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36/Augusts 2014

Šādu pārsteigumu piedzīvoja
„Dzīvnieku Drauga” suņu kopēja
Maija, augustā apmeklējot vairākas
dzīvnieku patversmes Vācijā. Ra-
dusi pie „Dzīvnieku Drauga” augst-
ajiem principiem, kas prasa ikvie-
nam dzīvniekam neatkarīgi no viņa
rakstura īpatnībām un veselības
stāvokļa nodrošināt vislabāko ap-
rūpi, kāda vien patversmē iespēja-
ma, Maija bija patiesi izbrīnīta, uz-
zinot, ka atsevišķās Vācijas patver-
smēs smagāka rakstura suņi rei-
zēm mēdz pavadīt ilgus gadus vis-
pār bez pastaigām, iespējas iziet
ārpus būra un ciešāka kontakta ar
cilvēkiem. Vairāk par Maijas ie-
spaidiem lasiet 7.lappusē!

Patīkamu pārsteigumu dzīvnie-
ku aizstāvjiem vasaras nogalē sa-
rūpēja Saldus novada dome, liedzot
jaunas zvēraudzētavas būvi Zirņu
pagastā, Cieceres upes krastā. Lai
gan šis lēmums galvenokārt bija
saistīts ar apkārtējo māju iedzīvo-

tāju aktīvajiem iebildumiem, tomēr
nozīmīgu lomu spēlēja arī vides
aizsardzības argumenti, kas var
liecināt par jaunu izpratni lēmumu
pieņemšanā pašvaldībās. Novēlam
šādu izpratni arī Aizputes novada
deputātiem, kur sabiedriskajai ap-
spriešanai nodots kārtējais zvēru
fermas projekts.

Toties nepārsteidz, ka Igaunija
atkal reiz grasās apsteigt Latviju –
kamēr pie mums atbildīgās institū-
cijas spēlē birokrātisko futbolu,
mēģinot par katru cenu izvairīties
no diskusijas par dzīvnieku (ne)
vietu un (ne)lomu cirkā, tikmēr
Igaunijas vides ministrs apņēmies
panākt savvaļas dzīvnieku izman-
tošanas izklaidei aizliegumu valsts
likumdošanas līmenī. Vairāk par to
uzziniet 6.lappusē!
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ZIŅAS

Kā Jancis Mariju savaldzināja

Viens no jaunās sezonas
pirmā raidījuma „Ķepa uz sirds”
galvenajiem varoņiem bija Jancis –
patversmes spriganākais suņu
puika, kas augumā gan pasīks,
bet toties garā dižens un pašpār-

liecināts.

Janča TV zvaig-
znes karjera sā-
kās ar braucienu
taksometrā uz
filmēšanas vietu
– Ojāra Vācieša
muzeju Torņa-
kalnā. Te Jan-
cis pierādīja, ka
zina, kā kurā
vietā uzvesties
– vairs ne mi-
ņas no driģe-
nei līdzīgā dī-

dekļa, ko pazinām patversmē –
visu ceļu suņu puika sēdēja klēpī,
cēli izslējies un vērodams garām
slīdošās ainas, it ka zinātu, ka
jāgatavojas īpašam uznācienam.
Vēlāk, gaidot filmēšanu, Jancis
pierādīja, ka ir ļoti labi audzināts

suns, kas prot kārtīgi iet pie pava-
diņas un pacietīgi pagaidīt, ja tas
nepieciešams.

Arī muzejā Jancis visus apbūra
ar savu šarmu un lielisko uzvedī-
bu, bet jo īpaši – savu raidījuma
partneri, dziedātāju Mariju Nau-
movu. Mazs misēklis gan sanāca
ar Marijas dāvāto rotaļlietu – tā
Jancim iepatikās tik ļoti, ka visa
cēlā uzvedība uz brīdi piemirsās
un puika kļuva gluži nevaldāms.

Kas no tā visa sanāca –
skatieties 6.septembra

raidījumā „Ķepa uz sirds”!
http://kepauzsirds.lv/kepa-

uz-sirds-06-09-2014/

Kāzinieki patversmē

Sestdien, 2.augustā, patver-
sme uzņēma īpašus viesus - jaun-
laulātos Ivetu un Renāru Kanti-
ņus, kuri kāzu dāvanu vietā sa-
viem draugiem un tuviniekiem
lūdza ziedot patversmei.

Jaunais pāris iepazinās ar vis-
iem patversmes iemītniekiem, ne-
maz neraizējoties par iespējama-
jiem apdraudējumiem skaistajiem
tērpiem. Īpašu prieku visiem četr-
kājiem sagādāja līgavas kleita,
kurai nekavējoties tika rasts
jauns pielietojums gan kā rotaļu
laukumam, gan paslēptuvei, gan
plucināmajam objektam.

Par kāzinieku ziedotajiem lī-
dzekļiem patversme iegādāsies
kaķu rotaļu statīvu, kas turpmāk
priecēs pieaugušo kaķu istabas
iemītniekus.

Paldies Ivetai un Renāram un patversmes
komandas vārdā vēlam ilgu, laimīgu un

mīlestības svētītu kopdzīvi!
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Saldus novada dome liedz būvēt jaunu zvēraudzētavu Zirņos

Vairāk nekā 500 parakstu „pret”

Sabiedriskajā apspriešanā par
zvēraudzētavas būvi savu viedokli
kopumā pauda 570 iedzīvotāji ne
tikai no Saldus novada, bet visas
Latvijas. Tikai 29 anketās bija
pausts atbalsts šai iecerei, savu-
kārt 541 anketā cilvēki izteicās
pret, pamatojot, ka kažokādu ra-
žošanas bizness ir neētisks, rada
ciešanas dzīvniekiem un piesārņo
apkārtējo vidi.

„Vairākus mēnešus ilgušās dis-
kusijas un sabiedriskā apsprieša-
na par Zirņu zvēraudzētavas būvi
ir piemērs tam, cik liela nozīme ir
vietējo iedzīvotāju aktivitātei un
skaidri paustam viedoklim. Zirņu
pagasta ļaudis bija gatavi cīnīties
pret neētiskas un cietsirdīgas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu savā
pagastā un par savām tiesībām
dzīvot tīrā un nesagandētā vidē,
un šajā cīņā uzvarēja. Lai šis pa-
nākums iedvesmo cilvēkus arī cit-
viet Latvijā, jo nav noslēpums, ka,
aizvien vairāk Eiropas valstīm aiz-
liedzot zvēraudzēšanu, kažokādu
ražotāji meklē iespējas pārcelties
uz valstīm, kur tas vēl ir atļauts,
tostarp Latviju. Tas notiek par spī-
ti tam, ka nozare kopumā pašlaik
piedzīvo grūtus laikus, jo kažok-
ādu cenas pasaulē krīt,” norāda
„Sabiedrības pret kažokādām” pār-
stāve, nodibinājuma „Dzīvnieku
Drauga fonds” valdes locekle Sol-
vita Vība.

Foreļu vietā 10 000 ūdeles

Jau ziņots, ka uzņēmums
„Perspect Investments” bija iecerē-
jis Saldus novada Zirņu pagastā,
pašā foreļupes Cieceres krastā
būvēt kažokzvēru audzētavu ar 10
000 vaislas ūdelēm. Gan eksperti,
gan vietējie iedzīvotāji pauda ba-
žas, ka šis projekts apdraudēs vie-
nu no lielākajām Zirņu pagasta un
visa Saldus novada vērtībām –
Cieceres upi, kas ir mājvieta vairā-
kām aizsargājamām zivju un put-
nu sugām un kurā tikai pirms da-
žiem gadiem projekta „Miljons fo-
reļu atgriešanās” ietvaros ielaisti
strauta foreļu mazuļi, lai atjauno-
tu šo zivju populāciju. Vairāki eks-

perti Saldus domei iesniegtos atzi-
numos norādīja, ka upi apdraudēs
gan zvēraudzētavas radītais gaisa,
ūdens un zemes piesārņojums,
gan arī izbēgušās Amerikas ūdeles
- plēsēji, kas viegli aklimatizējas
Latvijas apstākļos, izspiež no vides
vietējo Eiropas ūdeli un spēj noda-
rīt lielu postu ne tikai savvaļas
putnu un zivju populācijai, bet arī
mājdzīvniekiem. Tāpat šādas
audzētavas un tajās atrodamā ba-
rības bāze piesaista citu sugu
dzīvniekus – vārnas, kaijas, žur-
kas, kas var nodarīt būtiskus pos-
tījumus apkārtējai videi, sēju-
miem, stādījumiem un mājdzīvnie-
kiem.

Ieklausoties iedzīvotāju viedoklī un ekspertu vērtējumā, Saldus novada dome 28.augustā nolē-
ma neatļaut būvēt jaunu zvēraudzētavu Saldus novada Zirņu pagastā, Cieceres upes krastā. Domes
lēmums balstīts novada būvvaldes atzinumā, ka iedzīvotāji sabiedriskajā apspriešanā ir skaidri
pauduši noraidošu viedokli pret zvēraudzētavas būvi, turklāt projekta virzītājs nav iesniedzis ne-
pieciešamos apkārtējo māju īpašnieku saskaņojumus. Tāpat būvvalde ņēmusi vērā ekspertu atzi-
numus, ka plānotais projekts var radīt būtisku apdraudējumu apkārtējai videi.

Cieceres upe ir ne tikai viena no skaistākajām Latvijas maza-
jām upītēm, bet mājvieta vairākām aizsargājamām sugām.
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Eiropas kampaņas ietvaros Rīgā aicina ieviest godīgu vistas gaļas
marķējumu

Lai aicinātu Eiropas Savienībā
ieviest tādu mājputnu gaļas mar-
ķējumu, kurā būtu norādīts put-
nu turēšanas veids, augusta sā-
kumā Rīgā ieradās Eiropas kam-
paņas “Pieprasām godīgu vistas
gaļas marķēšanu!” galvenā varo-
ne vista Roza.

Latvija bija astotā valsts, ko Roza
apmeklēja savas 39 dienu ilgās Eiro-
pas Savienības tūres laikā, kas sākās
Londonā  1.augustā, bet noslēdzās
Briselē 8.septembrī. Šajā laikā Roza
apmeklēja vairāk nekā 20 ES dalīb-
valstis.

39 dienas ir gaļai intensīvi audzē-
tu vistu vidējais dzīves ilgums. Inten-
sīvās audzēšanas sistēmā putnus
mākslīgi stimulē augt nedabīgi ātri,
kas izraisa būtiskas labturības pro-
blēmas - putni bieži cieš no smagām
sirdskaitēm, klibuma un citām veselī-
bas problēmām. Intensīvās audzēša-
nas sistēmās tiek iegūti 90% Eiropā
saražotās vistas gaļas.

Tāpēc Roza aicina ES ieviest
skaidru, obligātu mājputnu gaļas
marķēšanu, lai patērētāji, iegādājo-
ties putnu gaļu, varētu saņemt atbil-
di uz vienkāršu jautājumu: "Kā
audzēta šī vista?"

Pētījumi liecina, ka Rozas misiju
atbalsta vairums Eiropas iedzīvotāju:
astoņi no desmit Eiropas Savienības
patērētājiem atbalsta obligātu māj-
putnu gaļas marķēšanu atbilstoši
turēšanas veidam.

Vistu Rozu attēloja trīs brīv-
prātīgās no Apvienotās

Karalistes:  brīvos apstākļos
turētu vistu audzētāja no De-
vonas Tamzina Frenča, dzīv-
nieku zinātnes studente no

Berkšīras Džoanna Olsone un
dzīvnieku aizsardzības aktīvis-

te no Eseksas Sema Vaita.
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Igaunijā varētu aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā

Igaunijas zemkopības ministrs Ivari Padars paudis viedokli, ka Igaunijai vajadzētu at-
teikties no savvaļas dzīvniekiem cirkā, kā arī apņēmies panākt atbilstošas izmaiņas dzīv-
nieku aizsardzības likumā, augusta vidū informēja Igaunijas Dzīvnieku aizsardzības bied-
rība.

«Mēs sāksim ar izmaiņām dzīv-
nieku aizsardzības likumā, lai ne-
tiktu pieļauta tādu savvaļas dzīv-
nieku kā ziloņu, lielo kaķu un pēr-
tiķu izmantošana ceļojošajos cir-
kos. Gala lēmums ir parlamenta
ziņā, bet, manuprāt, šo dzīvnieku
izmantošana ceļojošajos cirkos
būtu jāatstāj pagātnē,» teicis mi-
nistrs.

Lai apspriestu dzīvnieku labtu-
rības jautājumus cirkos un zvēr-
audzētavās, kā arī plānotu priekš-
likumus izmaiņām Dzīvnieku aiz-
sardzības likumā, ministrs augus-
tā tikās ar Igaunijas dzīvnieku
aizsardzības organizāciju pārstāv-
jiem. Šobrīd Igaunijas zemkopības
ministrija kopā ar zinātniekiem

sagatavo Dzīvnieku aizsardzības
likuma grozījumus, precizējot, uz
kurām dzīvnieku sugām attieksies

aizliegums. Tiek gatavoti arī grozī-
jumi noteikumos par vaislas lapsu
labturības prasībām zvēraudzēta-
vās.

Ar šo lēmumu Igaunija pievie-
nosies citām Eiropas valstīm -
Austrijai, Beļģijai, Horvātijai, Grie-
ķijai, Slovēnijai un Kiprai -, kas
jau aizliegušas savvaļas dzīvnieku
izmantošanu cirkos. Arī Lielbritā-
nija apņēmusies ieviest aizliegu-
mu vistuvākajā nākotnē.

Arī Latvijā aizsākta diskusija
par dzīvnieku izmantošanu cirkā,
un biedrības «Dzīvnieku brīvība»
vadībā vasarā notika vērienīga
piketu sērija pie Rīgas cirka, aici-
not atteikties no dzīvnieku izman-
tošanas cirka izrādēs Latvijā.

Planētas šī gada ekoloģiskais budžets – jau pārtērēts

Katru gadu tiek noteikta diena,
kad cilvēces resursu patēriņš kon-
krētajā gadā pārsniedz to, ko Ze-
me spēj ilgtspējīgi atjaunot. Šis
datums pakāpeniski virzās arvien
tuvāk gada sākumam – 2000.gadā
tas bija 1.oktobris, bet šogad – jau
19. augusts.

Septembrī tiks publiskots
jaunais WWF Dzīvās planētas zi-
ņojums (WWF Living Planet Re-
port) - desmitais izdevums, kurā
tradicionāli tiks novērtēts planē-
tas ekoloģiskais stāvoklis un cilvē-
ka ietekme uz to, aprēķinot ekolo-
ģiskās pēdas nospiedumu un ci-
tus nozīmīgus rādītājus.

Šogad mazāk nekā astoņos mēnešos cilvēce ir iztērējusi visu savu ikgadējo eko-
loģisko budžetu, ziņo „Global Footprint Network”, Pasaules dabas fonda (WWF)
partneris.

UZZINI VAIRĀK

http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/EarthOve
rshootDay_2014_PR_General.pdf



7

PIEREDZE

Ciemos pie dzīvnieku
draugiem Vācijā

Pansijā “Klein’er Gnadenhof” ciemojās un
pieredzē dalījās patversmes

“Dzīvnieku draugs” darbiniece Maija

Pirms vairākiem gadiem no “Dzīvnieku drauga” ar uzņēmīgu brīvprātīgo gādību
uz Vāciju devās Lakijs—suns, kurš satiksmes negadījumā bija zaudējis pakaļkāju.
Turpmākos divus gadus viņš pavadīja dzīvnieku pansijā “Klein’er Gnadenhof”, kur
tika socializēts, audzināts un atrada jaunas mājas. Šobrīd viņš saimnieko lielā lau-
ku saimniecībā, bet pansijā, kas palīdz dzīvniekiem, kuriem nav cerību uz adopci-
ju, darbs nav apstājies.

Kristela un Manfrēds Kleini ir
precēts pāris, kas dzīvo nelielā
ciematā 40 minūšu brauciena
attālumā no Rostokas un kuri
pēdējos desmit gadus ir veltījuši,
lai savās mājās uzņemtu un ap-
rūpētu tos patversmes iemītnie-
kus, kuriem jaunas mājas atrast
nav iespējams. Ļoti vecie un sli-
mie, tie, kas patversmē pavadīju-
ši ļoti ilgu laiku, bailīgie un no
cilvēka nevērības un nežēlības
cietušie. Katrs no tiem patver-
smē uz cilvēku ir lūkojies ar cerī-
bām “Varbūt tu mani ņemsi uz
mājām?”, bieži vien arī ar bailēm

un neuzticību, bet, nonākuši
pansijas aprūpē, ir atplaukuši
un dzīvei ieguvuši nozīmi. Dažs
suņu vai kaķu vecītis šeit pava-
da savus pēdējos gadus, cits—
atgūst ticību cilvēkiem un atrod
jaunas mājas. Pansijā nav runas
par pastāvīgu dzīvnieku apriti,
bet gan par dzīves kvalitāti, kuru
ir pelnījis ikviens no iemītnie-
kiem. Ja reiz esi nonācis tur, tad
“Klein’er Gnadenhof” kļūst par
tavām mājām, bet četrkājainis
par pilntiesīgu ģimenes locekli,
kas būs mīlēts un aprūpēts.

Doma par ciemošanos un
jaunas pieredzes gūšanu bija jau
sen, jo pati pirms vairākiem ga-
diem no patversmes adoptēju
suni, kurš tur bija nodzīvojis vai-
rākus gadus. Taču drosmi saņē-
mu pēc kāda cilvēka aicinājums
“iziet ārpus savas komforta zo-
nas”. Sazinājos, un tālākais nori-
tēja ļoti ātri—vēstuļu apmaiņa,
datumu precizēšana, lidmašīnas
biļešu iegāde, pēdējie norādījumi
pirms brauciena, neliela panika
un uztraukums, visbeidzot tikša-
nās ar Kristelu stacijā un sajūta,
ka no šī brīža viss būs kārtībā.
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Manas viesošanās laikā pan-
sijā uz vietas mita aptuveni des-
mit suņu un ap trīsdesmit kaķu.
Pansija pēc būtības ir atjaunota
privātmāja ar plašu pagalmu un
vairākām saimniecības ēkām. To
suņu rīcībā, kuri labi sadzīvo ar
sugasbrāļiem un kaķiem pāri
nedara, ir viesistaba, kurā atro-
das vairākas suņiem paredzētās
„midziņas”, dīvāns un atpūtas
krēsli. Savukārt tie, kuriem citi
suņi īpaši nepatīk, dzīvo atseviš-
ķā istabā vai iekārtotā mājiņā.
Dažs labs pansijas paspārnē eso-
šais suns dzīvo audžuģimenēs.
Teritorijas ietvaros ir iekārtoti
divi pastaigu laukumi suņiem.

Visi kaķi brīvi saimnieko ārā –
ne tikai pagalmā, bet arī ārpus
sētas, jo blakus atrodas pļavas
un mežs. Teritorijā, lai pulcētos
uz ēdienreizēm, atpūstos un pa-
slēptos no nelabvēlīgiem laikap-
stākļiem, murrātājiem atrodas
speciāli iekārtota dārza mājiņa.
Vai nerodas konflikti, ja tik dau-
dziem murrātājiem jādzīvo kopā?
Dažkārt gan var dzirdēt šņākša-
nu un ņurdēšanu, bet līdz no-
pietnam konfliktam parasti ne-
nonāk.

Gan Kristela, gan Manfrēds
vēl joprojām strādā, tāpēc dienas
kārtība pansijā ir pielāgota viņu
darba ritmam. Rīts parasti sākas
agri – ap septiņiem pastaigu lau-
kumā tiek izlaisti visi mājas su-
ņi, bet „īpašie bērni” tiek vesti
pastaigās. Astoņos ir brokastis
un ap pieciem vakarā pastaigās
dodas vēlreiz.  Manas ciemoša-
nās laikā abiem bija atvaļinā-
jums, tāpēc atkārtotās pastaigās
pa mežu vai arī uz dīķi, kur suņi
varēja peldēties, gājām arī pus-

dienas laikā. Sākumā var šķist
gandrīz neiespējami tikt galā ar
tik lielu dzīvnieku skaitu, taču
dzīvē tas nemaz nebija tik sarež-
ģīti. Ne visi pansijas iemītnieki ir
naski staigātāji – tā daži suņu
opīši un omes nemaz tik tālu
doties nevar un negrib, daudz
labprātāk uzturoties pagalmā vai

snaužot mājā uz dīvāna. Atšķirī-
bā no saspringtā darba patver-
smē, kur viss ir sadalīts pa stun-
dām, man sākumā bija nedaudz
grūti pierast pie nesteidzīgā un
mierīgā laika ritējuma pansijā,
taču pēc pāris dienām arī es pie-
lāgojos.

Dzīve un ikdiena pakārtota dzīvniekiem

Tā dzīvo kaķi...

… un tā dzīvo suņi
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Ja ilgi esi saskarsmē ar viena
veida suņiem, piemēram, mūsu
patversmes iemītniekiem, kas
gandrīz visi ir mīļi, draudzīgi un
pretimnākoši, gadās aizmirst, ka
pasaulē mīt arī tādi, ar kuriem
nebūt nav viegli un kuriem ir
vajadzīgs laiks, lai pie jaunā un
svešā pierastu.  Tādēļ arī man
nācās iepazīt katru iemītnieku
un respektēt viņa īpašās vēlmes
vai vajadzības. Pirmās četras die-
nas, nākot lejā pa kāpnēm uz
viesistabu, mani sagaidīja skanī-
ga riešana un tikai uz ciemoša-
nās beigām mana ierašanās
vairs nebija nekas balss pacelša-
nas vērts. Turklāt maza uzvara
šķita  jau tas vien, ka dažs labs
atturīgākais iemītnieks ar mani
nāca sasveicināties un pat ļāva
noglaudīt.

Bija izdevība tikties ar pansi-
jas brīvprātīgajiem palīgiem, kuri
brauc visi kopā kādā noteiktā
nedēļas dienā un palīdz izvest
pastaigās gan suņus, gan arī ci-
tos darbos. Parasti līdzi tiek

ņemts arī cienasts un kārtīgas
darba dienas noslēgums tiek no-
svinēts ar vakariņām ļoti sirsnī-
gā vidē. No viņu puses bija liela
interese par situāciju Latvijā un,
salīdzinot ar to, kā notiek pie
viņiem, nācās tomēr secināt, ka
vismaz „Dzīvnieku draugā” ne-
maz tik slikti neiet un daudzas
lietas, kas mums darba stilā lie-
kas pašsaprotamas, Vācijas pa-

tversmēs nemaz neeksistē. Tā,
piemēram, tur nav nekas nepa-
rasts, ja suns, kas ir bailīgs,
dusmīgs vai ar ko citu iemeslu
dēļ nevar tikt galā, patversmes
būrī nodzīvo vairākus gadus,
nemaz ārā neejot. Pastaigu lau-
kumos suņi lielākoties tiek laisti
pa vienam, jo reti kurš ar pārē-
jiem sadzīvo, bet patversmju dar-
ba laiki nemaz nav apmeklētā-
jiem „draudzīgi”. Brīvprātīgo pa-
līgu tādā izpratnē kā pie mums
lielākoties nav, jo patversmes
nav “atvērtas” cilvēkiem no ma-
las. Var jau arī saprast - ja brīv-
dienās nestrādā, bet darbadie-
nās dzīvniekus var apciemot no
12.00 – 14.00, tad maz kurš to
var atļauties. Līdzīgi kā Latvijā
diemžēl maz ir izplatīta prakse
dzīvniekiem ar uzvedības problē-
mām (bailes, agresija, socializā-
cija) sniegt palīdzību patversmes
ietvaros, tāpēc pastāv arī citas
pansijai līdzīgas vietas, kur šā-
diem dzīvniekiem iespēju robežās
cenšas palīdzēt.

Jauna pieredze un draugi
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Iemītnieki un viņu stāsti

Mazsunis kļuva par manu pirmo draugu.
Puikam septiņus gadus ilgajā mūžā nebija
veicies ar saimniekiem, jo nevarēja sadzīvot
ar “lielā suņa personību”, patversmē nonā-
kot, gājis pavisam bēdīgi, jo stresa dēļ puika
bija kļuvis pret visiem dusmīgs. Pansijā izrā-
dījās, ka puika, nedaudz paskolojoties un ar
stingri nospraustām robežām, ir patiesi mīļš
un jauks.

Floppy

Suņu ome Steisija man iemācīja nesteigties—
kādas pastaigas laikā viņa sagura un apgū-
lās. Blakus apsēdos arī es, lai pagaidītu kopā.
Nav jau viegli, ja vecumā pasaule skrien ātrāk
par pašu. Pāris dienas vēlāk mēs vakarā diez-
gan omulīgi gulējām viena otrai blakus un
skatījāmies televizoru, protams, ar noteiku-
mu, ka tika bužināts Steisijas apaļais puncis.
Ja par to kādā brīdī piemirsa, tad atgādināja,
piebikstot ar purniņu.

Steisija

Kinga un
Mārsi to-
brīd bija
palikušas
divas no
pieciem Rumānijas sunīšiem,
kas pansijā nonāca 2013.gada
decembrī. Dzīvi pavadījušas ne
tajos labākajos apstākļos, ne-
viena no viņām sākotnēji pret cilvēkiem draudzību neiz-
rādīja, taču pēc vairākiem mēnešiem atvērušās un, lai arī
vienmēr būs piesardzīgas un ne vienmēr drošas svešu
cilvēku vidū, bija atkopušās tik tālu, lai varētu meklēt
saimniekus. No kontakta ar mani gan viņas vairījās, tā-
pēc lielākais sasniegums bija, ja varēju no rokas pasniegt
kārumiņu. Man bija arī tā veiksme pavadīt Kingu uz
jaunajām mājām, kur viņu jau gaidīja sirsnīga ģimene.
Mārsi savukārt bija sparīgākā rējēja un, ja neviens ne-
skatījās, tad labprāt patrenkāja kādu kaķi.

Kinga

Mārsi

Luna arī nāk no Rumānijas, kur tika atrasta, guļot
sašauta ceļmalā. Mugurkaulam bija  neatgriezenisks
bojājums, kuru dēļ  pakaļkājas funkcionēt vairs neva-
rēja. Vācijā nonākusi, Luna tika pie ratiņiem un visai
veikli ar tiem pārvietojas. Pastaigās gan dodas tad,
kad pašai gribas, bet pagalmā parasti atrod slēpni, no
kura aprej katru, kas nāk garām. Kopā ar Lunu ista-
biņu dala arī pansijas visvecākā iemītniece suņu ome
Krümel jeb latviešu valodā „Drupača”. Viņa ir gandrīz
19 gadu veca, gandrīz akla un kurla, taču vēl itin lab-
prāt pastaigājas pa pagalmu. Lai arī viņai ir sava ma-
zā suņu gultiņa, nereti
ir tā, ka ome guļ uz Lu-
nas lielās segas, bet
Luna savukārt ir iekār-
tojusies kaimiņienes
mazajos apartamentos. Luna

Krümel
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Malinua Montijs patversmē bija pava-
dījis astoņus gadus, līdz ar viņu iepazi-
nās pansijas saimnieki, kuri nenobijās
no tā, ka suns būrī sākumā baidījās un
skaļi rēja, lai svešos aizbiedētu, un uzzi-
nāja, ka viņam tīri labi patīk, ja viņu pa-
glauda un samīļo.  Neiztika arī bez dar-
ba, lai tiktu galā ar uzvedības problē-
mām – bailēm no mašīnām un cilvēkiem,
nepatikas pret citiem suņiem, vēlmes
medīt kaķus utt. Brīdis, kad puika arī
pie manis atnāca klāt, pieglaudās un
prasīja glāstus, man bija ļoti emocionāls.
Maza uzvara un patīkamā apziņa, ka esi
pieņemts.

Montijs

Kira pelnīti tiek dēvēta par „poweromi” jeb superomi,
jo 13 gados ir itin spēcīga un naska pastaigās gājēja.
Diemžēl citus suņus viņa nemaz nemīl un bez tiem arī
tīri labi iztiek, tāpēc viņai ir iekārtots plašs voljērs ar
jumtu un māju, kur paslēpties, kā arī pastaigu lau-
kums. Viņa kļuva par manu mīluli, jo ar savu dzīves-
prieku un enerģiju pierādīja, ka arī veci suņi prot prie-
cāties par dzīvi un ir pelnījuši iespēju būt laimīgiem.
Mēs bieži gājām pastaigāties un sevišķi labā laikā arī uz
dīķi, kur viņa varētu rotaļāties vai visu dienu, ja ne tas,
ka pekas vairs tik lielu slodzi netur.

Kira

Vilku suņa jauktenītis Džeiks ir pansijas patriarhs
un autoritāte – mierīgs, nosvērts un dzīvesgudrs suns,
kurš daudziem četrkājaiņiem ir palīdzējis atgriezties
dzīvē. Viņam dzīves sākums nebija viegls, jo tika at-
rasts kā kucēns ar daļēji paralizētām pakaļkājām. Ar
fizioterapijas palīdzību un pansijas saimnieku uzņēmī-
bu puika tagad var pārvietoties itin naski— lec kā zaķis
un priecājas par dzīvi.

Džeiks

Ar Joši, ku-

ram ne vien-

mēr ar sveši-

niekiem vei-

dojas labs

kontakts, es

tā arī klātienē

netikos, taču

vakarā, kad

gatavojos prombraukšanai un vajadzēja

izdrukāt biļeti, saņēmu „sveicienu”.

Printeris atradās istabā, kurā dzīvoja Jo-

ši, man tika atnesta nedaudz apstrādāts

biļetes variants.

Joši
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Brauciena laikā apmeklēju arī
pāris patversmes apkārtnē, un
pozitīvi šķita tas, kas suņu būru
izmēri ir ļoti lieli neatkarīgi no
dzīvnieka izmēra, katram ir sava
būda, kur paslēpties, un āra lau-
kums, kas savienots ar iekštel-
pām. Taču gandrīz nevienā pa-
tversmē starp būriem nebija
starpsienu, lai dzīvnieki viens
otru neredzētu, turklāt daudzās
vietās būri bija novietoti viens
otram pretim, tāpēc troksnis,
kad nācās iet garām, bija mil-
zīgs. Secinājums – acis priecē,
taču ne vienmēr ir domāts par
dzīvnieka vajadzībām.

Kaķi gan visās patversmēs,
kuras apciemoju, dzīvo nevis at-
sevišķos būros, bet gan paliela
izmēra labiekārtotās istabās pa
diviem un trim. Nelielā istabiņā
atrodas plauktiņi, statīvi un da-
žādi objekti, pa kuriem kāpelēt,
bet pa mazu tuneli ir iespējams
iziet āra voljērā, kur iekārtojums
ir līdzīgs. No labturības viedokļa
– kaķiem dzīve ir labi nodrošinā-
ta.

Uz jautājumu, kas Kristelu
un Manfrēdu pamudinājis pansi-
ju izveidot un uzturēt, atbildi
saņēmu visas nedēļas laikā gan
no sarunām, gan pašas gūtās
pieredzes. Abi bija strādājuši pa-
tversmē un, kad neviena no ide-
jām, lai uzlabotu iemītnieku dzī-
ves apstākļus, neguva atsaucību
un nācās vairākkārt sastapties
ar atbildīgo personu neieintere-
sētību, viņi saprata, ka labāk ir
veidot pašiem savu organizāciju
un iesaistīties dzīvnieku aizsar-
dzībā un labturībā tādā izpratnē,
kāda viņiem ir šķitusi pareiza.

Redzot smaidošos purniņus,
brīvprātīgos palīgus, kas ar tādu
prieku iesaistās ikdienas darbos,
un nedēļas laikā iegūstot sajūtu,
ka arī es esmu daļa no ģimenes,
varu teikt, ka viņiem tas ir izde-

vies. Patversmes tik drīz nepazu-
dīs, tāpat vienmēr būs nelaimē
nonākuši dzīvnieki, kuriem būs
nepieciešama palīdzība, taču
varbūt kādreiz arī mēs Latvijā
varēsim lepoties ar tādu pansiju.

Ideja par dzīvnieku aizsardzību—tāda, kādai tai vajadzētu būt

Kaķu mītne patversmē— tādā uzturas vidēji 3kaķi

Vietas būrī vienam sunim parasti ir daudz
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais augustā

Izmantojot Borisa un Ināras Teterevu
fonda piešķirto finansējumu, augustā  pa-
tversmei bija iespēja sniegt palīdzību 92 ka-
ķiem un 53 suņiem. 32 kaķi un četri suņi
saņēma ārstēšanu neatliekamās veterinārās
palīdzības programmas ietvaros, bet veselī-
bas profilakses pasākumi – vakcinācija un
attārpošana – veikta 49 suņiem un 60 ka-
ķiem. Īstenojot fonda atbalstīto programmu
„noķer-sterilizē-atlaiž”, augustā sterilizēti
68 bezpajumtes kaķi.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība

Kā allaž siltajā gadalaikā, ne-
trūka kaķu mazuļu ar slimām
actiņām un vīrusu saslimšanām,
kuri patversmē saņēma nepiecie-
šamo palīdzību, lai uz jaunajām
mājām dotos veseli un skaisti.

Smagu operāciju augustā nā-
cās pārciest suņvīriņam Dadzī-
tim. Tā kā sunim ir iedzimta fizio-
loģiska novirze – oliņas nav izvei-
dojušās un ieslīdējušas sēklinieku
maisiņā, tika nolemts pirms kas-
trācijas veikt ultrasonogrāfisko
izmeklēšanu, lai ķirurgam operā-
cijas laikā būtu vieglāk strādāt.
Diemžēl izmeklēšanā atklājās, ka
Dadzītim ir arī daudz nopietnākas
veselības problēmas – veidojumi
liesā, kas varētu liecināt par
audzēju. Tāpēc tika nolemts bojā-
to liesu izņemt, bet audu parau-
gus nosūtīt citoloģiskajai izmeklē-
šanai.  Par laimi, izmeklēšanā at-
klājās, ka veidojumi liesā nav
ļaundabīgi. Nu Dadzītis pamazām
atveseļojas un patversmē gaida
jaunus saimniekus.

Ārstēšanos augustā turpināja
Foksija, par kuru jau stāstījām
iepriekšējā avīzē. Viņai jau izdarī-
ta nepieciešamā operācija, un,

jauno saimnieku mīļi aprūpēta,
Foksija pamazām atgūst veselību.
Patversme palīdz Foksijas saim-
niekiem, sedzot veterināros izde-
vumus par sunītes operāciju un
medikamentiem.

Sāpīga un ilga ārstēšana bija
nepieciešama sunītim Ufo. Suņa
sprogainais kažociņš bija savēlies,
liecinot, ka cilvēka roka tam nav
pieskārusies ļoti sen. Kad pinkas
bija noskūtas un izmestas atkri-
tumos kopā ar tūkstošiem blusu,
atklājās jēlumi un izsutumi, kas
droši vien sunim bija sagādājuši

milzīgas ciešanas. Šobrīd Ufo sā-
pīgās brūces pamazām sadzīst un
viņš, šķiet, pirmo reizi dzīvē iz-
bauda, cik labi ir, ka nekas ne-
knieš un nesāp.

Sterilizācijas programma

Ielas kaķu sterilizācijas program-
mā augusts bija ražīgs mēnesis -
sterilizēti 68 bezpajumtes minči:
57 kaķenītes un 11 runči. Kaķi
sterilizācijai nogādāti no Rīgas, kā
arī Auces, Salaspils, Dobeles un
Ogres novada.

Dadzītis
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MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Montijs patversmē mīt jau kopš 2011. gada novembra, kad viņu—mazu,
spurainu kucēnu—kāds bija atradis, pamestu savas mājas pagalmā. Mazi-
ņam viņam mājas tā arī neviens nepiedāvāja, un tā viņš pie mums ir pali-
cis un izaudzis par visai glītu puiku, bet ar nopietnu raksturu. Tā citu su-
ņu vidū viņš sevi apcelt neļaus un ar katru jaunpienācēju ies noskaidrot,
kurš tad šajā vietā ir galvenais, taču, ja runa ir par meitenēm, tad gan—
pratīs galanti izturēties un pat visās rotaļās cienīgi ļaus sevi gan gar zemi
nogāzt, gan pieveikt. Pret svešiem jūtas ir dalītas—var būt gan draudzīgs,
gan nobijies, gan citreiz arī apriet, bet savējos gan viņš prot sveikt tā kā

neviens cits. Atliek paskatīties viņa acīs un, kā priecīgi luncinās viņa aste,
lai saprastu, ka tu esi viņa dienas labākais notikums. Viņš ir nedaudz sko-
lojies un šo to no suņu gudrībām zina, taču ar maziem bērniem gan sadzī-
vot nevarēs. Jaunajam saimniekam arī jābūt ar pieredzi, lai vēlāk ar Monti-

ju nerastos jautājumi par to, kurš tad mājās ir galvenais.
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LAIMĪGIE STĀSTI

AUGUSTĀ MĀJĀS DEVĀS...

Greisa

Skaistā Bella ar stāvajām ausīm patversmē nonāca, jo
viņas saimnieku dzīve piespieda doties peļņā uz ārze-
mēm, kur uzticamo suni līdzi paņemt nevarēja. Šķiršanās
bija skumju pilna, un tika dots solījums –ja būs kaut
mazākā iespēja, saimnieks savu suni ņems atpakaļ. Taču
acīmredzot šāda iespēja tomēr neradās - gāja mēneši,
taču no Bellas saimnieka nekādas ziņas tā arī nepienā-
ca.

Drīz vien kļuva skaidrs, ka Bella ir suns, ar kuru jā-
rēķinās – ne jau nu dusmīga, taču „ar viedokli”, bet tai
pat laikā izslāpusi pēc mīļuma un glāstiem no tiem, ku-
rus atzina par savējiem. Tieši tādu suni – ar patstāvīgu
un neatkarīgu raksturu, taču pieķērīgu un uzticamu –
vēlējās kāda jūrmalniece, kuras iepriekšējais suns pēc ilgu gadu kopdzīves nesen
bija devies uz laimīgākiem medību laukiem. Vienīgais šķērslis, kas varēja izjaukt Bellas cerības uz jaunu
dzīvi, bija prasme sadzīvot ar saimnieces kaķiem. Un Bella kārtējo reizi nodemonstrēja  savu saprātu – lai
gan patversmē viņa allaž izrādīja nepārprotamu vēlmi patrenkāt pagalmā mītošos ūsaiņus, jaunās mājas
kaķiem sune nepievērsa ne mazāko uzmanību, tā iegūstot tiesības uz mūžu palikt skaistajā Jūrmalas
īpašumā.

Bella

Laimīgākais no laimīgajiem augusta stāstiem neapšau-
bāmi ir Greisas stāsts. Trīs gadus, četrus mēnešus un
12 dienas - tik ilgi Greisa bija gaidījusi, kad atnāks cil-
vēki, kas viņu izvēlēsies par savējo. Sune nonāca pa-
tversmē 2011.gada pavasarī – kāds viņu, vēl pavisam
maziņu, piesēja pie patversmes žoga. Vārdu Greisa vi-
ņai deva, jo tā nozīme ir saistīta ar visu labo un skaisto
pasaulē, un viņa savam vārdam darīja godu, kļūdama
par vienu no inteliģentākajiem, nosvērtākajiem un sa-
prātīgākajiem patversmes suņiem. Ar labiem panāku-
miem Greisa apmeklēja patversmes suņu skoliņu, bija
labs draugs un pastaigu biedrs daudziem brīvprātīga-
jiem, tikai tas vienīgais un īstais cilvēks kavējās ne-
piedodami ilgi.

Nu beidzot Greisa ir laimīga jaunajās mājās, kur kļu-
vusi par saimnieces uzticamo pavadoni. Jau otrajā

dienā Greisai bija skaidrs, kurš te būs viņas cilvēks –sargājams un mī-
lams. Viņām abām ir daudz darbu darāmi – i dārzs jāaprūpē, i pastaigās jāiet, i televizors vakaros jāpa-
skatās, bet naktis Greisa pavada līdzās saimniecei, modri uzmanot, lai kāds naksnīgs bubulis viņai ne-
nodara ko ļaunu.
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

VĒSTULES NO MĀJĀM

Melnā primadonna pati izvēlējās draudzēties ar An-
nu, Dāvidu un Elizabeti un jau pirmajā tikšanās reizē
ieleca rokās un deva bučas, tāpēc adoptējām tieši viņu.
Pļāpīga un murrājoša viņa pamazām ieguva jaunu vār-
du - Murra. Jaunajās mājās Murra iejutās jau pirmajā
dienā un aizrautīgi ložņāja pa lielo dzīvokli un visām 3
terasēm. Tikai pamazām un saudzīgi izveidojās draudzī-
ba ar mūsu mājas vecāko mīluli - trusīti Pēterīti. Pēc
viena mēneša mūsu mājās abi pamazam iepazīstas, bet
redzami priecājas viens par otra klātbutni. Lauku mājās
Siguldā Murrai ir lieliska iespēja izdzīvoties pa āru,
trenkāt putnus un ķert mušas pagalmā, un slēpties no
karstās saules zem batuta.

Paldies “Dzīvnieku Draugam” par to, ko Jūs darāt!

Dvinsku
ģimene

Kendijas (tagad Murras) jaunā dzīve
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveicieni no Minces!
Man iet ļoti labi. Vasariņa gan bija karsta, bet es

braši turējos. Mans kažoks jau mirdz un laistās, jo
ēdu tikai pašu labāko barību, saimniece saka, ka ma-
ni jau grūti pacelt, jo esmu palikusi smaga. Es jau
pazīstu visus savus ģimenes locekļus un staigāju viņi-
em nopakaļus kā astīte. Ja saimnieki iet kaut kur
tālāk, tad viņiem jāmūk no manis, lai es neredzu un
neaizeju viņiem līdzi. Agri, agri no rīta skrienu laukā,
kur mani gaida draudziņš Džonītis, pat nesanāk lāgā
laika paēst brokastis. Mums kopā ir ļoti jautri, daram
blēņas un metam kūleņus. Skatieties paši!

Sveicieni patversmes personālam un iemītniekiem!

Sveiki!

Pastāstīšu, kā klājas Ļizai. Ļizas aprakstā minēts,
ka viņai nepatīk citi kaķi. Kad atvedu Ļizu mājās, tur viņu sagaidīja otrs mans kaķis Ķirbis, kas, pro-
tams, Ļizu neiepriecināja. Ļiza šņāca, iekaustīja Ķirbi un slēpās zem gultas. Tā tas turpinājās vairākas
dienas, bet katru dienu palika labāk - mazāk rūkšanas un tuvāka distance starp abiem kaķiem. Taču
nu jau ir pagājusi vairāk kā nedēļa un abi kaķi ir salabuši, kā arī sāk kopīgi spēlēties - dzenāt viens ot-
ru pa māju .

Ļizai tagad ir draugs
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Ziņas no Goblina

Labdien!

Kā vienojāmies telefonsarunā, nosūtu bildes ar Goblīnu -
mazo, adatu kamoliņu ar lielajām acīm, ko paņēmu Jūsu
patversmē 2007.gada nogalē. Izrādījās, ka Goblins tomēr ir
Goblīna - ļoti uzticīga draudzene un kārtīgs miesassargs, ja
vien es iekliegšos vai iespiegšos.

Pirmās nedēļas, kad paņēmu Goblīnu, viņa vispār nelīda
ārā no pagultes un liels sasniegums bija pirmā reizi, kad
viņa noskrēja gar dīvāna malu. Arī tagad, ja ciemos ir sveši
cilvēki, izredzes ieraudzīt manu kaķi ir ļoti mazas.

Augumā Goblīna īpaši neizauga - viņa vēl joprojām iz-
skatās kā pusaugu minka ar milzīgām acīm, lai gan pie
ēšanas viņai ir priekšroka un viņas resnais, pūkainais
draugs Neits ēd tikai tad, ka viņa ir paēdusi.

Es Goblīnu saucu par savu mazo dvēselīti - viņa vien-
mēr atskries, ja es pasaukšu, sēdēs kā broša man uz pleca
un sauks mani uz gultu, ja pārāk ilgi nenākšu gulēt. Likās
neticami, ka viņa varētu pieņemt vēl kādu kaķi un cilvēku,
īpaši vīrieti, jo tie viņai nekad nav patikuši, taču nu jau
gadu es varu neuztraukties, ja dodos kaut kur projām -
viņa ne tikai atļaus manam draugam sevi paglaudīt, bet arī
naktī pagulēs uz viņa sāna. Es zinu, ka pavisam noteikti
toreiz patversmē neizvēlējos  vieglu kaķi, bet iegūt tieši šā-
da mežonīga zvēriņa uzticību un beznosacījuma mīlestību
ir lielākais gandarījums.

Paldies patversmes darbiniekiem un no sirds vēlu daudz
laimīgu stāstu citiem kaķiem un viņu saimniekiem!

Visu labu vēlot,
Goblīnas saimniece
Līga

Sveicieni no Frenkija-Garfīlda

Šo kaķēnu paņēmām no Jums 2009. gada
oktobrī. Vakar viņam palika 5 gadi. Viņš ir
īsts mājas kaķis un draugs, meikuna un mā-
jas kaķa sajaukums, sver virs 10 kg, tas ir
normāli šai šķirnei, milzīgs - 120 cm no degu-
na līdz astes galam. Vairāk jūtama meikuna
piegarša. Vienmēr murrā, pat kožot, ļoti patīk
ķemmēties. Ir ļoti tīrīgs un paklausīgs, nekad
nedara blēņas.
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Sančo un Petroviča dzīve laukos

VĒSTULES NO MĀJĀM

Mūsu Sančo bauda karalisku dzīvi lauku
mājās. Tur viņš sadraudzējies ar Petroviču, kurš
arī ir adoptēts no mūsu patversmes pirms di-
viem gadiem un kurš vasarā dzīvo laukos pie
vecmāmiņas. Abi runčeļi uzreiz sadraudzējās un
jūtas laimīgi, baudot brīvību un dabu.
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