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Mērķtiecīga un sistemātiska
ielas kaķu sterilizācija ir vienīgais
veids, kā mazināt šādu nelaimīgu un
nāvei nolemtu dzīvībiņu skaitu, tā-
pēc „Dzīvnieku Draugs” ir nolēmis
izvirzīt programmu „noķer – sterilizē
– atlaiž” par vienu no sava darba
prioritātēm, lai cīnītos ar milzīgā
bezpajumtes kaķu skaita cēloņiem,
nevis sekām. Augustā esam čakli
strādājuši, lai šo ieceri īstenotu, un
darbs ir rezultējies ar vairākiem pro-
jektiem, kuru ietvaros šogad un nā-
kamgad plānots sterilizēt aptuveni
2000 ielas kaķu. Vairāk par to lasiet
3.lappusē.

Tikmēr noslēgumam tuvojas
parakstu vākšana Eiropas pilsoņu
iniciatīvai „STOP Vivisection”, kuras
mērķis ir panākt, lai Eiropā samazi-
nātu eksperimentus uz dzīvniekiem,
izstrādājot un vairāk pielietojot al-
ternatīvas metodes, kas neprasa dzī-
vu būtņu izmantošanu. Kampaņas

beigu termiņš ir 1.novembris, un
atlicis savākt vien dažus tūkstošus
parakstu, lai šī iniciatīva sāktu ofici-
ālu virzību Eiropas institūcijās. Ja
arī Tev, mūsu lasītāj, nav vienaldzīgs
miljoniem eksperimentos izmatoto
dzīvnieku liktenis, Tu vēl vari paspēt
pievienot savu parakstu pārējiem!
Kā to izdarīt – uzzini avīzes pēdējā
lappusē!

Avīzes numura tēmā šoreiz
stāstam par dzīvniekiem, kas palīdz
cilvēkiem nevis ciešot sāpes un mir-
stot, bet gan ar savu prātu un īpaša-
jām spējām. Tie ir dzīvnieki—
terapeiti, ar kuru atbalstu simtiem
cilvēku ir pārvarējuši dzīves traģēdi-
jas, atbrīvojušies no depresijas vai
sajutuši atvieglojumu gara slimību
nomāktam prātam.

Patīkamu lasīšanu un uz
tikšanos nākamajā numurā!

Rudens tuvošanos patversmē allaž iezīmē parādība, ko dzīvnieku
aizsargi dēvē par „otro kaķēnu vilni”. Proti, augusta nogalē un septem-
brī nāk pasaulē to ielas kaķenīšu mazuļi, kuru pirmais metiens pavasarī
gājis bojā, un minces nekavējoties kļuvušas grūsnas otrreiz. Rudens ka-
ķēnu liktenis ir vēl skumjāks un iespējas izdzīvot - vēl mazākas nekā
pavasarī dzimušajiem, jo pret šiem mazminčiem ir ne vien suņi, cilvēki,
bads un slimības, bet arī pati daba, kas liek nenovēršami tuvoties zie-
mas salam...
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Tas kļuvis iespējams, pateico-
ties projektiem, kuriem līdzekļus
piešķīris Borisa un Ināras Tetere-
vu fonds no Latvijas, Bridžitas
Bordo fonds Francijā, kā arī Aus-
trijas un Lietuvas dzīvnieku aiz-
sardzības organizācijas.

Projektu ietvaros Fonds
2013.gada rudenī un 2014.gada
pavasarī plāno sterilizēt 2000 bez-
pajumtes kaķus no kolonijām, ku-
ras apzinājuši Fonda brīvprātīgie
vai kuras iekļautas Rīgas Domes
Mājokļu un vides departamenta
izveidotajā rindā. Kaķus izķers
Fonda brīvprātīgie sadarbībā ar
koloniju aprūpētājiem, gādājot, lai
katrā no kolonijām sistemātiski
tiktu sterilizēta lielākā daļa kaķu,
jo īpaši kaķenes. Tāpat svarīgs
priekšnoteikums kolonijas iekļau-
šanai projektā būs tas, vai koloni-
jas aprūpētājs gādā par tīrību un
kārtību barošanas vietā, vai ka-
ķiem ir drošs patvērums – pie-
ejams pagrabs, kaķu mājiņa vai
cita pajumte. Iedzīvotāju personis-
kie dzīvnieki šo projektu ietvaros
sterilizēti netiks. Visi dzīvnieki tiks
vakcinēti pret trakumsērgu un
apstrādāti ar līdzekli pret parazī-
tiem – blusām, iekšējiem parazī-
tiem un ausu ērcīti.

Kolonijas projektam var pieteikt
pa tālruni 67457352. Pirmais pro-
jekta posms notiek no 23. līdz
29.septembrim, otrais – oktobra
beigās, bet trešais – 2014.gada

pavasara sezonā.
Lai spētu paveikt

apjomīgo sterilizāciju,
„Dzīvnieku Drauga
fonds” ir aicinājis veteri-
nārās klīnikas iesaistī-
ties projektā, ziedojot
bezmaksas ārstu darbu.
Aicinājumam atsauku-
šās veterinārā klīnika
„Dzīvnieku veselības
centrs” un „Mazo brāļu
hospitālis”, kas guvušas
lielu pieredzi, piedalo-
ties Rīgas domes ielas
kaķu sterilizācijas pro-
jektā, kā arī individuāli
praktizējošā veterinār-
ārste Alise Brasliņa un
patversmes „Dzīvnieku
Draugs” veterinārārste
Daiga Rozenšteine.

Paralēli programmai „noķer –
sterilizē – atlaiž” sadarbībā ar Aus-
trijas dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijām un Rīgas Domi tiks īste-
nots pilotprojekts, kura ietvaros
vairāki Latvijas topošie un jaunie
veterinārārsti varēs apgūt praktis-
kās iemaņas bezpajumtes dzīvnie-
ku sterilizācijā. Ielas kaķu sterili-
zācija būtiski atšķiras no mājas
dzīvnieku operēšanas, jo šie kaķi
jau nākamajā dienā pēc operācijas
tiek atlaisti iepriekšējā dzīvesvietā,
tāpēc ir papildus jārūpējas par
šuvju aizsardzību pret infekcijām
un savainošanas iespēju.

Ar Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu bezsaimnieku dzīv-
nieki tiek sterilizēti jau no 2012.
gada - patversme “Dzīvnieku
draugs” aprūpē ielas kaķu koloni-
jas dažādos Rīgas mikrorajonos
(Ķengaragā, Āgenskalnā, Zasulau-
kā, Imantā, Bolderājā, pilsētas
centrā un citur), kā arī ārpus Rī-
gas – Mārupē, Ropažos, Ķeipenē,
Jūrmalā, Ogrē, Salaspilī un citviet.
2012.gadā šajā projektā sterilizēti
244 kaķi un četri suņi, bet šā gada
pirmajā pusgadā – 78 kaķi un pie-
ci suņi.

ZIŅAS

Ar vietējo un starptautisko mecenātu atbalstu rūpēsies par
klaiņojošajiem kaķiem

Pateicoties vairāku nacionālo un starptautisko mece-
nātu un organizāciju atbalstam, nodibinājums „Dzīvnieku
Drauga fonds” un patversme „Dzīvnieku Draugs”
2013.gada rudenī un 2014.gada pavasara sezonā paplaši-
nās bezpajumtes kaķu koloniju aprūpes programmu
„noķer – sterilizē – atlaiž”, kā arī ar ārvalstu speciālistu
atbalstu mācīs topošajiem un jaunajiem veterinārārstiem
ielas kaķu sterilizācijas paņēmienus.

Jau tagad ar Borisa un Ināras Teterevu fon-
da atbalstu palīdzība sniegta daudziem dzīv-
niekiem, kas nonākuši nelaimē
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ZIŅAS

„Ķepa uz sirds” jubileju nosvin ar „suņu balli”

Raidījums „Ķepa uz sirds”
augusta nogalē mecenātu Borisa
un Ināras Teterevu vasaras rezi-
dencē Jūrmalā ar jestru „suņu
balli” atzīmēja jaunās sezonas
sākumu un 100.raidījuma iznāk-
šanu. Uz svētkiem bija aicināti
gan raidījuma viesi - paraolimpis-
ko spēļu čempions Aigars Apinis,
zinātnieks Ivars Kalviņš, aktrise
Veronika Plotņikova, eksprezi-
dents Valdis Zatlers ar kundzi,

žurnāliste Elita Veidemane un
mūziķis Aivars Brīze, baleta prīma
Elza Leimane un aktrise Baiba
Indriksone, kuratore Helēna De-
makova, komponists Valts Pūce
un režisore Dace Pūce, gan pa-
tversmes "Labas mājas" un
"Dzīvnieku draugs" pārstāvji, gan
raidījuma četrkājainie varoņi, tos-
tarp mūsu zilacainais palaidnieks
Ali (fotogrāfijā).

Ciemiņi patversmē
Augustā patversmi ar dāvanām

apmeklēja cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām no  S igu ldas  b i edr ības
„Aicinājums tev”, bet raidījums „Ķepa
uz sirds” viesos atveda Bērnu Klīnis-
kās universitātes slimnīcas reanima-
tologu Pēteri Kļavu, kurš kļuva par
draiskuļa Alfija (fotogrāfijā) krusttēvu.
Puika savus saimniekus vēl joprojām
gaida.

Raidījumu var noskatīties šeit:

http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-
sirds-14-09-2013/

Pasākuma fotogrāfijas var aplūkot šeit:
https://www.facebook.com/pages/Teterevu-
fonds/439512986142438?sk=photos_stream

Patversmes kolektīvs
bauda mūziku

Pateicoties Borisa un Ināras
Teterevu fondam, fondam
„Ziedot.lv” un Ineses Galantes fon-
dam, patversmes darbiniekiem un
brīvprātīgajiem augusta beigās bija
iespēja apmeklēt vairākus augst-
vērtīgus kultūras pasākumus. Ine-
ses Galantes fonds, kas no šī gada
organizē festivālu «Summertime»,
dāvāja iespēju fonda „Ziedot.lv”
partnerorganizācijām no visas Lat-
vijas apmeklēt muzikāli - horeo-
grāfisko koncertu «Dvēseles stī-
gas». Savukārt Borisa un Ināras
Teterevu dāvinājums ļāva patver-
smes kolektīvam izbaudīt izcilā
franču akordeonista Rišara Galli-
ano džeza un tango ritmus, kā arī
klausīties Ineses Galantes, Ingusa
Pētersona un Sergeja Jēgera balsis
koncertā „Populārākās klasiskās
mūzikas vakars kopā ar Inesi Ga-
lanti”.

Paldies
mecenātiem par

dāvāto
baudījumu!
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„Dzīvnieku drauga” avīzei jau divi gadi!

Klusi, jo klusi augustā „Dzīvnieku drauga” avīzei jeb vienkārši „avīzītei”, kā to mīļi dē-
vējam savā starpā, apritēja divu gadu jubileja. Mums – avīzes veidotājiem – ir patiess
prieks par to, kas ir ticis paveikts. Pirmkārt, par spīti pastāvīgam brīvā laika trūkumam
lielākoties katra mēneša avīzi ir izdevies salikt kopā, iekams nākamais beidzies. Otrkārt,
esam auguši un attīstījušies: no piecu lappušu garas vienkāršas atskaites par patversmē
paveikto esam kļuvuši par visai nopietnu izdevumu, kurā runājam par aktuālām tēmām
gan dzīvnieku aizsardzības jomā, gan arī cenšamies skaidrot un veicināt izpratni ar pa-
tversmes dzīvniekiem saistītajās jomās. Jubilejas svinībās nebija ne kūkas, ne viesu, taču
tā vietā avīzes idejas autore un galvenā redaktore Maija lasītājiem piedāvās atskatu avī-
zes vēsturē, kā arī ļaus ielūkoties avīzes tapšanas aizkulisēs.

Kā tad īsti top avīze?

Avīzes komanda sastāv no
d i v i em c i l v ēk i em —mani s
(Maijas) un Lauras. Es atbildu
par avīzes salikšanu, grafisko
dizainu,  tematiskajiem rakstiem
un intervijām. Savukārt Laura ir
„Dzīvnieku drauga fonda” pro-
jektu vadītāja un sabiedrisko
attiecību speciāliste, kuras uz-
devums ir katra mēneša beigās
apkopot informāciju par to, kas
patversmē ir noticis pēdējā mē-
neša laikā, veidot infografikus,
noformējumu, pildīt korektora
pienākumus un gādāt, ka avīzīte
sasniedz visus lasītājus.

Pats sākums ir avīzes satura
sagatavošana, kas nav viegls
darbs un var prasīt vairākas
stundas, sevišķi, ja vēlamies, lai
mūsu izdevums būtu kvalitatīvs.
Kad dokuments gatavs, to nosū-
ta man un sākas noformēšana.
Ja avīze ir liela, teksta un foto-
grāfiju ir daudz, tad šis darbs
vidēji aizņem 7—8 stundas, sa-
vukārt, ja vēlamies papildināt
avīzi ar tematisko rakstu, tad ir
jārēķinās vismaz ar 3—4 stun-
dām tā izveidošanai. Var likties,

kas tad tur — tekstu un bildes
kopā salikt, taču patiesībā ir
daudz noteikumu un “knifu”,
kuri ir jāievēro, nereti teksts ir
pārāk garš vai pārāk īss un tad
ir jādomā, ko “mest ārā” un ko,
avīžnieku žargonā runājot,
“piedzejot klāt”, lai viss izskatī-
tos labi. Domājams, jebkurš,
kas kaut reizi dzīvē ir saskāries
ar kursa darbu rakstīšanu, mūs

saprot.

Kad darbs pabeigts, “otrais
melnraksts” tiek nosūtīts Lau-
rai, lai viņa izlabotu radušās
kļūdas vai nepilnības, bet pēc
tam avīze tiek elektroniski nosū-
tīta vairāk nekā 500 adresātiem
— gan patversmes atbalstītājiem
un brīvprātīgajiem palīgiem, gan
skolām, bibliotēkām un dzīvnie-
ku aizsardzības organizācijām.

Šāda izskatās avīze sagatavošanas procesā
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No idejas līdz īstenošanai

Kā tad īsti radās avīze?
„Dzīvnieku draugam” jau ie-
priekš katru mēnesi tika sagata-
vota atskaite par paveikto un
drukātā formātā ievietota mapī-
tē, kuru varēja apskatīties pa-
tversmes apmeklētāji. Tolaik vēl
biju brīvprātīgais palīgs, kurš
nāca pastaigāties ar suņiem ne-
dēļas nogalēs, tāpēc bija intere-
santi izlasīt par to, kas ir noticis
un kā adoptētajiem suņiem vai
kaķiem klājas. Pēc kāda laika
gan informācija vairs atjaunota
netika un, kā tas dažkārt notiek
– arī mapīte pazuda.

Ideja par to, ka patversmes
atskaiti varētu salikt pievilcīgākā
veidolā, radās, piedaloties orga-
nizācijas „Dogs Trust” rīkotajos
starptautiskajos kursos brīvprā-
tīgajiem palīgiem.
Viens skats uz viņu
žurnāliņu „Wag!” un
„skrejlapu” „Comms
Tails”, un radās jau-

tājums: kāpēc gan mēs tā neva-
rētu?  Vienīgais, kas atlika –
braukt mājās un ideju realizēt.

Esmu cilvēks, kurš daudz
labprātāk zīmē ar roku, nevis

i zmanto
p l a š o
graf ikas
program-
mu klās-
tu, tāpēc
arī sākot-
nējie avī-
zes nu-

muri patiesībā bi-ja nebeidzams
eksperiments par to, ko varu
paveikt un kā visu izdarīt tā, lai
būtu pēc iespējas interesantāk.
Sāku bez jebkādas pieredzes, un
arī tagad ir reizes (radošā krīze,
kas gan mani piemeklē arvien
retāk), kad Laurai, saņemot avī-
zes melnrakstu, nākas pabrīnī-
ties par manām krāsainajām un
košajām izpausmēm, kuras galī-
gi neiet kopā ar vienoto stilu.

Lielākās bailes bija nevis par
to, ko teiks citi, bet gan par to,
ka es kādā brīdī projektam at-
metīšu ar roku. Tā bieži notiek
ar labām idejām, taču šis ir jau
25. numurs pēc kārtas un par to
lielu paldies jāsaka diviem cilvē-
kiem - patversmes direktorei Sol-
vitai Vībai, kura ideju atbalstīja,
katru mēnesi man sūtīja visu
nepieciešamo informāciju un
fotogrāfijas, kā arī zvanīja, ja
draudēja aizkavēšanās, un Lau-
rai, kura šim projektam pievie-
nojās 2012. gada martā, pateico-
ties kurai mēs beidzot no vien-
kāršas atskaites soli pa solim
kļuvām par to, kas esam tagad.

Lielbritānijā gandrīz katrai nevalstiskajai dzīvnieku aizsardzī-
bas organizācijai ir sava avīze vai žurnāls

“Dzīvnieku drauga” avīze pa-
šos pirmsākumos
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Strādājot divatā

Tie, kuri kaut reizi dzīvē ir
rakstījuši kursa darbus, referā-
tus vai diplomdarbus, zina, ka
visgrūtākie ir divi etapi – darbu
uzrakstīt un darbu noformēt.
Kad darbojos viena, uz maniem
pleciem gūlās atbildība ne tikai
visu skaisti salikt kopā, bet arī
no visām informācijas druskām
izveidot saturīgu tekstu. Pārska-
tīt vismaz desmit vai divpadsmit
e-pastus, pārkopēt ziņas, stās-
tus un aizpildīt „tukšās vietas”
prasa daudz laika un enerģijas,
tāpēc kādreiz avīzes veidošanai
pat ar nelielo apjomu vajadzēja
atvēlēt veselu dienu. Tas ir
daudz, ja paralēli ir jāmācās,
jāparūpējas par suni un jāgādā,
lai savas aizņemtības dēļ
„nesaietu ragos” ar radiniekiem
un draugiem. Turklāt program-
mu (MS Publisher), ar kuru es
strādāju, lai avīzi veidotu, pārzi-
nāju tikai es, tāpēc itin bieži es
gatavo variantu saņēmu atpakaļ,
lai izlabotu, un nereti tas notika
minūtes  5 – 10 pirms gatavojos
iziet no mājām, lai ar vilcienu
brauktu uz otrām mājām studiju
laikā.

Tāpēc patiešām priecājos par
to dienu, kad avīzes veidošanā
iesaistījās Laura. Viņa pārņēma
avīzes satura sastādīšanu par
patversmes lietām, jo viņa atšķi-
rībā no manis ar to bija saskar-
smē piecas dienas nedēļā, kā arī
apguva MS Publisher lietošanu
un tādejādi varēja gatavo varian-
tu rediģēt pati. No viņas arī es
iemācījos dažādus „knifus” un
nerakstītos noteikumus pie tek-
sta un fotogrāfiju salikšanas,
kurus iepriekš nebiju ievērojusi.
Ir krietni vieglāk, ja ir jau iestrā-
dāta „veidne”, pēc kuras sakār-

tot tekstu. Ietaupītais
laiks sniedz iespēju
radoši izpausties ci-
tās jomās.

Lauras jaunieve-
dumi ir sadaļas
„Dzīvnieku aizsardzī-
ba” un „Numura tē-
ma”, kurai rakstus
iespēju robežās cen-
šamies izveidot kat-
ru mēnesi. Taču vis-
lielākais ieguvums
no sadarbības man
ir iespēja dalīties
idejās un pēc katra
numura izrunāt to,
kas sanācis labi un
ko vajadzētu vēl uz-
labot. Ir reizes, kad
nupat ir jāveido
jaunā avīze, bet nav
nekādu ideju, ko
likt, piemēram, kā
numura tēmu. Tad
atliek satikties, paru-
nāties un kaut kas
piepeši atrodas. Viens
nejaušs vārds, frāze
un turpmākās idejas
birst kā no pārpilnī-
bas raga.

Protams, vajag arī
kopīgi pasmieties –
piemēram, par mūsu
2013.gada apņemša-
nos avīzi vienmēr iz-
veidot laikā. Apstākļi
šogad ir darījuši visu
(man – kursa darbi,
prakses, sesijas;  Laurai
– pienākumi patversmē
un tehniskas problēmas
ar datoru), lai tas nepie-
pildītos. No otras puses
– vēl gads nav beidzies,
visu vēl var paspēt.

Ekskluzīvi kadri, kurus vēl neviens
nav redzējis. Ja Laura saņem kaut ko
šādu, tad ir skaidrs, ka Maija ir cīnīju-
sies līdz vēlai naktij (agram rītam) un

pārguruma dēļ nav vairs ideju.
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Ar skatu nākotnē

Nākotnes plāni avīzei… man
pašai ļoti gribētos iziet grafiskā
dizaina kursus. Šobrīd gandrīz
visu apgūstu pašmācībā – nofor-
mējumam idejas špikoju no žur-
nāliem, avīzēm un interneta. Ci-
tādi bieži vien ir tik brīnišķīga
ideja, bet to realizēt neizdodas
par visiem 100% iemaņu trūku-
ma dēļ. Pati smejos, ka no lielis-
kā Photoshop es zinu aptuveni
trīs, četras funkcijas, jo pārējais
šķiet ļoti sarežģīts.

Tāpat noteikti ir citas daudz
parocīgākas programmas par MS
Publisher avīzes veidošanai. Vie-
na no tādām ir CorelDraw - ir
bijusi iespēja redzēt, ko tur var
izdarīt, taču līdz tam līmenim vēl
ir ko iet un iet.

Ir doma izveidot rakstu sēriju
par patversmes suņu ikdienu –

dienasgrāmatas formātā. Strādā-
jot par suņu kopēju, ir viegli ie-
slīgt rutīnā un tomēr—nav nevie-
nas vienādas dienas. Ir aizraujo-
ši vērot, kā suņi veido attiecības
savā starpā, kā izdomā rotaļas
un atklāj kaut ko jaunu. Patver-
sme ne visiem ir “bēdu ieleja” -
tās ir tādas pašas mājas kā ci-
tas. Varbūt vienīgi ar daudziem,
daudziem aizbilstamajiem.

Nu jau gadu plauktiņā glīti
stāv nolikta ideja rakstiem par
patversmēm citās pasaules val-
stīs – pāris paziņas man ir, kuri
varētu dalīties savā pieredzē, un
pēc tikšanās ar dažādu valstu
pārstāvjiem kursos, es gribu, lai
citi zinātu, ka, lai arī cik grūti
mums pašiem iet, citur situācija
ir pavisam citādāka. Gan labā,
gan sliktā nozīmē.

Noteikti gribētos paplašināt
lasītāju loku un varbūt kādreiz
avīzes veidošanā iesaistīt trešo
cilvēku. Jo ik pa laikam tomēr ir
brīži, kad šķiet— ar visu vairs
viens pats nevari tikt galā, tad
tas pāriet un uznāk atkal. Taču
tas ir ļoti nopietns lēmums, un
ne katrs var un vēlas iesaistīties
bezpeļņas projektā, balstoties
tikai uz entuziasmu un mīlestī-
bu pret savu darbu.  Labās ziņas
ir tās, ka patversmes personā-
lam nesen pievienojās divas
jaunas kaķu kopējas, kas liek
cerēt, ka visai drīz avīzītes
“suniskais” saturs varētu papil-
dināties ar rakstiem par kaķiem.
Šo divu gadu laikā murrātāji to-
mēr visai maz ir tikuši slavas
saulītē, kaut gan viņu patversmē
ir visvairāk.

Iesaistīties vari arī tu!

Avīze nebūtu tā pati, ja nebūtu inte-
resantu un skaistu fotogrāfiju. Sevišķi
ar mūsu dzīvniekiem. Tāpēc es iedroši-
nu visus brīvprātīgos, kur nāk apcie-
mot suņus un kaķus, ņemt līdzi foto-
aparātus un labākās fotogrāfijas atsūtīt
mums. Jo vairāk mēs cilvēkiem varam
parādīt savu dzīvnieku ikdienu, jo lielā-
ka iespēja, ka adopcijai izvēlēsies tieši
viņus.
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Gvinejā aizturēts viens no lielākajiem Āfrikas savvaļas dzīvnieku
kontrabandistiem

Jūlijā Diallo tika aizmuguriski notiesāts par to, ka kopš
1994.gada nelegāli noķēris un pārdevis vairāk nekā 500
savvaļas šimpanzu.

Reids, kura laikā Diallo tika aizturēts, notika
25.augusta agrā rītā galvaspilsētas Konakri dzīvojamo ēku
rajonā. BFF informē, ka operācija bijusi ļoti bīstama, jo
izmeklētājiem pretī stājušies ar šaujamieročiem un mače-
tēm bruņoti noziedznieki. Viens no GALF pārstāvjiem pat
piedzīvojis fizisku uzbrukumu, taču laimīgā kārtā nav gu-
vis nopietnus ievainojumus.

Pēc aizturēšanas Diallo nogādāts cietumā, taču tur vi-
ņam būs jāpavada tikai gads – tāds ir maksimālais sods
par savvaļas dzīvnieku kontrabandu, ko paredz Gvinejas
likumi. BFF norāda, ka Diallo ir lielākais cilvēkpērtiķu
kontrabandists, kāds Āfrikā līdz šim notiesāts.

Augusta beigās Gvinejā pēc deviņus mēnešus
ilgas izmeklēšanas operācijas, sadarbojoties vietējam
faunas aizsardzības projektam „Guinée- Application de
la Loi Faunique” (GALF) un Interpolam, aizturēts viens
no pasaules lielākajiem savvaļas dzīvnieku kontraban-
distiem Ousmans Diallo, informē organizācija „Born
Free Foundation” (BFF).

Diemžēl bargāku cietumsodu, kas būtu ilgāks
par gadu, dzīvnieku kontrabandistam Gvinejas

likumi neparedz

Miris pasaulē vecākais nebrīvē turētais lācis

Andreass bija viens no pēdējiem Grieķijas
„dejojošajiem lāčiem”. Viņš tika noķerts savvaļā ma-
zuļa vecumā pagājušā gadsimta 60.gados un nāka-
mos trīsdesmit gadus pavadīja nežēlīgajā „dejojošo
lāču” pasaulē. Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos
gados Grieķijā notika plaša kampaņa pret šo cietsir-
dīgo izklaides veidu, un 1993.gadā arī Andreass kā
viens no pēdējiem izklaides industrijā izmantotajiem
ķepaiņiem tika nogādāts jaunuzceltajā WSPA lāču
patversmē Grieķijas ziemeļos. Tolaik tā bija viena no
pirmajām lāču patversmēm pasaulē, un to joprojām
apsaimnieko Grieķijas dzīvnieku aizsardzības organi-
zācija „Arcturos”.

1993.gadā Andreass bija aptuveni 30 gadus vecs,
taču ļoti sliktā stāvoklī, nomocīts un emocionāli sa-
brucis. Taču, nonācis mežu un kalnu ieskautajā pa-
tversmē, kur mita vēl vairāki izglābtie „dejojošie lāči”,
Andreass it kā atguva otro elpu un nodzīvoja vēl 20
gadus.

Andreass nomira šā gada maija beigās, būdams
aptuveni 50 gadus vecs. Tas ir lielākais zināmais ve-
cums, kādu sasniedzis nebrīvē dzīvojošs lācis.
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Pasaules dzīvnieku aizsardzības organizācijas
(World Society for the Protection of Animals,
WSPA) savvaļas dzīvnieku patversmē Grieķijā 50
gadu vecumā miris Eiropas brūnais lācis Andre-
ass, kurš deviņdesmito gadu sākumā tika izglābts
no „dejojošo lāču” industrijas.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais augustā

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums
augustā patversmei deva iespēju sniegt palīdzību
16 kaķiem. Nepieciešamo ārstēšanu saņēma seši
minči, savukārt 10 dzīvnieki tika sterilizēti.

Augustā tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie veterinārie pakalpojumi 940 latu apjomā.
Tā kā daļa dzīvnieku tika ārstēti pirms mēneša at-
klātajā „Dzīvnieku Drauga” sociālajā veterinārajā
klīnikā, izdevumi par veterinārajiem pakalpoju-
miem ir samazinājušies, kas nākotnē dos iespēju
palīdzēt lielākam skaitam dzīvnieku.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā

palīdzība

Dzīvnieku „ātrās palīdzī-
bas” pakalpojumi augustā
bija nepieciešami sešiem ka-
ķiem, kuri grūtajā ielas dzīvē
bija saslimuši vai guvuši sa-
vainojumus. Veselību ar Fon-
da atbalstu atguva divus ga-
dus vecais bezpajumtes run-
čuks no Kleistu ielas, kuru
gandrīz līdz nāvei bija novār-
dzinājusi nepārejoša caureja.
Par laimi, izrādījās, ka tā ne-
būt nav mirstamā vaina – ka-
ķi tikai bija pārņēmuši para-
zīti un pēc attārpošanas viņa
veselības stāvoklis strauji uz-
labojās.

Smags rinotraheīts tika
izārstēts ielas kaķenītei Min-
cei no Salaspils, bet bezvār-
da Ķengaraga runčuks atgu-
va veselību pēc kritiena pa
logu. Palīdzība bija nepiecie-
šama arī kaķu opītim Mikse-
rim no Jūrmalas. Visi minči

nu jau atveseļojušies un at-
griezušies savās dzīvesvietās.

Sterilizācijas programma

Īstenojot programmu „no-
ķer-sterilizē-atlaiž”, augustā

tika sterilizēti 10 bezpajum-
tes kaķi – deviņas kaķenes
un viens runcis. Minči tika
atvesti no kolonijām Jūrma-
lā, Salaspilī un Rīgā. Visi kaķi
tika arī vakcinēti un apstrādāti
pret parazītiem.

Visi kaķi, kuriem tika sniegta palīdzība, nu jau ir veseli un
atgriezušies savās dzīvesvietās
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Dzīvnieki—terapeiti

Katrs, kurš kaut reizi dzīvē ir bijis kaķa, suņa vai jebkura cita mīļdzīvnieka saimnieks, zina to
labvēlīgo ietekmi uz veselību un pašsajūtu. Suņi palīdz cilvēkam kļūt atvērtākam un sabiedriskā-
kam, kaķi ar savu nosvērtību un mieru ir labākais līdzeklis, lai atbrīvotos no dienā piedzīvotā
stresa, jāšana un rūpēšanās par zirgu ceļ pašapziņu. Turklāt, kur satiekas divi dzīvniekmīļi, tur
sarunām temats atradīsies vienmēr. Tāpēc nav brīnums, ka pēdējos desmit gadus līdztekus cilvē-
kiem—terapeitiem darbojas arī dažnedažādi mājdzīvnieki.
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Kas ir dzīvniekterapija?

Dzīvniekterapija ir ārstēšanas
veids, kurā izmanto speciāli ap-
mācītus dzīvniekus, lai uzlabotu
cilvēku fizisko un emocionālo
labsajūtu, mazinātu stresu, kā
arī veicinātu izveseļošanos. Dzīv-
nieks un viņa saimnieks vai hen-
dlers apmeklē dažādas iestā-
des—slimnīcas, aprūpes namus,
rehabilitācijas centrus, cietu-
mus, pansionātus, kā arī apcie-
mo bērnus un pieaugušos ar
psiholoģiskām vai emocionālām
traumām u.c.

Terapijas seansa laikā pacien-
tiem ir iespēja paglaudīt, sarunā-
ties un izveidot saikni ar dzīvnie-
kiem, kas ir ieradušies ciemos.

Bieži vien cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ir vieglāk kontaktē-
ties ar dzīvniekiem nekā ar ci-
tiem cilvēkiem, jo dzīvniekiem
nav aizspriedumu, tie ir lieliski
klausītāji un sniedz beznosacīju-
mu mīlestību. Dzīvnieku klātbūt-
ne arī iepriecina un raisa pozitī-
vas emocijas, tāpēc nereti četr-
kājainie terapeiti tiek aicināti vēl
un vēl.

Dzīvniekterapijas aizsākumi
meklējami vairākus desmitus
gadu tālā pagātnē, taču zinātnie-
ki dzīvnieku labvēlīgajai ietekmei
uz cilvēku uzmanību pievērsa
tikai 20.gadsimta 70.gados.
1980.gadā tika atklāts, ka dzīv-

nieku klātbūtnē paaugstinās
hormona oksitocīna līmenis or-
ganismā, kas palīdz mums jus-
ties laimīgiem un gataviem uzti-
cēties. Tas ir viens no iemesliem,
kādēļ starp cilvēku un viņa dzīv-
nieku izveidojas spēcīga saikne,
taču šim hormonam ir arī ilgsto-
šāka iedarbība uz cilvēka veselī-
bu, piemēram, tam ir ietekme uz
organisma spēju dziedēt un vei-
dot jaunas šūnas.

Jāpiebilst, ka pastāv atšķirība
starp dzīvnieku asistētām aktivi-
tātēm (suņi pavadoņi aklajiem,
kurlajiem) un dzīvniekiem tera-
peitiem, kas vairāk balstās uz
psiholoģiskā atbalsta sniegšanu.
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No suņa līdz iguānai

Vispopulārākie terapijas dzīv-
nieki, protams, ir suņi, galveno-
kārt draudzīgās dabas un vēlmes
strādāt dēļ. Taču par terapeitiem
strādā arī kaķi, ēzelīši, zirgi, pēr-
tiķi, lamas, alpakas, žurciņas,
truši, papagaiļi un pat iguānas.
Svarīgākie noteikumi, lai dzīv-
nieks varētu piedalīties dzīvniek-
terapijā, ir mierīgs tempera-
ments, jauks raksturs, spēja
viegli adaptēties jaunos apstāk-
ļos un, protams, dzīvniekam jā-
būt draudzīgam pret cilvēkiem.
Piemēram, dzīvniekterapijā kate-
goriski aizliegts piedalīties tā-
diem suņiem, kas  pagātnē izrā-
dījuši agresiju pret cilvēkiem vai
arī tikuši apmācīti aizsardzībai.

Ja šie kritēriji izpildīti, suns
kopā ar saimnieku iziet speciālu
apmācību un, nokārtojot pār-
baudījumus, var sākt apciemot
cilvēkus.

Terapija var izpausties ne ti-
kai kā apciemojums un glāstu
saņemšana. Piemēram, organizā-
cija “Therapy Dogs International”

piedāvā programmu “Tail
waggin’ tutors”. Šajā programmā
suņi apciemo jaunāko klašu bēr-
nus, kuri tiem  lasa priekšā. Re-
zultāti ir ļoti iepriecinoši — bērni
ne tikai priecājas un atplaukst
apmeklējuma laikā, bet uzlabo-
jas arī lasīšanas prasmes.

Šī pati organizācija palīdzēju-
si cilvēkiem, kas cietuši terorak-
tos vai dabas katastrofās. Viens
no psihologiem, kuram nācās

strādāt ar 2001.gada 11.sep-
tembra teroraktus pārcietuša-
jiem cilvēkiem, pacienta izjūtas
pēc saskarsmes ar šiem suņiem
apraksta tā:

“Es neatceros, kad ieraudzīju
pirmo suni, taču es atceros sajū-
tu — tā, it kā es būtu pacelts no
zemes un piekļauts cieši klāt.
Tas bija tā, it kā mani būtu at-
pazinis un apskāvis sens draugs.
Viņi sajuta manu salauzto garu
un sadziedēja brūces manā baiļu
un skumju pilnajā sirdī — es
neticēju, ka man tāda drīkst pie-
derēt. Taču viņi zināja labāk.”

Savukārt terapijas dzīvnieku
mērķi vislabāk raksturo šī saru-
na starp hendleri un kādu bēr-
nu, kuru apciemoja patversmē:

“Kāpēc jūs esat atnāku-
ši?” man jautāja kāds pusaugu
zēns, ar abām rokām glāstot te-
rapijas suni.

“Kā tu jūties, glāstot ma-
nu suni?” es atjautāju.

Zēns pasmaidīja un teica:
“Es jūtos labi.”

“Tieši tāpēc mēs atnā-
cām.”

Bērni, lasot priekšā suņiem, jūtas drošāki un pašpārliecinātāki

Terapijas dzīvnieki ir dažādi un tikpat daudzveidīga ir to
sniegtā palīdzība cilvēkiem
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Dzīvniekterapijas efektivitāte
un ētiskā puse joprojām tiek vēr-
tēta neviennozīmīgi. No vienas
puses — dzīvnieki ir labi kom-
panjoni, tādejādi palīdzot atbrī-
voties no vientulības un izolētī-
bas. Pētījumi ir pierādījuši, ka
dzīvnieki padara cilvēkus laimī-
gus, aktīvākus, ceļ pašapziņu un
motivāciju. No otras puses — ne
vienmēr dzīvnieki var palīdzēt
ilgtermiņā un viņu sniegtais po-
zitīvais efekts uz smagi cietušiem
pacientiem ir neilgs. Esot līdzās,
viņi palīdz aizmirst notikušo,
taču pašu problēmu neatrisina
un tādejādi nevar sekmēt atlab-
šanu ilgtermiņā.

Argumenti pret dzīvnieku iz-
mantošanu terapijā ir ētiskas
dabas. Viena no organizācijām
“Delta Society”, kas nodarbojas
ar dzīvnieku-terapeitu sagatavo-
šanu, brīdina, ka nevienu dzīv-
nieku nedrīkstētu izmantot tera-
pijai, ja tās laikā var rasties
traumas, nav iespējams nodroši-
nāt pamata labturības prasības
(veterinārā aprūpe, svaigs
ūdens, iespēja izkustēties) un ja
dzīvniekam apciemojumi nesagā-
dā prieku .

Ir jāņem vērā arī cilvēku vēl-
mes, jo daudziem ir bail no lie-
liem dzīvniekiem. Pastāv risks
cilvēkiem ar alerģijām un imūn-
deficītu (HIV/AIDS pacientiem
un tiem, kas iziet radiācijas vai
ķīmijterapijas kursu).

Dzīvnieku atbrīvotāju kustība
(liberationists), kuru darbības
pamatā ir uzskats, ka jebkāda
dzīvnieku izmantošana cilvēku
labā nav pieļaujama, iebilst pret
terapiju vairāku iemeslu dēļ, pie-
mēram, brīvības “atņemšana”,
gari un nogurdinoši treniņi, pie-
spiedu uzturēšanās cilvēku sa-

biedrībā, sociālā atšķirtība no
saviem sugas brāļiem (sevišķi, ja
runa iet par tādiem dzīvniekiem
kā pērtiķi, žurkas, delfīni), savai-
nojumu risks saskarsmē ar sve-
šiniekiem un dzīvnieka padarīša-
na par instrumentu.

Dzīvnieku tiesību aizstāvji arī

uzskata, ka ir grūti pierādīt un
pamatot dzīvniekterapijas ietek-
mi uz cilvēku veselību. Turklāt
viņi iebilst pret to, ka no dau-
dziem dzīvniekiem, kuri kļuvuši
par vecu, lai turpinātu darbu,
vienkārši atbrīvojas.

Dzīvniekterapija no dažādiem skatpunktiem
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Dzīvniekterapija kā jebkura ārstniecības metode tiek vērtēta
pretrunīgi

Dzīvniekterapija Latvijā
Latvijā pēdējos gados popularitāti gūst kanisterapija jeb terapija ar
suņiem. Viena no pirmajām organizācijām, kas piedāvāja kaniste-
rapijas seansus bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem
bija biedrība “Saules suns”, kuri sagatavo arī suņus-neredzīgo pa-
vadoņus un asistentus. Šobrīd ar to nodarbojas biedrība
“Dižvanagi”, sporta un izglītības biedrība “Ķepasspiediens”, Dienes-
ta un sporta suņkopības mācību centrs jeb Inter Sport Canis.

Par viņiem vairāk vari uzzināt, apmeklējot mājaslapas:

1. “Saules suns” - http://www.saulessuns.lv/

2. “Ķepasspiediens” - http://sirdssuns.jimdo.com/

3. “Dižvanagi” - http://www.dizvanagi.lv/dizvanagi/

4. Inter Sport Canis—
https://www.facebook.com/InterSportsCanis

Dzīvniekterapija Latvijā
Latvijā pēdējos gados popularitāti gūst kanisterapija jeb terapija ar
suņiem. Viena no pirmajām organizācijām, kas piedāvāja kaniste-
rapijas seansus bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem
bija biedrība “Saules suns”, kuri sagatavo arī suņus-neredzīgo pa-
vadoņus un asistentus. Šobrīd ar to nodarbojas arī  biedrība
“Dižvanagi”, sporta un izglītības biedrība “Ķepasspiediens” un Die-
nesta un sporta suņkopības mācību centrs jeb Inter Sport Canis.

Par suņu terapiju Latvijā vairāk vari uzzināt, apmeklējot mājasla-
pas:

1. “Saules suns” - http://www.saulessuns.lv/

2. “Ķepasspiediens” - http://sirdssuns.jimdo.com/

3. “Dižvanagi” - http://www.dizvanagi.lv/dizvanagi/

4. Inter Sport Canis—
https://www.facebook.com/InterSportsCanis
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STĀSTS

Cilvēks vienmēr ir izmanto-
jis dzīvniekus, lai ārstētu sa-
vas slimības. Burvji nogalinā-
ja dzīvniekus un izmantoja
tos zāļu pagatavošanai. Pir-
mie ķirurgi pakļāva vivisekci-
jai dzīvus dzīvniekus. Mūsdie-
nās ik gadu zinātnes vajadzī-
bām tiek upurēti miljoni labo-
ratorijas dzīvnieku.

Cilvēku attieksme pret
dzīvniekiem vienmēr ir bijusi
varmācīga. Pēdējos gadu des-
mitos arvien pieaug dzīvnieku
nogalināšana, tāpēc rodas
jautājums, vai mēs morāli va-
ram atļauties maksāt šādu
cenu par savu veselību? At-
tīstoties jaunām tehnoloģi-
jām, humānām, drošākām
pētniecības metodēm, dzīv-
nieku izmantošana sāk mazi-
nāties.

Cilvēki vairs neuztver dzīv-
niekus kā materiālu, bet pie-

vēršas tiem kā radībām, kas
ir apveltītas ar spējām, kuras
nav izzinātas un kuras ir
vērts atklāt. Bet par tām mēs
varam uzzināt, tikai novērojot
dzīvniekus un dibinot saka-
rus ar tiem. Šī pieeja atklāj,
ka dzīvnieki daudzos veidos
pozitīvi ietekmē cilvēku veselī-
bu.

Kādā pētījumā par veco,
vientuļo ļaužu veselību tika
konstatēts, ka asinsspiediens,
sirdsdarbība un citi rādītāji ir
labāki tiem pensionāriem,
kam pieder mājdzīvnieki.
Daudzi pensionāri paziņoja,
ka iemīļotie dzīvnieki neļauj
viņiem novecot. Šos apgalvo-
jumus apstiprināja arī turp-
mākie pētījumi. Tagad daudzi
veco ļaužu pansionāti ne tikai
labprāt uzņem pensionārus
kopā ar dzīvniekiem, bet arī
ārstē, izmantojot speciāli at-
vestus suņus.

Ir atklāts, ka suņi dzied-
nieciski ietekmē cilvēka garī-
go veselību, tie var iedarbo-
ties nomierinoši, antidepresīvi
vai stimulējoši. Arvien vairāk
suņu „strādā” bērnu slimnī-
cās, tie īpaši palīdz uzbudinā-
tiem, ļaunprātīgi izmantotiem
vai smagi sakropļotiem bēr-
niem. Kāds psihiatrs ir teicis:
„Suņi dāvā mīlestību bez no-
sacījumiem.” Daudzi veselī-
bas aizsardzības speciālisti
atzīst, ka dzīvnieki spēj dzie-
dināt tad, kad cilvēki to vairs
nevar. Londonas galvenā bēr-
nu slimnīca piedāvā suņu te-
rapiju kā vienu no procedū-
rām. Nesen nodibinātā asoci-
ācija „Bērni slimnīcā un dzīv-
nieku terapija” nodrošina su-
ņu terapiju visās slimnīcās.
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Dzīvnieki un cilvēku veselība

Kristīne Čilvere

Turpinājums 15.lappusē
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Plaši pazīstama ir arī ēzelī-
šu stimulējošā iedarbība uz
garīgi slimiem bērniem. Ēzeļu
rezervāts, britu labdarības
iestāde, kur dzīvo aptuveni
6000 ēzeļu, katru nedēļu rīko
izjādes garīgi slimiem bērniem
un bērniem ar noslieci uz
autismu. Rezultāts bieži ir ie-
spaidīgs – acīm redzami uzla-
bojas bērnu spējas mācīties.

Delfīni, bez šaubām, jau
sen ir pazīstami kā garīgi sli-
mu bērnu un bērnu ar koor-
dinācijas traucējumiem dzie-
dinātāji. Diemžēl cilvēki pa-
rasti sastopas ar dzīvniekiem,
kuri dzīvo nebrīvē. Vairākkārt
ir uzdots jautājums, vai delfī-
ni, kuri dzīvo akvārijos, var
pilnībā izmantot savas dzied-
nieciskās dotības.

Pie kāda jūras biologa, kas
bija ieniris Anglijas rietumu
krasta līcī, it kā rotaļādamies
tuvojās delfīns. Pēkšņi delfīns
ienira, uzcēla vīrieti mugurā

un aiznesa viņu atklātā jūrā,
pēc tam, izmetis plašu apli,
atgriezās satikšanās vietā. Vī-
rietis, kurš visu dzīvi bija cie-
tis no periodiskām depresijas
lēkmēm, tajā brīdī juta, ka ir
izārstēts.

Viņš aprakstīja savu satik-
šanos ar delfīnu kā dziļi aiz-
kustinošu un atbrīvojošu pie-
dzīvojumu, ko nespēj izskaid-
rot. Vēlāk viņš izstāstīja atga-
dījumu psihiatram, kas savu-
kārt nolēma izmēģināt šo me-
todi dažu smagi slimu pacien-
tu ārstēšanā. Katru reizi del-
fīns pats no klātesošajiem iz-
vēlējās pacientu, iznesa viņu
jūrā. Pēc tam cilvēks jutās pil-
nīgi izārstēts.

Pēdējās ziņas iegūtas no
publikācijas slavenā britu me-
dicīnas žurnālā „The Lancet”.
Tur aprakstīts, kā suns brīdi-
nāja savu saimnieci par nere-
dzama ļaundabīga audzēja
veidošanos. Operācija bija

veiksmīga, jo audzējs tika
konstatēts ļoti agrīnā stadijā.

Šobrīd suņus māca atklāt
vēža šūnas. Dzīvnieku noteik-
tā diagnoze 99% gadījumu ir
pareiza. Ja suņa un mediķa
diagnoze atšķiras, parasti
taisnība izrādās dzīvniekam.
Tas nav brīnums: suņa oža ir
250 miljonus reižu spēcīgāka
par mūsējo. Suņi ir atklājuši
plaušu vēzi pēc cilvēka elpas
paraugiem, un iespējams, ka
drīz tie varēs noteikt tuberku-
lozi un citas slimības.

Procedūras, kurās dzīvnie-
ki nosaka diagnozi un ārstē
mūs, nav vardarbīgas un ir
ārpus mūsu spējām. Kā dzīv-
nieki to dara? Lai to noskaid-
rotu, nepieciešama intensīva
pētniecība, izmantojot jaunas,
nevardarbīgas metodes. Ir
skaidrs, ka bez cilvēkiem pa-
stāv arī citi dziednieki, kas
aicina mūs atvērt acis.

STĀSTS
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MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Ja kāds no jums reiz ir sapņojis par savu
lielisko suni—gudru, draudzīgu, un uzticamu,
tad starp mūsu divdesmit rējējiem tāds nav
tālu jāmeklē. Lai arī katram no viņiem piemīt

šīs īpašības, gribētos īpaši izcelt jaunu džentl-
meni “melnā frakā”—Apollo.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Melnais suņu opītis 28.augusta vakarā steberēja
starp mašīnām pa autoceļu P1 starp Kalngali un
Ķīšezeru. Večuks izskatījās krietni gados, gandrīz
akls un pakurls, taču ap kaklu viņam bija zili
sarkana siksniņa un suņuks izskatījās nesen
rūpīgi apcirpts, lai gan novārtījies lipīgos dub-
ļos. Tāpēc radās pamatota doma, ka pensionā-
riņš vienkārši devies brīvsolī, taču kurluma un
akluma dēļ vairs nav pratis atrast ceļu mājup.
Tomēr vietējo iedzīvotāju izjautāšana rezultātu
nedeva – neviens sirmo suņa kungu neatpazina,
tāpēc viņš nonāca patversmē. Par laimi, tikai uz
īsu brīdi – jau pēc dažām dienām zvanīja prieka
pilnā Opīša saimniece, kura vairs nebija cerējusi
večukiņu ieraudzīt dzīvu. Izrādījās, ka mūsu aprēķini
par Opīša vecumu – ap 10 gadu – bijuši pārlieku pieticī-
gi: viņš asti šai pasaulē luncina nu jau 15 gadu!

Katram sunim reiz pienāk laiks doties mājās, un augustā šo
brīdi beidzot sagaidīja arī mūsu melnā suņu dāma Hipsi-

ja. Viņa patversmē bija nodzīvojusi apaļu gadu – kopš
2012.gada 18.augusta, un tas bija pavisam dīvaini, jo
parasti neliela auguma šuneļi jaunas mājas atrod
ļoti ātri. Taču Hipsijai bija gan daudz apskatītāju un
ciemos nācēju, taču neviens mājā vedējs. Varbūt
tas bija saistīts ar suņu kundzītes vecumu, lai gan
seši – septiņi gadi tik spraunai meitenei tāds nieks
vien ir, bet varbūt – tā tam bija jānotiek, lai Hipsija
sagaidītu savus īstos cilvēkus.

Viņi patversmes durvis atvēra augusta nogalē, un
jau uzreiz nebija šaubu, ka viņi ir īstie Hipsijai un

Hipsija ir īstā viņiem. „Hipsijai ir zelta raksturs,” tā sa-
ka jaunā saimniece, un atzīst, ka trūkstot pat vārdu, lai

izstāstītu, cik sunene ir brīnišķīga.

Opītis

Hipsija

AUGUSTĀ MĀJĀS DEVĀS...
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Šuriku jūnijā uz patversmi atveda viņa saim-
nieks - tālbraucējs šoferis. Ar asarām acīs viņš
stāstīja, ka sarežģoties ģimenes apstākļiem, vairs
neesot iespējas parūpēties par suni. Mazais
draiskulis ātri vien iejutās patversmes atmosfē-
rā, un bija skaidrs, ka ilgi uz jaunām mājām vi-
ņam nebūs jāgaida.

Tagad Šuriks dzīvo Rojā, ir nomainījis vārdu un
kļuvis par Džekiņu, un mēģina no pilsētnieka kļūt
par laucinieku – mācās nebaidīties no ūdens, apgūst
tuvējos mežus un laukus, iepazīst citas dzīvas radības. Vie-
nīgi ar kaķiem Šuriks/Džekiņš neparko nevēlas sadraudzēties.

LAIMĪGIE STĀSTI

Šuriks

Izolda
Piecus gadus vecā, melni pūkotā Izolda patversmē nonā-

ca gada sākumā, pašā ziemas spelgoņā. Visādi citādi
veselā kaķu dāmiņa kaut kur bija inficējusies ar ne-

jauku un arī cilvēkiem bīstamu baktēriju – hlamī-
dijām, kas ieperinās acu gļotādās un izraisa kon-
junktivītu. Ilgais un nepatīkamais ārstēšanas pro-
cess nepalika bez sekām – mince kļuva izvairīga
un nelabprāt ļāvās cilvēka rokām. Tāda pati attu-

rīga viņa ir arī jaunajās mājās Jūrmalā, taču viņas
saimniece izprot šo minces rakstura īpatnību un ir

pārliecināta, ka ar laiku Izolde atkal iemācīsies ar
prieku saņemt glāstus un ieritināties klēpī.

Barons

Barons ir kārtīgs kaķu vecis – viņam patīk labi paēst
un būt galvenajam mājās. Ja šie divi nosacījumi ir iz-
pildīti, Barons kļūst par lāga veci – omulīgu un rā-
mu. Tā kā runča jaunajās mājās tiek ievērotas vi-
sas viņa vēlmes, Barons ar dzīvi ir pilnīgi apmieri-
nāts. Sākumā gan iznācis dažs labs strīds ar mā-
jas kaķeni, taču Barons drīz vien licis saprast, ka
tagad saimnieks būs viņš un neviens cits. Kad šī
lieta noskaidrota, abi sākuši dzīvot draudzīgi un
reizēm pat kopā rotaļājoties. Baronam arī patīkot ik
dienu izvingrināt kājas pastaigā pa pagalmu, bet pēc
tam, lai, pasarg’ dies’, nezaudētu formu, noteikti jāapmek-
lē ledusskapis un kaut kas jāuzkož.
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Patversme "Dzīvnieku draugs"
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046

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

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

Reģ.Nr. 40008020876
AS Swedbank, LV10HABA000140J032916

© Dzīvnieku Draugs 2013

Atlikušas vēl 20 dienas, lai sasniegtu 1
miljonu parakstu Eiropas pilsoņu iniciatī-

vai pret vivisekciju!

Izlasīt to latviešu valodā un parakstīt var
šeit: http://ej.uz/vivisekcija

Parakstu formas pieejamas arī Rīgas dzīv-
nieku patversmēs.

Paraksti un aicini parakstīt arī citus!
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