā no cilvēkiem, kas no brī-
vas gribas izvēlējušies uzstāties
cirkā un demonstrēt trikus, kuri

prasa pārsniegt dabiskās spējas,
dzīvniekiem šāda izvēle netiek do-
ta – viņus vienkārši piespiež. Dzīv-
nieki izpilda trikus nevis tāpēc, ka
viņiem patiktu to darīt, bet gan
tāpēc, ka baidās no tā, kas notiks,
ja viņi neizpildīs pavēli...

Savainojumus četrkājainie
„mākslinieki” gūst ne tikai cirka
arēnā, bet arī transportēšanas
laikā un ikdienas dzīvē – nobrāzu-
mi, izgulējumi un citas traumas ir
parasta parādība. Daži sakropļo
paši sevi vai citus sugas brāļus –
stresa, vientulības vai pārliekas
saspiestības dēļ.... Bezgalīgajos
pārbraucienos traumas un slimī-
bas netiek pienācīgi ārstētas, taču
tas nekavē dzīvniekus atkal un
atkal izdzīt arēnā.

Starptautiskā organizācija EN-
DCAP norāda: „Ņemot vērā izman-
totās apmācību metodes un dzīv-
nieku piespiešanu veikt nedabis-
kas darbības izrāžu laikā, kā arī
to, ka daudzi cirki nemitīgi ceļo
un līdz ar to dzīvnieki pārsvarā
tiek turēti „pagaidu mītnēs”, tur-
klāt lielākajā daļā cirku arī pastā-
vīgās dzīvnieku turēšanas telpas
neatbilst dzīvnieku vajadzībām, ir
pilnīgi skaidrs, ka cirkā nav iespē-
jams nodrošināt dzīvnieku labturī-
bu. Daudzām dzīvnieku sugām
papildus ciešanas rada tas, ka tie
spiesti dzīvot nepiemērotā klima-
tā, nedabiskās sociālajās grupās
un bez jebkādas iespējas izpaust
savu dabisko uzvedību.”

Daudzi triki dzīvniekam rada diskomfortu un fiziskas
sāpes, jo ir nepiemēroti dzīvnieka uzbūvei
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Rīgas cirks bez klauna
maskas

Aprīļa vidū klajā nāca informācija,
ka ar viesizrādēm Rīgas cirkā uzstājas
bēdīgi slavens “skatuves mākslinieks”
- ziloņu dresētājs Larss Holšers, kurš
iepriekš pieķerts nežēlīgi izturoties
pret saviem dzīvniekiem. Tas arī Latvi-
jā aktualizēja jautājumu par dzīvnieku
izmantošanu cirkā, jo, lai gan Rīgas
cirkā dzīvnieki pastāvīgi netiek turēti,
tas ir īpaši iecienījis izrādes ar dzīvnie-
kiem. Pagājušajā gadā viesizrādēs Rīgā
uzstājās seši ārvalstu cirki ar 88 dzīv-
niekiem no Ukrainas, Krievijas, Balt-
krievijas un Horvātijas – par spīti tam,
ka Rīgas cirkā nebūt nav piemērotu
telpu lielo savvaļas dzīvnieku turēša-
nai.

Larss Holšers Rīgas cirkā dresēja
ziloņus un dueta “Duo Soleva” sastāvā
uzstājās no 28.marta līdz 11.maijam,
izmantojot pseidonīmu, mainīti bija arī
cirka ziloņu vārdi.

Publikācija sagatavota, izmantojot Dzīvnieku Brīvība, www.nra.lv, Latvijas radio, www.delfi.lv, www.peta.org,
www.endcap.eu materiālus
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Sadarbību ar Rīgas cirku dre-
sētājs uzsāka pēc iepriekšējās
sadarbības pārtraukšanas ar
Zviedrijas un Dānijas cirkiem – tie
atteicās no šī „mākslinieka” pa-
kalpojumiem cietsirdīgas izturē-
šanās pret dzīvniekiem un iespē-
jamo dzīvnieku labturības pārkā-
pumu dēļ. Neraugoties uz to un

par spīti dzīvnieku aizsardzības
organizāciju aicinājumam nekavē-
joties pārtraukt sadarbību ar Hol-
šeru, Rīgas cirks ne tikai nelauza
līgumu ar šo dresētāju, bet pat
aizstāvēja viņu.

Diemžēl arī Pārtikas un veteri-
nārais dienests kārtējo reizi nebi-
ja uzdevumu augstumos un ne-
kādus trūkumus ne dzīvnieku
turēšanas apstākļos Rīgas cirkā,
ne arī pašu dzīvnieku veselības

stāvoklī nesaskatīja, par spīti
tam, ka pat skatītāji, kuri bija
apmeklējuši izrādi, atzina, ka
abas Holšera ziloņmātes arēnā
izskatījušās stīvas, nogurušas, un
vienai no tām bijušas acīmredza-
mas problēmas ar snuķi. Tas gan
nav pārsteidzoši, jo savulaik Pār-
tikas un veterinārais dienests arī
tika atzinis, ka ir pilnīgi pieņema-
mi turēt pieaugušu lāci dažus
kvadrātmetrus lielā būrī...

2009. gadā starptautiska dzīv-
nieku aizsardzības organizācija
“Animal Defenders International”
ar slēpto kameru ieguva apjomīgu
video materiālu no Lielbritānijas
cirka “Great British Circus” aizku-
lisēm, ko pēc tam izvērtēja veteri-
nārārsti un ziloņu speciālisti.
Videomateriālā redzams, kā dresē-
tājs Holšers pat šova laikā ar rokā
paslēptu asu āķi sit pa ziloņa jutī-
gajām vietām, lai panāktu pakļau-
šanos, savukārt cirka aizkulisēs
visi trīs ziloņi - Sonja, Vana Mana
un Deli - ik dienas tiek daudzkārt
sisti ar metāla āķi, slotu un dakšu
pa dažādām ķermeņa daļām, tos-
tarp pa galvu un acīm. Dzīvnieki
acīmredzami baidās un ir stresā,
sāpēs kliedzot un cenšoties atkāp-
ties vai sastingstot.

Kā savā paziņojumā norādījuši
britu veterinārārsti, Larsa Holšera
dresētie dzīvnieki ir jau cienījamā
vecumā un cieš no vairākām hro-
niskām veselības problēmām.

Zilonenei Sonjai ir ļoti slikta
redze, bet Vana Manai – daļēji pa-
ralizēts snuķis un viņa pārvietojas
ļoti stīvi. ADI videomateriālos do-
kumentētais trešais un jaunākais

Holšera zilonis vārdā Deli 2012.
gadā ilgstošu veselības problēmu
dēļ tika iemidzināts.

Atklātībā nākušie materiāli
Lielbritānijā izraisīja plašu sabied-
rības nosodījumu un asu reakciju
no dzīvnieku aizsardzības organi-
zāciju puses, kā rezultātā sadarbī-
bas līgumus ar šo dresētāju pār-
trauca arī citu valstu cirki.

2013. gada oktobrī Holšers ar
izdomātu uzvārdu Kanbaums un
arī mainītiem ziloņu vārdiem uz-
stājās Zviedrijas cirkā “Cirkus
Scott”, taču, kad valsts lielākajā

laikrakstā “SvD Nyheter" tika pub-
licēta informācija, ka dresētājs
tiek vainots nežēlībā pret dzīvnie-
kiem, izrādes tika atceltas un
“Circus Scott” nolēma turpmāk
pilnībā atteikties no savvaļas dzīv-
nieku izmantošanas izrādēs.

Savukārt šī gada martā dzīv-
nieku labturības problēmu dēļ ar
Holšeru sadarbību pārtrauca arī
Dānijas cirks “Benneweis”, bet
Holšers devās tūrē uz Rīgu...

Dresētājs ar senu
pārkāpumu vēsturi

http://highachieversnetwork.com/wp-content/uploads/2012/06/chainedelephant-1.jpg

Publikācija sagatavota, izmantojot Dzīvnieku Brīvība, www.nra.lv, Latvijas radio, www.delfi.lv, www.peta.org,
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NUMURA TĒMA

Protests pulcē desmitiem cilvēku

Rīgas cirka viedokli diemžēl
nespēja mainīt arī biedrības
„Dzīvnieku Brīvība” rīkotais pro-
tests, kurā pulcējās aptuveni 80
cilvēku, lai izteiktu nosodījumu
cirka lēmumam turpināt sadarbī-
bu ar Holšeru. Turot rokās plakā-

tus „Dzīvnieki nav ne aktieri, ne
klauni”, „Cilvēku izklaide = dzīv-
nieku ciešanas”, „Tāds cirks
mums nav vajadzīgs!”, „Zvēru
cirks kultūras galvaspilsētā”,
„Labrīt, sirdsapziņa!” un citus,
protestētāji aicināja cirka vadību

tomēr pārdomāt savu lēmumu,
taču izpratni nesagaidīja.

“Gadījums ar Holšera ziloņiem
paver priekškaru uz to dzīvnieku
cirka pasaules daļu, kuru skatī-
tājs neredz un bieži vien arī nevē-
las redzēt - uz daļu, kur valda cie-
šanas, sāpes un vientulība,” pro-
testā norādīja Dzīvnieku Drauga
fonda pārstāve Laura Karnīte. “Pat
tad, ja neviens dresētājs nekur
pasaulē vairs nepielietotu spēku,
lai iemācītu dzīvniekiem trikus,
savvaļas dzīvnieku cirks bez cieša-
nām tikpat nebūtu iespējams, jo
dzīvniekiem tāpat būtu jādzīvo
šauros krātiņos, pieķēdētiem, bez
iespējas izkustēties, tos nepār-
traukti pārvadātu no vienas arē-
nas uz otru, tie būtu šķirti no sa-
viem sugas brāļiem, bez iespējas
dzīvot dabisku dzīvi. Tāpēc savva-
ļas dzīvnieku izmantošana cirkā ir
jāaizliedz,” uzsvēra Karnīte.

Dzīvnieku cirki ir palieka no
pagātnes – no tiem laikiem, kad
cilvēki pārējās dzīvās būtnes uz
planētas uzskatīja par bezjūtīgām
lietām, kuras var izmatot pēc sa-
viem ieskatiem. Kopš tiem laikiem
cilvēces izpratne par dzīvniekiem
ir būtiski mainījusies – zinātne ir
pierādījusi, ka dzīvniekiem tāpat
kā cilvēkiem piemīt inteliģence,
saprāts, tie jūt emocijas, lieto dar-
barīkus, veido ģimenes un draugu
loku, tiem ir savi ieradumi un va-
jadzības.

Cirka dzīvniekiem ir atņemts
viss, kas padara dzīvi laimīgu un
pilnīgu – tiem nav iespējas dzīvot
dabisku dzīvi, tiem tiek atņemta
ģimene un citu sugas brāļu sa-

biedrība, tiem netiek ļauts aprūpēt
un izaudzēt mazuļus, tie ir lemti
mūža ieslodzījumam, visu dzīvi
ceļojot no arēnas uz arēnu, lai sa-
jūsminātu cilvēku pūļiem demon-
strētu trikus, kas sagādā ciešanas
un kuru izpilde tiek panākta ar
sāpēm. Dzīvnieku cirks ir apkau-
nojums mūsdienu sabiedrībai.

Tieši ētisku apsvērumu dēļ pē-
dējās desmitgades laikā daudzviet
pasaulē ir pieņemti lēmumi pār-
traukt dzīvnieku izmantošanu cir-
kā. Nacionāla līmeņa aizliegumi
dzīvnieku cirkam pieņemti Grieķi-
jā, Kiprā, Bosnijā un Hercegovinā,
Bolīvijā, Kostarikā, Kolumbijā un
Ķīnā, bet diskusijas par šo tēmu
notiek arī vairāku citu valstu par-
lamentos. Savukārt Lielbritānijā,
Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Zviedrijā,

Norvēģijā, Somijā, Nīderlandē,
Bulgārijā, Slovēnijā, Indijā, Singa-
pūrā, Panamā u.c. netiek pieļauta
savvaļas dzīvnieku izmantošana
cirkā. Pateicoties augošam sabied-
rības pieprasījumam, aizvien vai-
rāk pasaules klases ceļojošo cirku
izvēlas atteikties no izrādēm ar
dzīvnieku līdzdalību.

Pagātnes palieka

Publikācija sagatavota, izmantojot Dzīvnieku Brīvība, www.nra.lv, Latvijas radio, www.delfi.lv, www.peta.org,
www.endcap.eu materiālus
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais aprīlī

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais pro-
jekts aprīlī patversmei deva iespēju sniegt palī-
dzību 80 kaķiem un 30 suņiem. Nepieciešamo
ārstēšanu veterinārās palīdzības programmas ie-
tvaros saņēma 14 kaķi un 3 suņi, bet veselības
profilakses pasākumi – vakcinācija un attārpoša-
na – veikta 17 suņiem un 67 kaķiem. Ielas kaķu
kontroles programmā aprīlī sterilizēti trīs bezpa-
jumtes kaķi.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība

Bezmaksas veterinārā palī-
dzība aprīlī bija nepieciešama 14
kaķiem un 3 suņiem. Sociālās
veterinārās klīnikas „Dzīvnieku
Draugs” aprūpē nonākušie min-
či pārsvarā cieta no ausu ērcī-
tēm, citu parazītu invāzijas, in-
fekcijas slimībām un acu kai-
tēm, taču dažiem vajadzēja ār-
stēt arī savainojumus. Vissliktā-
kajā stāvoklī klīnikā nonāca divi
kaķu bērni no Auces, kuriem
tika konstatētas ne vien ausu
ērcītes, blusas un utis, bet arī
kailā ēde un smags rinotraheīts.
Mazminči bija dzīvojuši kādā
nelabvēlīgā ģimenē kopā ar vai-
rākiem citiem dzīvniekiem, par
kuras grūtībām aprūpēt dzīvnie-
kus uzzināja Auces Dzīvnieku
aizsardzības biedrība. Sadarbībā
ar šo biedrību Dzīvnieku Drauga
fonds ne vien palīdzēja ar slimo
dzīvnieku ārstēšanu, bet vairā-
kus kaķus arī sterilizēja, lai no-
vērstu to nekontrolētu vairoša-
nos.

Sadarbībā ar Auces dzīvnieku
draugiem tika sniegta palīdzība
arī sunītei Aucītei, kuras saim-
nieks par viņu nespēja parūpē-

ties. Kucītei bija izkritusi dzem-
de, viņa bija slikti barota, novā-
jējusi un parazītu apsēsta. Pēc
veiksmīgas operācijas, ko veica
Dzīvnieku veselības centra vete-
rinārārsti, labi barota un aprū-
pēta, Aucīte ātri atkopās un nu
jau dzīvo pie jauniem saimnie-
kiem, kuri pat nedomā viņu likt
pie ķēdes.

Savukārt mazsunīti Noriņu
uz ielas notrieca automašīna,
savainojot kājiņu. Izmeklējumi
parādīja, ka trauma ir nopietna
– lūzusi gūžas kaula galviņa,
tāpēc meitenei Mazo Brāļu hos-

pitālī tika veikta operācija. Pēc
atveseļošanās Noriņa dosies uz
jaunajām mājām.

Sterilizācijas programma

Bezpajumtes kaķu sterilizāci-
jas programmas ietvaros aprīlī
ar Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu tika sterilizēti 3
kaķi – viena kaķenīte un divi
runcīši. Nelielais sterilizēto kaķu
skaits skaidrojams ar to, ka visi
patversmes veterinārie resursi
aprīļa sākumā tika novirzīti lie-
lajam sterilizācijas projektam.

Aucīte
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STĀSTS

Kādus 10 kilometrus no Ah-
medabadas, Gudžeratas štata
galvaspilsētas Indijā, milzīgu
pļavu vidū redzamas garas ķie-
ģeļa ēku virknes, gluži kā tāda
ferma. Bet tā nav ferma, tas ir
patvērums, kur vecas un slimas
govis pavada savas pēdējās die-
nas, ērti, mierīgi un cienīgi.

Ir labi zināms, ka hinduisti
visas dzīvās radības uzskata par
viena Dieva izpausmēm. Hin-
duisti neēd gaļu. Nevienu dzīv-
nieku nedrīkst nogalināt vai ne-
laipni pret to izturēties. Govis,
kazas, suņi, kaķi un pērtiķi pār-
pludina ielas un laukus. To dēļ
apstājas satiksme. Veikalnieki
izliek tiem ūdeni. Dzīvnieki apēd
visu, ko var atrast. Neviens tiem
neņem ļaunā.

Vairāk par citiem dzīvniekiem
hinduisti, sevišķi džeini, hindu-
isma stingrākie piekritēji, ciena
govis. Govju patvērumu Gudže-
ratā ir dibinājuši un apsaimnie-
ko vietējie iedzīvotāji. Govis ik
dienas izlaiž ganībās, bet, kad
tās vairs nespēj staigāt, nogulda
uz bieziem pakaišiem, ar salmu
paliktņiem atbalstot to masīvos

ragus. Govis pastāvīgi uzrauga
veterinārārsts, kurš nepiecieša-
mības gadījumos tām dod sāpju
remdinošus līdzekļus. Govis tiek
barotas un dzirdītas, un ik pēc
dažām stundām apgrozītas, lai
nerastos izgulējumi. Tās nekad
nav vienas: dienu un nakti starp
govīm staigā klusas sievietes
sari, noglāstot visus dzīvniekus
pēc kārtas.

Tiesa, daudzu dzīvnieku dzīvi
Indijā sabojā bads un slimības.
Tāda ir arī cilvēku dzīve, bet viņi
dalās tai mazumiņā, kas viņiem
ir. Nabadzība nav sagrāvusi cil-
vēku cieņu pret dzīvību.

Indiju vēl joprojām uzskata
par vienu no pasaules nabadzī-
gākajām un atpalikušākajām
valstīm, bet Rietumi ir sasniegu-
ši apbrīnojamus panākumus
izglītībā, zinātnē, tehnoloģijā,
industrializācijā un politikā. Bet
kur tad mūs ir novedis pro-
gress?

Cik daudzi bezpajumtnieki,
cilvēki, nerunājot par dzīvnie-
kiem, Rietumos saņem aprūpi
un mīlestību, kādu sniedz Gu-
džeratas patversmes? Kā salīdzi-

nāt Indijas svētās govis ar miljo-
niem mājlopu, kurus mēs sablī-
vējam lopu vagonos, lai vestu
atbaidošā ceļojumā uz lopkautu-
vi? Kādēļ bagātie Rietumi nespēj
tikt galā ar apkārtklīstošajiem
mājdzīvniekiem citādi kā indē-
jot, slīcinot, nogalinot tos ar
elektrību vai iesprostojot patver-
smēs un tērējot milzīgus līdzek-
ļus? Indija šo problēmu atrisina,
sterilizējot klaiņojošos dzīvnie-
kus un pēc tam atlaižot tos brī-
vībā. Kāpēc Rietumos, kur ir tik
augsti dzīves standarti un vispā-
rējā bezmaksas izglītība, ir tik
daudz pamestu dzīvnieku, tik
daudz dzīvnieku, kas pastāvīgi
baidās no cilvēka? Un kādēļ trū-
cīgie Indijas hinduisti dzīvo mie-
rā ar visiem dzīvniekiem, mīlot
un izjūtot tos kā daļu no dzīves
bagātības?

Acīmredzot, atbilde neslēpjas
materiālajā progresā vai Rietu-
mu domāšanas vai ticības pārā-
kumā. Atbilde ir jāmeklē cilvēka
sirdī, viņa cilvēcībā, viņa garīga-
jā spēkā, viņa tieksmē uz labes-
tību.

Kristīne Čilvere
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Pelītes stāsts nav no priecīgajiem,
jo viņu kādā aukstā ziemas naktī
atstāja, piesietu pie patversmes vār-
tiem. Uz laiku par viņu gādību uz-
ņēmās klīnikas personāls, jo patver-
smē vietas nebija. Tāpēc Pele, iespē-
jams, ir vienīgais suns pasaulē,
kurš patiešām priecājas, ieraugot
cilvēkus baltos ķiteļos.

Peles rados noteikti ir bijis kāds
taksis, no kura viņa ir mantojusi ne
tikai glīto izskatu, enerģisko dabu un
mērķtiecību, skanīgu balsi, bet arī
bezgala lielo dzīvesprieku un apņēmī-
bu piedalīties it visā, kur paredzēts
kādam četrkājainim iesaistīties. Viņa
arī no lieliem suņiem nebaidās, sev
pāri darīt neļaus, bet prot arī labi sa-
dzīvot.

Lielākais prieks Pelei ir doties pastai-
gās—lai arī maza augumā, viņa ir
ļoti izturīga un sparīgi uz priekšu
soļos pat tad, kad lielie suņi jau būs
nokausēti.

Vērojot Pelītes aktīvo rosīšanos, ne-
reti liekas, ka suns nemaz nav mīļo-
jams. Taču mazā dāma ar prieku sa-
ņem glāstus un sevišķi priecīgos brī-
žos pati ielec klēpī un kārtīgi cilvēku
sabučo. Vienai gan viņai palikt nepa-
tīk, taču var jau sunīti arī saprast—
kas vienreiz pamests, tas to nekad
neaizmirst.



17

LAIMĪGIE STĀSTI

APRĪLĪ MĀJĀS DEVĀS...

Draugs patversmes kolektīvam paliks atmiņā vēl ilgi – ne
tikai tamdēļ, ka melnā skaistuļa vārds patiešām atbilda
viņa raksturam, bet arī neticamā spēka dēļ. Ne vien pa-
tversmes darbinieki un brīvprātīgie palīgi, bet pat hokejists
Aleksandrs Ņiživijs izbaudīja brīvā lidojuma brīžus, būra
šaurībā apnikušajam Draugam ar visu sparu metoties
pretī pastaigas piedzīvojumiem. Aiz šīs nevaldāmās ener-
ģijas ne katrs spēja pamanīt, ka patiesībā Draugs ir labi
audzināts un paklausīgs suns, kas lieliski zina labas uz-
vedības noteikumus.

Drauga jaunā ģimene izvēlēties suni patversmē iera-
dās pilnā sastāvā. Noklausījušies brīdinājumu par
Drauga spēku un sparu, visi ģimenes locekļi pastaigas
laikā izmēģināja, vai spēs suni noturēt, un atzina, ka
nav nemaz tik traki. Un tā, kuplo asti lepni izslējis un ausis saslējis, Draugs,
it kā visu mūžu to vien būtu darījis, ielēca „busiņā” un devās uz savām jaunajām mājām. Tur viņam
vairs nav jāgarlaikojas būrī, jo suņa rīcībā ir plaša teritorija un apkārt daudz mīlošu cilvēku, un Drau-
ga „tumšā puse” ir pazudusi kā nebijusi – palicis tikai gudrais un paklausīgais suns, kas gatavs izpildīt
katru saimnieka komandu. „Paldies par draugu!” saka Drauga jaunie saimnieki.

Melnā lutause Margo ar baltajām „zeķītēm” kādā tumšā va-
karā tika piesieta pie patversmes žoga. Suņu meitiņai tobrīd
bija vien septiņi mēneši, taču augumā viņa bija padevusies
visai ražena, bet raksturā – pats mīļuma iemiesojums, kam
prāts nesās vien uz buču došanu, rotaļām un samīļošanos.
Cilvēkiem apmeklējot patversmes suņus, no visiem suņiem
tieši Margo padevās visžēlīgākie skatieni, kuros bija lasāms
tikai viens: „Lūdzu, lūdzu, paņem mani mājās!”

Tomēr bija jāpaiet veseliem pieciem mēnešiem, līdz patver-
smē ieradās Margo īstais cilvēks. Sune un viņas jaunā
saimniece kādā darba dienā pirmoreiz satikās patversmes
gaitenī, un Margo nekavējās laist darbā visu savu pievilcī-
bu, lai iekarotu viņas sirdi. Tas izdevās ātri vien, un jau
tās pašas nedēļas nogalē Margo kopā ar saimnieci devās
mājup – kājām, lai labāk iepazītu viena otru.

Nu Margo jau iemācījusies daudzas sunim vajadzīgas zi-
nības, taču arī bez dažas labas palaidnības nav iztikts. Saimniece gan uz Margo ne-

dusmojas, vien smiedamās nosaka, ka rozes jau esot bijušas vecas un sen jau gribējies stādīt jaunas. Ar to
gan viņa pagaidīšot līdz brīdim, kad Margo būs pārgājis lielais rakšanas dullums...

Draugs

Margo
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Brita
Sunīte Brita tāpat kā Margo tika piesieta pie patver-

smes žoga – tas notika pērnā gada novembrī. Arī raksturā
un uzvedībā abas suņu jaunkundzes bija ļoti līdzīgas –
draudzīgas, rotaļīgas, ar pāri plūstošu mīlestību pret cil-
vēkiem. Tāpēc gluži loģisks bija lēmums cilvēkus, kuri
patversmē bija ieradušies pēc tobrīd jau adoptētās Mar-
go, vispirms iepazīstināt tieši ar Britu. Cerības attaisno-
jās un pēc garas kopīgas pastaigas Brita tika pie jaun-
iem saimniekiem.

Britas jaunās mājas ir pavisam netālu no patversmes
un pagalmam garām ved viens no iecienītiem patver-
smes brīvprātīgo pastaigu maršrutiem. Jaunā saimnie-
ce stāsta, ka parasti Brita garāmgājējus īpaši vērā ne-
ņemot, taču, ja tuvojas kāds no patversmes suņiem,
Brita uzreiz izskrienot pagalma stūrī un lepni izrādoties: skat, es
jau esmu mājās, bet tu gan vēl ne! Ikdienā Brita dzīvo kopā ar saimnieci, ar kuru labi saprotas, taču par
savu īsto un vienīgo cilvēku atzīstot tikai saimnieces dēlu.

Sančo
Vai atminaties vienu no avīzītes varoņiem - cēlo runci
melnbaltā frakā Sančo, kurš patversmē nodzīvoja vairāk
nekā gadu? Visumā mīļajam un jaukajam kaķu jaunek-
lim piemita daži niķi, kas pamatīgi apgrūtināja jaunu
māju atrašanu – Sančo patika uzkundzēties citiem ka-
ķiem, tāpēc viņš varēja kļūt tikai par vienīgo mājas mī-
luli, turklāt arī pret cilvēkiem runcis mēdza būt visai
nešpetns. Tāpēc pēc gadu ilgas dzīves būrī tika izlemts
dot viņam iespēju dzīvot patversmes ielas kaķu kolonijā
– šķita, ka Sančo neatkarīgajai dvēselei tā būs daudz
labāk nekā turpināt nīkt ieslodzījumā. Tā nu melnbal-
tais palaidnis tika iepazīstināts ar pārējiem kolonijas
iemītniekiem un atstāts dzīvei brīvībā.

Taču, par lielu pārsteigumu, Sančo plašā ārpasaule
nemaz, nemaz neiepatikās. Jau nākamajā dienā viņš
sēdēja pie patversmes durvīm un žēli prasījās atpakaļ
mājās. Nokļuvis savā ierastajā būrī, Sančo divas dien-

naktis gulēja kā nosists, bet pēc tam pamodās pilnīgi izmai-
nījies – kļuvis bezgala mīļš un pieglaudīgs. Tāds viņš ir palicis arī jaunajās mājās, kurp devās jau dažas
dienas pēc atgriešanās no „izsūtījuma”. Turklāt viņš arī ir pārvarējis lielās bailes no pasaules aiz durvīm
un labprāt dodas pastaigās pa tuvējo apkārtni.
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Atis

Atis nokļuva patversmē pēc saimnieka nāves un uzreiz ieka-
roja visa kolektīva nedalītas simpātijas ar savu apcerīgo pie-
eju dzīvei. Milzīgajā runcī mājoja kaut kas no bodisatvas –
būtnes, kas sasniegusi Nirvānu un palīdz sasniegt apskaid-
rību arī citiem. Visos kaķu istabas iemītnieku strīdos Atis
noraudzījās ar rāmu mieru, sak, neies jau satraukties par
tādiem sīkumiem, ja jāpārdomā un jāapsver daudz svarī-
gākas lietas.

Jaunajās mājās Atis ir kungs un karalis, taču arī visus
pagodinājumus viņš pieņem ar filozofisku pieticību. Run-
ča saimniece ir aktīva sabiedriskajā dzīvē, viņas mājās
bieži pulcējas dažādi cilvēki, un Atis piedalās visās saru-
nās un apspriedēs, ar savu murrāšanu nomierinot sakar-
sušos prātus un aicinot: „Klau, dzīvosim draudzīgi, labi?”

Līna un Misa

Desmit gadus vecā kaķomīte Līna nonāca patver-
smē, jo nomira viņas līdzšinējais saimnieks. Gados
veciem kaķīšiem izredzes uz adopciju nav lielas – ne
katrs ir gatavs uzņemties rūpes par pensionāru un
saprotamas ir arī cilvēku bažas pieņemt ģimenē un
iemīlēt dzīvnieku, no kura, iespējams, jau pavisam
drīz būs jāšķiras uz mūžu.

Tomēr veiksme bija Līnas
pusē un viņa patversmē sagaidīja savu cilvēku. Tagad
Līna saimnieko kādā dzīvoklī, kur kopā ar viņu mitinās
vēl viena patversmes audzēkne – Misa. Melnā mincīte
tika izmesta kādas mājas kāpņu telpā – viņas bijušie
saimnieki, pārceļoties uz citu dzīvesvietu, nebija spēju-
ši izdomāt labāku risinājumu, kā tikt vaļā no kaķa.
Abas minces ir lielas draudzenes, un  pat Līna, nerau-
goties uz savu cienījamo vecumu, rotaļājas kā mazs
kaķēns.

Līna

Misa
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© Dzīvnieku Draugs 2014

KARSTUMS NOGALINA!
Pat dažas stundas karstumā un bez ūdens dzīvniekam var

būt nāvējošas!

Parūpējies par savu mīluli!
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