
1

13/Augusts 2012

Tāpēc arī augusta avīzes
numurs būs veltīts brīvprātīgā
darba tēmai, vēlreiz sakot PALDIES!
visiem mūs palīgiem – gan tiem,
kuri jau kļuvuši gluži vai par
patversmes darbiniekiem un ik
dienas no rīta līdz vakaram piedalās
visos darbos, gan tiem, kuri reizi pa
reizei atbrauc ciemos pie mums, lai
izvestu pastaigā patversmes suņus,
gan visiem citiem, kuri snieguši
mums atbalstu citādā veidā. Bez
brīvprātīgajiem patversme nemaz
nespētu eksistēt un paveikt savu
uzdevumu, jo vienkārši pietrūktu
darba roku – pat šī avīze nevarētu
iznākt.  „Dzīvnieku Drauga”
brīvprātīgie pagājušajā gadā
nostrādājuši 675 astoņu stundu
darba dienas (!!!), un nav šaubu, ka
šogad šis skaitlis būs vēl lielāks.

Pasaulē ir valstis, kur
brīvprātīgajā darbā piedalās pat 30
– 50% iedzīvotāju un viņu
paveiktais jūtami ietekmē valstu

ekonomiku un attīstību. Latvija vēl
tiktāl nav izaugusi – mūsu valsts
vēl tikai mācās brīvprātību, taču
mēs patversmē „Dzīvnieku Draugs”
redzam un jūtam - ar katru gadu
aizvien vairāk un vairāk cilvēku ir
gatavi veltīt savu brīvo laiku, savas
spējas un prasmes, lai palīdzētu
tiem, kam klājas grūtāk. Un tas ir
patiesi iedvesmojoši.

"Gūt var ņemot, gūt var dodot,
dodot gūtais neatņemams,” ir teicis
dzejnieks un filozofs Rainis, un
šajos vārdos ir visa brīvprātības
būtība. Darot labu citiem, mēs arī
paši kļūstam labāki, turklāt
brīvprātīgais darbs ir iespēja iegūt
jaunas prasmes, zināšanas un
pieredzi, iepazīt jaunus draugus,
paplašināt redzesloku, ietekmēt
procesus un palīdzēt sasniegt
mērķus, kuriem tu tici. Tāpēc – nāc
un pievienojies!

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Dodot gūtais neatņemams

Augustā paveik-
tais: Uzņemti 72
kaķi
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Šajā numurā:

Augusts patversmē „Dzīvnieku Draugs” pagāja brīvprātīgā
darba zīmē – mēneša sākumā aizsākām jaunu tradīciju, sarīkojot
pirmos patversmes Brīvprātīgo svētkus. Tie bija ne tikai veltījums
tiem cilvēkiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem, kuri nesavtīgi velta
savu laiku un darbu, lai palīdzētu samīļot un aprūpēt mūsu pajumtē
nonākušos suņus, kaķus, žurciņas, trušus, šinšillas un daudzas citas
dzīvas radības, bet arī brīvprātībai kā tādai – nesavtīgam
bezatlīdzības darbam sabiedrības labā, ieguldot savas spējas,
prasmes, laiku un darbu, lai dzīve pasaulē kļūtu labāka un gaišāka.
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Augusts patversmes vēs-
turē ieies ar visu laiku vismazāko
adoptēto kaķu skaitu – uz jaunām
mājām devās tikai 23 murrātāji,
bet patversmē uzņēmām veselus
72. Šāda „bilance” ir piepildījusi
patversmi līdz jumtam un vēl
mazliet vairāk, lai gan, par laimi,
daudzus minčus pagaidu mājās
uzņēma brīvprātīgie vai paši
atradēji, kuri nereti drīz vien
apjauta, ka vairs nespēj no jaunā
drauga šķirties.

Neraugoties uz niecīgo
apmeklētāju skaitu, augustā
mājas atrada daudzi kaķi, kas
patiesi to bija pelnījuši – rudās
skaistules Madlēna un Regīna,
vienacainais kaķbērniņš Arkādijs,
tuvredzīgā kaķu meitenīte Daina,
neiedomājami mīlīgie runčuki

Mavriks un Bruts, pieaugušās
kaķenītes Musja, Maša un Zajka,
kā arī daudzi kaķēni.
Uzņemto un adoptēto svaru kausi
gandrīz līdzsvarā augustā bija
suņu telpās – dzīvi patversmē
uzsāka 13 suņi, bet uz jaunām
mājām devās desmit, tostarp
patversmes vairākus mēnešus ilgā
iemītniece Glorija, ar Borisa un
Ināras Teterevu fonda atbalstu
ķepiņas savainojumu izārstējusī
mazulīte Fēbe, mazsunīši Dina un
Čifs, lielais prātvēders Cello,
mammītes Mazdas meitiņas
Honda un Toijota, kā arī citi
kucēni. Vidēji  viens suns
patversmē pavadīja 62,8 dienas.

Patversmē augustā kas-
trēti 2 suņi un 1 runcis, sterili-
zētas 2 kuces un 3 kaķēni.

Augusts skaitļos un ciparos

 Projektam „Reiz cilvēkam bija
draugs” portālā „Ziedot.lv”
ziedojuši Iveta Ritmeistere,
Edgars Smirnovs, Staņislavs
Šeiko, Ludmila Romanova, Zane
Rituma, Jekaterina Martinova,
Inese Kahanoviča un citi;

 Pateicamies arī ziedotājiem
Svetlanai Bindukai, Andrejam
Z a m k o v o j a m ,  O k s a n a i
Orženiščikai , Aleksandrai
Drabai, Jurijam Smirnovam,
Olesjai Lopatai, Svetlanai
Kurenkovai, Ļobovai Tatarinai,
A l īna i  Nazarova i ,  I lonai
Bišofbergerei, Poļinai Smirnovai,
Olgai Martiņenko, Mārai
Lemeševskai ,  Jevgēni jam
L a v r e n t j e v a m ,  O k s a n a i
Agarkovai, Daigai Nesmanei,
Solvitai Muižarājai, Suomela
Inari un SIA „Lirams”.

Paldies!

AUGUSTĀ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”
Ziedojumos saņēmusi 592,22 Ls

Izdevumi:

 Par barību un medikamentiem – 445,94 Ls

 Par komunālajiem pakalpojumiem - 962.94 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds
Ziedojumos saņēmis:

 No ziedojumu tālruņa - 195 Ls

 Fizisko personu ziedojumi – 210 Ls

 Juridisko personu ziedojumi – 10 Ls

Izdevumi:

 Par barību un medikamentiem – 1520,91 Ls

 Par veterinārajiem pakalpojumiem – 1245 Ls
Īpašs paldies visiem, kas
a tsaucās  a ic inā jumam
sarūpēt patversmei lietotās
drēbes un avīzes!

Ņiprā Glorija devusies mājās
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Dzīvnieku barības ražotājs “Royal
Canin”, atbalstot patversmi “Dzīvnieku
Draugs”, sarūpējis pārsteigumu tiem,
kas adoptē no mūsu patversmes kādu
dzīvnieciņu – suni vai kaķi.

Akcijas laikā adoptētie suņi un
kaķi dosies uz jaunajām mājām ar
“pūriņu”, kurā būs barība un pavadiņa
sunim vai bļodiņa kaķim.

Kucēnu jaunie saimnieki dāvanā
saņems 1 kilogramu barības “Medium
Junior”, savukārt pieaugušo suņu
adoptētāji – kilogramu barības “Medium
Adult”. Kaķēnu “pūriņā” būs 0,4
kilogrami “Kitten” barības, savukārt
pieaugušajiem minčiem ceļamaizei līdzi
tiks doti 0,4 kg barības sterilizētiem
kaķiem.

Katram adoptētājam –
dāvana no “Royal Canin”!

ZIŅAS

ĪSĀS ZIŅAS
„Ķepa uz sirds” sāk jauno sezonu

Jauno sezonu sācis raidījums
„Ķepa uz sirds”, kā ierasts atvedot uz
patversmi slavenus viesus un iepa-
zīstinot viņus ar mūsu dzīvniekiem.
Augustā patversmi apciemoja baskiet-
bolists un treneris Ainars Bagatskis un
pasaulslavenā operdziedātāja Inese
Galante. Raidījumu skatieties LTV 1.kanālā katru
sestdienu plkst.10.00!

Ziedojumu kaste dzīvnieku modes namiņā
Augusta sākumā tika atklāta patversmes

„Dzīvnieku Draugs” ziedojumu kaste jaunatvērtajā
dzīvnieku modes namiņā „Ļusi i Olsi”, kas atrodas
Tallinas un Čaka ielas stūrī Rīgā. Paldies veikaliņa
īpašniecei Natālijai par jauko piedāvājumu!

„Lupatu banka”
Vienā no lielākajām Latvijas finanšu

iestādēm – DNB bankā, kā izrādās, glabājas ne tikai
nauda, bet arī patversmei tik ļoti vajadzīgās lietotās
drēbes un avīzes. Par to liecina iespaidīgās kastes,
kuras kā dāvanu no bankas kolektīva saņēmām
augusta vidū. Kastēs atradām ne vien dažādas visai
noderīgas lupatas un lupatiņas, bet arī rotaļlietas un
dažu labu kārumu. Paldies DNB par mīkstajām
migām saka visi patversmes suņi un kaķi!

Sižets par “Dzīvnieku draugu” ChaulaTV
Augustā patversmē viesojās jauniešu webTV

“ChaulaTV”, kas uzņēma jauku un sirsnīgu sižetu
par patversmes iemītniekiem. Intervēti tika gan
darbinieki, gan suņi, kuriem bija, ko teikt. Video:
http://www.youtube.com/watch?v=YPYymBiel7E&fe
ature=share.

Ieskandinot Vispa-
saules dzīvnieku dienu, ko
v i sā  pasau l ē  a t z īmē
4.oktobrī, patversme „Dzīv-
nieku Draugs” un „Dzīvnieku
Drauga fonds” aicina visus
draugus, atbalstītājus un
citus interesentus uz
ikgadējo adoptēto suņu
salidojumu, kas notiks
22.septembrī plkst.12.

Salidojums šogad
notiks jau septīto reizi un ir
kļuvis par tradīciju un īstiem
svētkiem gan patversmes
darbiniekiem, gan brīv-
prātīgajiem, gan arī jau-
najiem saimniekiem. Tā ir

iespēja satikt senus draugus,
uzzināt, kas izaudzis no
mazā, pūkainā kamoliņa,
kurš pirms gada tika
uzņemts patversmē, prie-
cāties par dzīvniekiem, kas
pie mums nonāca ar smagām
fiziskām vai psiholoģiskām
traumām, bet jaunajās mājās
ir ieguvuši otro dzīvi.

Šo dienu patversmē
vienmēr caurstrāvo prieks
caur skumjām un smiekli
caur asarām, tik daudz ir
aizkustinošu t ikšanos,
priecīgu pārsteigumu un
nebeidzamu stāstu.

Visi uz suņu salidojumu 22.septembrī!
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4.oktobrī—Vispasaules dzīvnieku diena

Vispasaules dzīvnieku dienas pasākumi

22.septembrī plkst.12.00 Adoptēto suņu
salidojums patversmē “Dzīvnieku Draugs”

4.oktobrī plkst.18.00 — dievkalpojums—
aizlūgums par dzīvniekiem - Rīgas Lutera
draudzes Torņakalna baznīcā

No 1. līdz 7.oktobrim — ekskursijas
patversmē

No 1.līdz 4.oktobrim — lekcijas “Pabarot
pasauli bez  ciešanām” skolās Rīgā, Jūrmalā,
Olainē un citviet

Nāc un piedalies!

NOTIKUMS

Pirmo reizi Vispasaules dzīvnieku
aizsardzības dienu atzīmēja 1931.gadā Itālijas
pilsētā Florencē, kad grupa ekologu vērsa
sabiedrības uzmanību uz izzūdošo savvaļas
dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Par
atzīmējamo dienu tajā laikā tika izvēlēts 4.oktobris
– katoliskajā tradīcijā dzīvnieku aizstāvja svētā
Asīzes Franciska dzimšanas diena.

Mūsdienās dzīvnieku aizsardzības ideja ir
paplašinājusies uz visiem dzīvniekiem. 4.oktobri
visā pasaulē atzīmē kā labestības, iejūtības un
līdzcietības dienu, domājot par visiem mazajiem
brāļiem.

Kāpēc 4.oktobris?

Par Vispasaules dzīvnieku dienas moto
Dzīvnieku Drauga fonds šogad izvirza tēmu “Pabarot
pasauli bez ciešanām”, lai pievērstu uzmanību un
palīdzētu tiem miljardiem dzīvnieku, kas tiek turēti
intensīvās lauksaimniecības fermās un pārtikas
ražošanas uzņēmumos.

Lai sagādātu pārtiku sešiem miljardiem
zemeslodes iedzīvotāju, katru gadu tiek nogalināti 50
miljardi lauksaimniecības dzīvnieku – vistas, cūkas,
liellopi, aitas, truši un citi. Intensīvās
lauksaimniecības saimniecībās dzīvnieki tiek turēti
šauros būros, saspiestībā, tumsā, antisanitāros
apstākļos. Bieži vien viņi ne reizi neierauga saules
gaismu un nesajūt svaigu gaisu un zemi zem kājām.

Dzīvnieku Drauga fonds 4.oktobrī aicina
ikvienu atcerēties, ka visu šo dzīvo būtņu labklājība
ir atkarīga no tā, vai patērētāji izvēlas:

 pirkt lētāku gaļu, pienu un olas, kas iegūtas no
intensīvās lauksaimniecības saimniecībās
audzētiem dzīvniekiem;

 pirkt tikai brīvībā vai bioloģiskajā
lauksaimniecībā audzēto dzīvnieku produkciju;

 patērēt mazāk gaļu;

 kļūt par veģetārieti vai vegānu.

Lai ko cilvēks neizvēlētos, tas būtiski ietekmēs
dzīvnieku ciešanas visā pasaulē!

Informatīvais materiāls par intensīvās
lauksaimniecības ietekmi uz dzīvnieku
labturību http://www.dzd.lv/new/data/

files/5049ca454c168.pdf

Eiropas Komisijas izstrādātā interaktīvā
spēle “Farmland” latviešu valodā http://
www.farmland-thegame.eu/game_lv.html



5

Brīvprātīgo
svētku
atskaņas

4. augustā „DinoZoo”
arēnā norisinājās pirmie
„Dzīvnieku drauga” Brīvprātīgo
svētki par godu brīvprātīgajam
darbam un tā darītājiem mūsu
patversmē. Sagatavošanās un
organizēšanas darbi ritēja
veselu mēnesi.

Lai arī apmeklētāju
pulks nebija tik liels kā būtu
gribējies (galu galā šīs vasaras
retās saulainās un siltās
dienas labprātāk gribas
pavadīt jūras krastā, nevis
telpās), laiku pavadījām
patiešām jauki. Bija ieradušies
viesi no dzīvnieku pansijas
"Ulubele", biedrības "Juglas
Vārti", akcijas "Volunteering",
žurnāla "Astes", Latvijas
Televīzijas, kā arī zīmējumu
konkursa uzvarētāji un bez

šaubām svētku svarīgākie
dalībnieki – patversmes
brīvprātīgie un suņi, kuri bija
s a g a t a v o j u š i  s e v i š ķ u
priekšnesumu. Ar veiklības un
apķērības paraugdemon-
strējumiem priecēja adžiliti
e n t u z i a s t i  a r  s a v i e m
četrkājainajiem mīluļiem.

Pasākuma izskaņā
dažādās nominācijās tika
apbalvoti mūsu brīvprātīgie. Ar
titula „Gada brīvprātīgais
2012” ieguvēju Zani interviju
variet lasīt 12.lpp. Pēc oficiālās
daļas uzstājās grupas "Tumsa"
un "Putnu balle", kas veltīja
mūsu brīvprātīgajiem patiešām
skaistas un brīnišķīgas
dziesmas. Lai gan skatītāju un
klausītāju nebija daudz, taču
pozitīvo emociju – pārpārēm.

Patversmes suņu
priekšnesumi sagādāja lielu

prieku skatītājiem

Balvas saņem “Skaļākā
kompānija 2012”

Pasākuma virtuālās galerijas var aplūkot
“Dzīvnieku drauga” lapās Facebook un

Draugiem.lv, bet videosižetu—
http://www.ltv.lv/video/dienas-

zinjas/11889/dienas-zinjas-04.08.2012/.

NOTIKUMS
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Brīvprātīgo svētku atskaņas
Patversmes “Dzīvnieku Draugs” brīvprātīgie

2012

Uzcītīgākais brīvprātīgais 2012 - Dominiks Mutulis

Klusākais brīvprātīgais 2012 - Agnese Vanaga

Zinātkārākais brīvprātīgais 2012 - Antra Kapilinska

Skaļākā kompānija 2012 - Gerda Elīza Kaņepa, Katrīna
Mauriņa, Alise Sondore un Santa Āboliņa
Gada brīvprātīgais 2012 — Zane Peipere

NOTIKUMS



7

Aicina Nacionālās attīstības plānā uzsvērt dzīvnieku labturību

Dzīvnieku Drauga fonds
kopā ar vairākām citām
dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijām ir sagatavojis atzinumu
par vienu no svarīgākajiem valsts
stratēģiskās plānošanas doku-
mentiem - Nacionālās attīstības
plānu 2014. – 2020.gadam (NAP
2020), kas pašlaik ir nodots
sabiedriskajai apspriešanai.

Atzinumā organizācijas
norāda, ka Eiropas Savienībā
(ES) ar katru gadu aizvien lielāka
nozīme tiek pievērsta dzīvnieku
labturības jautājumiem, it īpaši
to dzīvnieku aizsardzībai un
dzīves apstākļu uzlabošanai,
kurus cilvēks izmanto savām
v a j a d z ī b ā m –  u z t u r a m ,
izmēģinājumiem, izklaidei un
tamlīdzīgi. Eiropas Parlaments
2012. gada 4.jūlija rezolūcijā par
Eiropas Savienības dzīvnieku
aizsardzības un labturības
stratēģiju 2012.-2015. gadam
norādījis, ka „dzīvnieku labturība
ir sarežģīts un komplekss
jautājums, kas ietekmē starp-
tautisko politiku un iekšpolitiku
un ietver svarīgus ētiskus, zināt-
niskus, ekonomiskus, kultūras
un politiskus aspektus” un
aicinājis veicināt augstus
dzīvnieku labturības standartus,
izmantojot „ilgtspējīga patēriņa
un ražošanas, videi draudzīga
p u b l i s k ā  i e p i r k u m a  u n
uzņēmumu sociālās atbildības

politikas jomu sniegtās iespējas”.

Turklāt, kā atzīts gan
Stratēģijā, gan Parlamenta
rezolūcijā, dzīvnieku labturības
prasības būtiski  ietekmē
uzņēmēju konkurētspēju – gan
pozitīvi, gan negatīvi – ES
ietvaros un globālajos tirgos, bet
šie jautājumi savukārt ir cieši
saistīti ar finansēm – gan valsts,
gan privātā biznesa.

Dzīvnieku labturības
jautājumi ir arī cieši saistīti ar
patērētāju tiesībām zināt un
izvēlēties, kādus dzīvnieku
izcelsmes pārtikas produktus un

izstrādājumus viņi iegādājas,
uzsvērts dzīvnieku aizsargu
atzinumā.

Ņemot vērā, ka NAP 2020
vadmotīvs ir „Ekonomikas
izrāviens”, bet tendences ES un
pasaulē liecina, ka dzīvnieku
labturības jautājumi nākotnē
spēlēs aizvien nozīmīgāku lomu
uzņēmējdarbībā, zinātnē un
pētniecībā un arī sabiedrībā
kopumā, dzīvnieku aizsargi
uzskata ,  ka  NAP jābūt
a t s p o g u ļ o t i e m  d z ī v n i e k u
aizsardzības un labturības
jautājumiem un valsts politikai
šajā jomā, jo īpaši tāpēc, ka viens
no NAP uzstādījumiem ir Latvija
kā „zaļa” un videi draudzīga
valsts.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Photo by David Reece ©

Pilns dzīvnieku aizsardzības
organizāciju atzinuma

teksts pieejams „Dzīvnieku
Drauga fonda” mājas lapā:

http://www.dzd.lv/new/dat
a/files/504f5ff9ed6be.pdf

Savu viedokli par NAP 2020
var paust šeit: www.nap.lv
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Iebilst pret neētiskiem sižetiem televīzijās
Dzīvnieku Drauga fonds

augustā divas reizes vērsās pie
Latvijā raidošajiem televīzijas
kanāliem, šovu un raidījumu
veidotājiem un kontrolējošām
valsts iestādēm, prasot novērst
no dzīvnieku aizsardzības
viedokļa nepieņemamu sižetu
demonstrēšanu.  D iemžē l
saņemtās atbildes liecina, ka
izpratne par dzīvnieku tiesībām
un ētiku Latvijā ir katastrofāli
zemā līmenī.

Augusta sākumā dzīv-
niekmīļus satrieca notikumi TV
šovā „Cīnītājs” (demonstrē
Kanāls 2, autors - LNT), kura
dalībnieki nežēlīgi nogalināja
vistas. Lai gan pati vistu
nogalināšana šovā netika
parādīta, tomēr šis notikums
tika plaši apspriests vairākās
sērijās un atspoguļots šovu
popularizējošās publikācijās
gan oficiālajā mājas lapā, gan
arī citos medijos.

Fonds par šo gadījumu
vērsās Nacionālajā elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomē
(NEPLP) un Pārtikas vete-
rinārajā dienestā (PVD), kā arī
pie šova veidotājiem, aicinot
noskaidrot vistu nogalināšanas
apstākļus, izvērtēt atbildību par
to un, ja nepieciešams, sodīt
vainīgos. Diemžēl saņemtās
atbildes bija nožēlojami formāla

„atrakstīšanās”, kas skaidri
pierādīja, ka nelaimīgo
vistu liktenis nevienu no
šīm iestādēm neinteresē.
Piemēram, NEPLP uz-
skatīja, ka šis jautājums
nav tās kompetencē,
savukārt PVD atzina, ka
nekādi nevar konstatēt
vistu nogalināšanas faktu.

Tikai paši šova
veidotāji – Latvijas Ne-
atkarīgā televīzija – atzina,
ka vistas patiešām ir
nogalinātas, bet tas neesot
bijis ieplānots raidījuma
scenārijā, bet gan „tikusi
pašu raidījuma dalībnieku
inspirēta un īstenota
nolūkā izmantot putnu
cilvēku uzturam”. LNT arī
viedi pamāca, ka vista
neesot uzskatāma par
sporta, darba un atrakciju
dzīvnieku, bet gan par
lauksaimniecības dzīv-
nieku, kura nogalēšana
nav nekas sevišķs. „Mājputna
nogalēšana tika veikta vienīgi
cilvēka eksistences nodro-
šināšanas mērķim saskaņā ar
spēkā esošām likuma normām,”
uzskata LNT, nesaskatot savā
rīcībā nekādus pārkāpumus.

Savukārt pilnīga klu-
sēšana sekoja Dzīvnieku
Drauga fonda vēstulei rai-

dījuma „Meklējam Latvijas
garšu” (demonstrē TV3) va-
dītājiem par to, ka Latvijas tēlu
pasaulē nebūt nespodrina
„delikateses ar ciešanu garšu”
foie gras reklamēšana. Šo ar
cietsirdīgām metodēm iegūto
ēdienu raidījuma vadītājiem
pasniedza Dikļu pils restorānā,
un raidījumā tika doti tikai
neskaidri mājieni par šī
produkta izgatavošanas pro-
cesu, jokojot, ka tās ir „zosu
aknas ar cirozi“ un „par to, kā
to iegūst, pie galda labāk
nerunāt“.

Dzīvnieku Drauga fonds
pauda apbēdinājumu, ka
raidījumā, kurā, kā teikts
publicitātes materiālos „varēs
uzzināt, kāpēc ir svarīgi izprast
un zināt, kas ir tas, ko ēd“, ne
vien tiek popularizēts ēdiens,
kas visā pasaulē atzīts par
iegūtu ar cietsirdīgām metodēm,
bet turklāt par dzīvu būtņu
ciešanām tiek runāts kā par
kaut ko smieklīgu un maz-
nozīmīgu.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Vai dzīvnieku nogalināšana izklaides pēc ir ētiska
rīcība?

Foie gras iegūst ar
cietsirdīgām metodēm



9

Eksperimenti ar dzīvniekiem bez ētiskas izvērtēšanas?

Dzīvnieku Drauga fonds
un biedrība „DzīvniekuSOS” asi
iebi lst  pret  Zemkopības
ministrijas ieceri atņemt
Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padomei (DzAĒP) tiesības
izvērtēt pieteikumus, ko
iesniedz zinātnieki, kas vēlas
veikt  eksper imentus ar
dzīvniekiem. Šādu absurdu
paredz ZM izstrādātie jaunie
valdības noteikumi par
z i n ā t n i s k i e m  m ē r ķ i e m
i z m a n t o j a m o  d z ī v n i e k u
aizsardzību, kas 16.augustā
tika izsludināti Valsts sekretāru
sanāksmē.

Lai gan kopumā un pēc
būtības jauno noteikumu
projekts ir vērtējams kā svarīgs
solis izmēģinājumu dzīvnieku
labturības paaugstināšanā,
tomēr pilnīgi nepieņemama ir
iecere visu eksperimentu
pie te ikumu izvēr tēšanas
procesu uzticēt tikai vienai
iestādei – Pārt ikas un
veterinārajam dienestam (PVD),
kas tikai atsevišķos gadījumos
varēs piesaistīt ekspertus
projektu izvērtēšanai. Turklāt
nav paredzēta nepieciešamība
un iespēja piesaistīt ekspertus
dzīvnieku aizsardzības ētikas
jautājumos, un no piedāvātās
redakcijas arī izriet, ka
ekspertu piesaistīšana būs PVD
brīvprātīga izvēle, bet vien-

kāršotā izmēģinājuma projekta
izvērtēšanā ekspertu piesaiste
nav paredzēta vispār.

Tādejādi eksperimentu
izvērtēšanas procesā būtu liegts
piedalīties vienīgajai pietiekami
autoritatīvajai un neatkarīgajai
institūcijai dzīvnieku aiz-
sardzības ētikas jautājumos -
DzAĒP, kas, lai gan pašlaik
pārdzīvo krīzi pēc sešu
dzīvnieku aizsardzības orga-
nizāciju atkāpšanās, tomēr
apvieno dažādu nozaru spe-
ciālistus, tajā skaitā augsti
kvalificētus zinātniekus, dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas
un valsts institūcijas.

Tāpēc abas dzīvnieku
aizsardzības organizācijas savā
atzinumā uzsver, ka šāda
izmēģinājumu projektu izvēr-
tēšanas kārtība ir pretrunā ar
2010.gada 22.septembra Eiro-
pas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2010/63/ES par
zinātniskiem mērķiem izman-
tojamo dzīvnieku aizsardzību.
Organizācijas uzskata, ka
jaunajos noteikumos tieši būtu
jāstiprina DzAĒP loma izmē-
ģinājumu projektu izvērtēšanā,
skaidri nosakot Padomes
pozitīva atzinuma nepie-
ciešamību atļaujas piešķiršanai,
kā arī procedūru, kādā
izmēģinājuma projekts tiek
nodots izvērtēšanai Padomē un
kā Padome sniedz savu
atzinumu.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Pasaulē ik gadu
eksperimentiem izmanto
115 miljonus dzīvnieku.

ES ik gadu eksperimentiem
izmanto 27 miljonus

dzīvnieku.

Latvijā 2011.gadā
eksperimentiem izmantoti

10 320 dzīvnieki
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais augustā

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā
projektā arī augustā turpinājās nopietns darbs, gan
sniedzot ārkārtas veterināro palīdzību cietušiem
dzīvniekiem, gan sterilizējot ielas kaķu kolonijas.
No projekta līdzekļiem tika apmaksāti iepriekšējā
mēneša izdevumi 731,45 latu apjomā, tai skaitā
43,45 lati par medikamentiem, bet 688 lati – par
veterinārajiem pakalpojumiem.

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Neatliekama vete-
rinārārsta palīdzība augustā
bija nepieciešama 15
dzīvniekiem, lielākoties
kaķiem. Diemžēl divus no
tiem neizdevās glābt, bet
pārējie ir saņēmuši ne-
pieciešamo ārstēšanu un vai
nu jau pilnībā atveseļojušies,
vai arī turpina atgūt spēkus
pagaidu mājās vai pat-
versmē.

Ar projekta atbalstu
bija iespējams izārstēt
kaķenīti Lusiju, kuru bija
sakodis suns, un savainotās
ķepiņas ārstēšana prasīja
trīs nedēļas. Tagad mince ir
atveseļojusies un patversmē
gaida jaunus saimniekus.

Slimo kājiņu nācās
ārstēt arī runčukam Semam
un kādai bezvārda ielas
kaķenītei, bet vairākiem
kaķēniem dakteri palīdzēja
atgūt redzi vai arī izņēma
neglābjami slimās actiņas.

Runčukam Kotjam
tika ārstēta aknu slimība,
bet septiņus gadus vecajam
Pušokam – urīnceļu sas-
limšana.

Sterilizācijas programma
Izmantojot fonda līdzekļus,
augustā tika sterilizētas 15
bezpajumtes kaķenes, kas-
trēti trīs runči un divi suņi.
Kaķus uz sterilizāciju

nogādāja barotāji no kolo-
nijām Neretas ielā, Plostu
ielā, Anniņmuižas bulvārī,
Ventspils ielā, Kronvalda
bulvārī,  Lemešu ielā,
Ormaņu ielā, Talsu ielā,
Zeltiņu ielā un citviet Rīgā.

PROJEKTS

Kaķenītei Lusija klīnikā pēc izveseļošanās
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Turēt kabatu atvērtu
Brīvprātīgais darbs ir

laika un prasmju ziedojums
sabiedriski lietderīgiem mērķiem
– tā skan oficiālā brīvprātīgā
darba definīcija. Tā ir kalpošana
sabiedrībai, veltot laiku un darbu
un izmantojot savas prasmes un
zināšanas, bet pretī saņemot
gandarījumu par paveikto un
pelnītu pašlepnumu.

Turklāt brīvprātīgais
darbs arī dod iespēju mācīties un
pilnveidoties, paplašināt draugu
un paziņu loku un lietderīgi
pavadīt brīvo laiku. Tāpat tas
ir labs veids, kā likt pamatus
nākotnes karjerai savā profesijā –
daudzviet pasaulē ieraksts CV
par brīvprātīgo darbu ir liela
priekšrocība darba devēju acīs.

Īsāk sakot, brīvprātīgais
darbs ir ci lvēka devums
sabiedrībai ,  kas simtkārt
atmaksājas, taču ne naudas, bet
citās, daudz nozīmīgākās un
nezūdošākās vērtībās.

Vēsture
Brīvprātības pirmssākumi

ir saistīti ar karu un militārismu
– par volontieriem (franču
volontaire, latīņu voluntarius -
‘brīvprātīgs’; voluntas ‘griba’.)
dēvēja cilvēkus, kas paši pieteicās
karadienestam. Pirmo reizi šis
vārds izskanēja ap 1590. līdz
1600.gadu.

P i r m ā s  l a b d a r ī b a s
organizācijas radās 19.gadsimta
sākumā un to mērķis bija
palīdzēt cilvēkiem, kuriem klājas
grūti. Bieži tās bija saistītas ar
reliģiju, piemēram, 19.gadsimta
vidū Lielbritānijā dibinātā Jaunu
vīriešu kristīgā savienība un
Jaunu sieviešu kristīgā savienība,
kā arī 1865.gadā izveidotā
Pestīšanas armija, kas ir viena no

lielākajām starptautiskajām
labdarības organizācijām arī
mūsdienās.

20.gadsimta sākumā
radās pirmās civilās brīvprātīgo
organizācijas, tostarp Rotary
Club, Lions Club, Kiwanis un
citas. Īpaši populārs un nozīmīgs
brīvprātīgais darbs kļuva Pirmā
un Otrā pasaules kara laikā, kad
brīvprātīgie gan darbojās civilajā
aizsardzībā, gan aprūpēja
ievainotos, gan vāca karavīriem
nepieciešamās mantas un
pārtiku.

Mūsdienas
Pēc Otrā pasaules kara

brīvprātīgo kustība strauji vērsās
p l a š u m ā ,  k ļ ū s t o t  p a r
s t a r p t a u t i s k u  p a r ā d ī b u .
Skandināvijas valstīs ap 30%
i e d z ī v o t ā j u  d a r b o j a s  k ā
brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%,
ASV vairāk kā 50% iedzīvotāju. Ik
gadu 5.decembrī pasaulē tiek
a t z ī m ē t a  S t a r p t a u t i s k ā
brīvprātīgo diena.

B r ī v p r ā t ī g o  d a r b s
mūsdienās ir kļuvis par
n e a t ņ e m a m u  s a s t ā v d a ļ u
p a l ī d z ī b a s  s n i e g š a n ā
nabadzīgajām valstīm, īpaši
Āfrikā un Āzijā, dabas katastrofās
un mi l i tārajos konfl iktos
cietušajiem, vides un dzīvnieku
aizsardzībā, sociālajā palīdzībā
un citās jomās.

Brīvprātīgie skolotāji,
mediķi, sociālie darbinieki,
zinātnieki, glābēji un vienkārši
cilvēki iegulda miljardiem darba
stundu, lai palīdzētu grūtdieņiem,
lai dzīve attīstības valstīs kļūtu
labāka un cilvēki varētu dzīvot
cienīgu dzīvi, lai aizsargātu
apkārtējo vidi ,  saglabātu
izzūdošas sugas, palīdzētu
dzīvniekiem, kas cieš no
vardarbības. Darbojas neskaitāmi
brīvprātīgo tīkli, kas aptver visu
pasauli, visas profesijas un visas
n o z a r e s .  I n t e r n e t s  u n
pārvietošanās brīvība ļauj
brīvprātīgajiem nokļūt ikvienā
pasaules nostūrī, kur tobrīd
visvairāk nepieciešama palīdzība.

Brīvprātīgais darbs
“Gudrā kabata vienmēr būs atvērta, bet nebūs caura: no tās tiks daudz izņemts,
bet nekas neizbirs.”

Seneka

NUMURA TĒMA

Publikācija sagatavota, izmantojot www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, http://www.do-it.org.uk, Wikipedia un IZM
materiālus.

Pacelta roka ir brīvprātīgā darba simbols, kas nozīmē “es
to izdarīšu”
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Latvijā
Latvijā brīvprātīgais

darbs ir vēl tikai zīdaiņu
aut iņos.  2011.gadā pēc
Izglītības un zinātnes minis-
trijas pasūtījuma veiktais
pētījums „Brīvprātīgā darba
attīstības iespējas Latvijā un tā
ieguldījums tautsaimniecībā”
liecina, ka tikai 4% Latvijas
iedzīvotāju veic brīvprātīgo
darbu reizi nedēļā vai biežāk un
vēl 4% - reizi vai dažas reizes
mēnesī. 7% ir iesaistījušies
brīvprātīgā darba veikšanā reizi
vai dažas reizes pusgadā, bet
10% to darījuši tikai reizi pēdējā
gada laikā. Turklāt visbiežāk –
55% gadījumu – brīvprātīgais
darbs bijis saistīts ar vides un
dabas aizsardzības un sa-
kopšanas pasākumiem, tai
skaitā talkām.

Pētījums arī liecina, ka
tikai 24% aptaujāto, kuri
iepriekš nebija piedalījušies
brīvprātīgajā darbā, atzinuši, ka
būtu ieinteresēti iesaistīties, pie
tam tikai 4% apgalvoja, ka ir
noteikti ieinteresēti, kamēr 20%
- ka drīzāk ieinteresēti. Izteikti
liels – 30% - bija to īpatsvars,
kuri nav varējuši sniegt
konkrētu atbildi.

Visvairāk Latvijas ie-
dzīvotāju brīvprātīgi nodar-
bojas ar vides un dabas
aizsardzību un sakopšanu, bet
vismazāk - ar drošības
uzturēšanu pašvaldībās.

Laika izteiksmē visvairāk
stundu iedzīvotāji pavada,
brīvprātīgi sniedzot profe-
sionālus pakalpojumus un
aprūpējot vecus cilvēkus,

invalīdus un bērnus. Savukārt
salīdzinoši mazāk laika cilvēki
velta dažādiem brīvprātīgiem
drošības uzturēšanas pasā-
kumiem pašvaldībās, un
pazudušo personu meklēšanai,
dzīvnieku aizsardzības akti-
vitātēm, vēsturisko ēku un vietu
saglabāšanas aktivitātēm  un
naudas līdzekļu vākšanai
labdarībai.

Publikācija sagatavota, izmantojot www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, http://www.do-it.org.uk, Wikipedia un IZM
materiālus.

Brīvprātīgais darbs

Seši soļi, kā kļūt par brīvprātīgo
1. Apdomā, ko Tu ceri iegūt no brīvprātīgā darba –
jaunas prasmes, iespēju jautri pavadīt brīvo laiku,
iespēju ietekmēt procesus un risināt problēmas,
kuras Tevi uztrauc.

2. Pārdomā, ko Tu vari piedāvāt – entuziasmu,
darba pieredzi, dzīves pieredzi, kādas īpašas
prasmes un zināšanas vai vienkārši čaklas darba
rokas.

3. Aprēķini, cik daudz laika Tu varēsi veltīt
brīvprātīgajam darbam dienā, nedēļā, mēnesī.

4. Atceries, ka par brīvprātīgo var kļūt ikviens – lai
kādas nebūtu Tavas prasmes, pieredze vai
zināšanas, tās var noderēt. Piemēram, darbs
dzīvnieku patversmē nenozīmē tikai dzīvnieku
kopšanu – Tu vari arī iestiklot saplīsušo loga rūti,
nokrāsot sienas, izgatavot ziedojumu kasti,
sagatavot un izplatīt informatīvos bukletus un darīt
tūkstošiem citu darbu.

5. Nebaidies uzdot jautājumus un izteikt savu
piedāvājumu organizācijām, kurām, Tavuprāt, Tu
varētu būt noderīgs palīgs.
6. Vienkārši dari to! Bieži vien brīvprātīgā darba
grūtākā daļa ir tieši spert pirmo soli.

Pilns pētījuma teksts pieejams
http://ebdg2011.izm.gov.lv/images/stories/dokumenti/izm_brivpratigaisdarbs_zinojums_laborator

y_07.2011.pdf
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Par to, ka pasaulē brīvprātīgais darbs ir guvis lielu popularitāti, liecina neskaitāmās vietnes
internetā, kas cilvēkiem piedāvā iesaistīties visdažādākajās jomās — sākot ar palīdzību lauku
saimniecībā vai suņu pieskatīšanā mājās līdz pat skolu celšanai Āfrikas vidienē vai putnu
migrācijas vērošanu un uzskaiti Grieķijā WWF projekta ietvaros. Brīvprātīgais darbs ir ne tikai
lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, bet arī apceļot pasauli bieži vien par nelieliem izdevumiem,
apgūt valodu un iepazīties ar svešzemju kultūru, tāpēc to izmanto ne tikai jaunieši, bet arī
pieauguši cilvēki, nereti laiska atvaļinājuma vietā izvēloties doties uz citu valsti brīvprātīgi
palīdzēt.

Vietnes, kuras izpētījām mēs:
Eiropas Brīvprātīgais darbs
Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem vecumā no 18 – 30

gadiem 2 – 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam kādā no Eiropas Savienības
dalībvalstīm, bet pēc projekta beigām saņemt Jaunatnes pasi (YOUTHPASS), kas
apliecina iegūto mācīšanās pieredzi. Projektu tēmas ir dažādas – vides
aizsardzība, māksla, kultūra, dzīvnieku labturība, veselības aprūpe, brīvā laika
aktivitātes utt. Organizāciju aprakstus var atrast Eiropas Brīvprātīgā

darba organizāciju datubāzē (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm), kur projektus var meklēt
gan pēc tēmām, gan pēc valstīm. Vissvarīgākais – dalība ir bez maksas – brīvprātīgais darbs ir bezpeļņas
darbs, taču 90% apmērā tiek segti ceļošanas un uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi.
Turklāt var saņemt nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā brīvprātīgais darbs
notiek.

Sīkāk par projektu var izlasīt http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/eiropas-
brivpratigais-darbs

Workaway.info
Workaway.info ir lapa, kurā ir pieejama datubāze ar brīvprātīgā darba

iespējām visā pasaulē. Vecuma un tā, cik reizes drīkst projektos iesaistīties,
ierobežojumu nav, bet par darbam nepieciešamajām prasībām un laikposmu

vienojas atkarībā no projekta specifikas. Ceļa izdevumi ir jāsedz pašam, taču darba devējam ir
jānodrošina dzīvesvieta un ēdināšana. Arī šeit brīvprātīgo darbu var meklēt gan pēc valstīm, gan pēc
interesējošām tēmām. Taču atšķirībā no EBD, kur projektu pieteikumus koordinē trīs puses un pārsvarā
darbu piedāvā oficiālas organizācijas, šeit brīvprātīgo darbu var piedāvāt arī individuāli cilvēki.  Par divu
gadu reģistrāciju lapā ir jāmaksā 22 eiro, bet pārim 29 eiro.

Vairāk informācijas—http://www.workaway.info/

World wide helpers (WWH)
WWH līdzīgu lapu internetā ir ļoti daudz. Tās pamatā ir brīvprātīgo un

organizāciju datubāze, kurā viena puse norāda sev interesējošo darba tematiku
un pieredzi, bet otra piedāvā dažādus projektus. Lapas specifika ir tā, ka gan ceļa,
gan uzturēšanās izdevumus (parasti tie ir norādīti) sedz pats brīvprātīgais, taču

iespējas ir plašākas. Piemēram, cilvēks, kurš vēlas praktizēties veterinārmedicīnā, var atrast projektus,
kur to piedāvā. Laikposmu parasti nosaka organizācija. Jāņem arī vērā, ka, ceļojot uz Āfriku, Āziju vai
Dienvidameriku, papildus izdevumus radīs apdrošināšana un profilaktisko vakcīnu veikšana.

Mājaslapa—http://www.worldwidehelpers.org/wwh

Brīvprātīgā darba iespējas ārzemēs

Brīvprātīgo darbu ārzemēs var meklēt ne tikai datubāzēs, bet arī ar nevalstisko vai
labdarības organizāciju starpniecību, taču pirms iesaistīties jebkurā brīvprātīgajā

darbā ārzemēs, ļoti svarīgi uzzināt pēc iespējas vairāk par valsti, vietu un cilvēkiem,
pie kuriem vajadzēs strādāt, uzzināt visus darba noteikumus un prasības, ir vērts

izlasīt arī citu cilvēku atsauksmes.
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INTERVIJA

Kāds septiņus gadus vecs zēns
no ASV Kalins Doboss dažos vārdos ir
precīzi izteicis brīvprātīgā darba
būtību un nozīmi: "Kad bērns
brīvprātīgi palīdz, viņš citiem pierāda,
ka viņam nevajag būt ne ideālam, ne
slavenam vai pat pieaugušam, lai
darītu pasauli labāku.”

Šķiet, to pašu var teikt par
katru no “Dzīvnieku drauga”
brīvprātīgajiem palīgiem, jo tieši viņu
ieguldījums patversmes ikdienā ir
vislielākais.

Pirms pāris mēnešiem mūsu
komandai pievienojās tik tiešām
brīnišķīgs cilvēks—čakla, apķērīga,
izpalīdzīga un draudzīga. Viņa
nebaidās iesaistīties jaunās avantūrās,
un savu darbu patversmē veic ar lielu
mīlestību pret dzīvniekiem. Tāda ir
mūsu “Brīvprātīgā 2012” Zane, kura
piekrita sniegt interviju, izstāstīt par
sevi, jaunām atziņām un nākotnes
plāniem.

Jau ilgus gadus zināju par patversmi
"Dzīvnieku Draugs", taču nezināju, ka ir
iespējams doties uz patversmi staigāt ar suņiem,
palīdzēt tīrīšanas darbos un vispār būt noderīgam
patversmes uzturēšanas gaitā. Pienāca pavasara
brīvlaiks Hei, bet kā būtu, ja mēs aizietu uz
patversmi? Tā kā mana krustmāte (viņa
brīvprātīgā darba gaitā adoptēja suņuku) bija
gājusi tur palīdzēt, nu jau zināju, ka pastāv
iespēja būt par brīvprātīgo, bet nezināju, kā par
tādu kļūst. Pirmajā reizē sakautrējāmies, tā īsti
nevienu nesagaidījušas, kam pajautāt par suņu
staidzināšanu, devāmies projām. Nekas,

nākamajā dienā saņēmām drosmi un nācām
atkal, tikām iepazīstinātas ar patversmes
veterinārārsti Daigu, kura mums laipni pastāstīja
par suņiem. Vēlāk jau satikām arī pārējo jauko
patversmes kolektīvu, ar kuru labi sadraudzējos.

Būtībā mana izvēle kļūt par brīvprātīgo
nebija apzināta - es vienkārši ļoti mīlu
četrkājainos draugus, kuri nevar pastāvēt bez
mums - cilvēkiem ar siltajām rokām un glāstiem.
Galu galā - pati vēl esmu tā īstā un vienīga drauga
meklējumos - visi jau ir mīļi, bet visus jau nevar
adoptēt, ne?

Kur un kā uzzināji par patversmi un kādēļ izvēlējies kļūt par brīvprātīgo palīgu?

Zane, saņemot “Gada brīvprātīgais 2012” titulu

Zane Peipere: Ar mīlestību pret dzīvniekiem

Vai ir darbi, kas patversmē patīk visvairāk un vai ir uzdevumi, kurus labprāt atstāj
citiem?

Man neviens darbiņš grūtības nesagādā -
suņus vedu pastaigā ar lielāko prieku. Reiz tiku
"pieķerta" smaidot, kad ar Ali skrēju pa teritoriju -
to laikam sauc par nesamākslotu laimi. Tīrīt suņu
būrus ir liels prieks, jo var salīdzināt, cik ļoti ir
„pastrādājis” suns būrī un cik tas tīrs tas ir kļuvis

pēc darba. Arī suņu kakas nav nekāds bieds, kas
jādara, tas jādara. Ne zāles ravēšana, ne sienu
beršana - nekas neliek rokām nolaisties darba
priekšā, jo suņi novērtē tīrās un smaržīgās telpas,
kur tie atgriežas pēc garās dienas, kas pavadīta
voljēros.
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Nezinu gan, ar kādiem līdzekļiem
es to spēšu panākt, taču man ļoti gribas
ar gadiem nomainīt suņu būrus, kuri
nebūtu auksti un no metāla, kā arī skats
no būra uz cilvēkiem, kas nāktu,
nepavērtos tik šaurs un draudīgs, jo šķiet,
ka suņi aprej cilvēkus, jo caur šaurajām
būra restēm nesaprot, kas ienācis, bet
cilvēki - nepamana savu īsto un vienīgo.

Arī patversmes inventārs sāk
novecot - to vajag nomainīt pret jaunu, bet
vēl lielāka nelaime ir voljēri, kurus, kā
saka,  lāpam kā mākam - cits ar stieplēm
pievilks, cits ar ķēdēm sasiets, un bedrēs
akmeņi un dēļi samesti. Diezgan
briesmīgu un trūcīgu noskaņu tie piešķir
patversmei, un es vēlētos, kaut viss būtu
lietošanas kārtībā.

Blakus patversmei nojaukto šķūņu vietā
jau sen esam runājuši - ideāla vieta jaunam
voljēram, kur ieviest tādu kā pastaigu laukumu

jaunajam saimniekam ar izvēlēto suni, vai
vienkārši - suņu apmācībai.

INTERVIJA

Pēc vairākiem darbīgiem mēnešiem patversmē jau ir bijusi krietna pieredze ar
suņiem. Kurš ir bijis aizkustinošākais, jocīgākais un priecīgākais notikums?

Aizkustinošs brīdis bija pavisam nesen,
kad Ali teju jau atrada savas jaunās mājas,
cilvēks ar suni viens otru bija iemīlējuši, taču tad
pienāca liktenīgā diena, kad svaru kausi sasvērās
uz patversmes pusi... Pati nebiju klāt šajā brīdī,
bet no citu stāstītā jau vien grūti valdīt asaras.

Pie mums tika atvests kāds suņuks, par
kuru cilvēki, kas atveda suni, sacīja, ka viņš var

būt nedaudz agresīvs. Godīgi sakot, ticēt
negribējās, jo četrkājainais draugs, arī aizvedot uz
patversmes daļu, neizrādīja neko tādu, kas darītu
piesardzīgu, gluži pretēji, pats ierāpās man klēpī.
Diena un darbi turpinājās un pirms aiziešanas
devos apraudzīt pagaidu iemītnieku, bet viss bija
mainījies. Suns uz mani nu lūkojās neuzticīgām
acīm un pat rūca, nebija tā gudrākā rīcība, bet
pienācu klāt un.. suns vienā brīdī izleca no
guļvietas un metās man kājās - nobijusies atlēcu
atpakaļ, stingri sakot sunim "Nedrīkst!" Tik
savādi, ka suns tā pārvērtās.

Nolēmu iepriecināt suņu puiku Hektoru,
uz vienu dienu draugu paņēmu no patversmes un
aizvedu uz pilsētas centru, kur viņu sagaidīja
vairāki cilvēki, kas bija gatavi sniegt glāstus un ar
prieku saņēma suņa dāsnās bučas. Kad
atgriezāmies patversmē, uzslavēju puiku par labo
uzvedību un apsolīju, ka atgriezīšos nākamajā
dienā. Solījumu pildīju un kāds prieks bija
Hektoram, kad mani ieraudzīja - brūnās acis
mirdzēja, aste luncinājās šurpu un turpu - tas
nebija kā katru dienu, tajā visā iezīmējās citādas
kontūras, kas man lika just gandarījumu, ka
suņu puika nemaz neņēma vērā iepriekšējās
dienas nogurumu, bet tikai atminējās visu
pozitīvo.

Zane dod pēdējos norādījumus Hektoram pirms lielās
uzstāšanās

Zane Peipere: Ar mīlestību pret dzīvniekiem

Pieņemot, ka patversmē turpināsi darbosies, kas ir tas, ko vēlies mainīt vai redzēt
patversmē nākotnē?

Ali, kuram nekādi neizdodas nonākt mājās
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INTERVIJA

Ko plāno darīt nākotnē - kādu sevi redzi pēc desmit gadiem?

K o p š  n ā k u  u z
patversmi, šķiet, esmu
beidzot atradusi savu vietu
šajā pasaulē. Noteikti mani
plāni saistīsies ar palīdzēšanu
šīs pasaules neaizsargātajiem
un vienkārši tiem, kas
pamanījušies saķert kādas
kaites. Jā, ļoti iespējams, ka
izvēlēšos veterinārmedicīnu,
un tad jau pēc gadiem desmit
droši vien būšu palīdzējusi ne
vienam vien dzīvniekam, kam
būs bijusi nepieciešama
aprūpe.

V i s t i c a m ā k ,  k a
palīdzēšu patversmē ārstēt
apslimušos, mazos draugus,
vai arī kur citur, kur mana
palīdzīgā roka būs vairāk
nepieciešama.

Ko vēlies pateikt
citiem?

Brīvprātīgais darbs
patversmē mani iedrošināja
pavisam nesen pamēģināt ko
jaunu - darbu ar cilvēkiem.
Nesenajā pasākumā "Nike
Riga Run" biju pieteikusies kā
brīvprātīgā un palīdzēju
bērnu zonā, kur bija
jāuzrauga piepūšamā atrak-
cija bērniem.

Jāatzīst, ka tas nebija
vieglākais darbs. Uzreiz jutu
atšķirību, kas ir dzīvnieki un
kas ir cilvēki, bet neko sliktu
nevaru teikt - jauna pieredze.
Un tomēr - suņi man mīļāki
par sev līdzīgajiem. :)

Zane nebaidās iesaistīties jaunās avantūrās — te kopbilde no suņu
skriešanas koptreniņa

Zane Peipere: Ar mīlestību pret dzīvniekiem

Zane pastaigā ar Mišelu

Gribi kļūt par brīvprātīgo patversmē “Dzīvnieku Draugs? Ieskaties šeit:
http://www.dzd.lv/new/?w=about&id=4f9f87338e152
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Par Mēneša dzīvniekiem šoreiz kļūst divi patversmes iemītnieki
– mūsu brīvprātīgo mīluļi: hiperaktīvais suņu puika Hektors un
lādzīgais kaķuvīrs Binkss. Hektors turklāt ir arī viens no patversmes
veterāniem – viņš pie mums dzīvo jau vairāk nekā gadu.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Hektors
Hektors ir divus gadus vecs,
ļoooooti aktīvs suņu puika, kas
pagājušā gada martā gluži kā no
zila gaisa uzradās patversmes
teritorijā. Hektors ir neticami
enerģisks, taču labprāt mācās un
ir jau apguvis daudzas svarīgas
komandas. Viņš būtu piemērots
draugs jauniem, aktīviem
cilvēkiem.

Ar m
īles

tīb
u

HEKTORS

Jancis
Jancis tika atrasts kapsētā
aptuveni trīs mēnešu vecumā.
Skaļi un izmisīgi ņaudēdams,
viņš pieskrēja pie sievietes,
kas paņēma kaķīti un nogādāja
p a t v e r s m ē .  J a n c i s  i r
neaprakstāmi mīļš, taču liels
palaidnis un draiskulis.

Patiesā cieņā

JANCIS
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Augusts bija diezgan kluss mēnesis kaķiem, toties desmit laimīgie stāsti par
suņiem ir ļoti daudz. Patiešām priecājamies par mīlīgo mazsunīti Dinu, draisko un
skaļo Fēbi, kura ļoti veiksmīgi atkopās pēc nopietnas kājas traumas un pie pirmās
izdevības nekavējās skriet un izpētīt visu, kas patversmē notiek, suņuvīŗiņu Čifu,
kurš vismaz divreiz pamanījās pats aiziet brīvsolī, kā arī kucēniem, kuri varēs
izaugt pie jaukiem saimniekiem. No viņiem šoreiz sevišķi izceļam aktīvo Gloriju,
kura saimniekus gaidīja ļoti ilgi, bet no nelielā kaķu pulka divus, ļoti īpašus
murrātājus—Dainu un Brutu.

Glorija
Glorija nonāca patversmē pagājušā gada novembra vidū,
jo viņas iepriekšējie saimnieki devās uz ārzemēm un suni
līdzi nevarēja paņemt. Aiz šķietami necilās ārienes slēpās
lielisks suns – gudrs, aktīvs, paklausīgs un gatavs
mācīties, taču bija jāpaiet 281 dienai, līdz patversmē
ieradās cilvēki, kas spēja to saskatīt. Tagad Glorija dzīvo
pie Mežaparka, un, kā uzskata viņas jaunie saimnieki, ir
visapbrīnojamākais suns pasaulē. Glorijas ikdienas
pienākumos ietilpst gulēšana gultā, pastaigas trīs reizes
dienā, saimnieku apmīļošana un skatīšanās pa logu uz
apkārtējo pasauli.

Daina
Mazulīte Daina tika atrasta pagrabā ļoti, ļoti slima.
Viņas neilgajā dzīvē ir bijuši divi liktenīgie vīrieši –
viens, kurš slimo kaķēnu uzņēma pagaidu mājās,
izārstēja un pēc tam nogādāja patversmē, bet otrs –
kurš starp daudzajiem draiskajiem, skaistajiem, aiz
veselības pušu plīstošajiem kaķēniem pamanīja un
izvēlējās tieši viņu – pusaklo, necilo, novārgušo,
kautrīgo kaķu meitenīti. Tā patiesi bija īsta mīlestība
no pirmā acu skatiena, kas turpinās joprojām.

Bruts
Bruts savaldzināja visu patversmi ar savu jauko

raksturu - paņemts klēpī, viņš nekavējoties ar ķepiņām
apskāva cilvēka kaklu un sāka skaļi un mīļi murrāt ausī.
Runčuka mīlestību pret cilvēkiem nebija spējusi mainīt ne
dzīve uz ielas, ne ilgā ārstēšana, ko viņam nācās pārciest
pēc nonākšanas patversmē. Arī jaunajās mājās Bruts nav
mainījies un ir gatavs pārplūst maigumā no skatiena un
laipna vārda vien.

LAIMĪGIE STĀSTI
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Visi uz rudens talkām!

Kā jau ierasts, septembris un
oktobris patversmē ir rudens talku
mēnesis, kad pirms sniegiem un saliem ar
čaklo palīgu atbalstu sakopjam teritoriju,
mazgājam logus un sienas, uzspodrinām
būrus un visādi citādi gatavojamies ziemas
mieram. Šogad talkas notiks:
 29.septembrī, kad patversmē ieradīsies

„The Body Shop” Latvijas biroja
komanda;

 6.oktobrī, kad ikgadējo rudens talku
rīko tulkošanas birojs „Skrivanek”.

Aicinām pievienoties arī Tevi!
Vairāk informācijas par talkām meklē

www.dzd.lv!
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