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17/Decembris 2012

Savas mājas un savus
cilvēkus pērn ar mūsu palīdzību
atrada 371 kaķis un 112 suņi, trīs
truši, divas fretkas, piecas žurciņas
un šinšila. Taču palīdzību patversmē
saņēma daudz vairāk dzīvnieku –
reģistri liecina, ka kopumā
2012.gadā uzņemti 648 kaķi un 152
suņi, trīs truši, astoņas žurciņas,
viena šinšila un trīs fretkas. Daļa no
viņiem joprojām mīt pie mums, bet
citi jau atgriezušies mājās pēc
ārstēšanās, ko varējām nodrošināt,
pateicoties Borisa un Ināras Teterevu
fonda piešķirtajam finansējumam. Šī
projekta ietvaros “ātrā palīdzība” tika
sniegta 105 dzīvniekam, bet
sterilizēti 244 kaķi un četri suņi.

2012.gads patversmei nebija
viegls – pieauga to dzīvnieku skaits,
kuriem nepieciešama palīdzība, bet
adoptēto dzīvnieku, īpaši suņu,
skaits dramatiski samazinājās,
sasniedzot zemāko līmeni pēdējos
piecos gados. Vistiešākajā veidā savā
darbā sajutām krīzes sekas: biežākie
iemesli, kādēļ dzīvnieki nonāca

patversmē, bija izceļošana uz
ārzemēm darba meklējumos vai
materiālās situācijas paslik-
tināšanās. Trešajā vietā šajā
skumjajā „topā” ierindojās kāda
ģimenes locekļa alerģija.

Tāpēc patversmei nācās
meklēt un atrast jaunus veidus, kā
palīdzēt, gan attīstot pagaidu māju
kustību, gan sniedzot sociālo
veterināro palīdzību. Nenovērtējamu
ieguldījumu šajā grūtajā darbā deva
brīvprātīgie palīgi, bez kuriem
patversmes pastāvēšana nebūtu
iedomājama. Aplēses liecina, ka
brīvprātīgie pagājušajā gadā
patversmē nostrādāja 840 astoņu
stundu darba dienas!!!

Vairāk par gada laikā
paveikto, spilgtākajiem notikumiem
un laimīgākajiem stāstiem varēsiet
lasīt gada pārskatā, ko laidīsim klajā
janvāra beigās – sekojiet jaunumiem
mūsu mājas lapā!

„Dzīvnieku Drauga” komanda

2012.gads: 489 laimīgie stāsti!
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Šajā numurā:

Ar Ziemassvētku svecīšu mirdzumu un Jaunā gada salūtu ugunīm
ir noslēdzies 2012.gads: vienpadsmitais patversmes pastāvēšanas
vēsturē. Tas papildinājis patversmes annāles ar vēl 489 laimīgajiem
stāstiem – tieši tik daudz dzīvnieku pērn izgāja pa patversmes durvīm, lai
sāktu jaunu dzīvi kopā ar jaunajiem saimniekiem.

Viens no 2012.gada vislaimīgākajiem stāstiem—Džeks
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Decembris patversmē
pavisam necerēti izvērtās par kaķu
mēnesi: lai gan, piesargoties no
„Ziemassvētku dāvanu buma”, visi
potenciālie adoptētāji tika
pastiprināti vētīti, uz mājām devās
veseli 32 murrātāji. Jauno gadu
īstajās mājās sagaidīja gan runču
runcis Allegro, gan amizantā Šēra
ar sprogaino kažociņu, gan
dūmakaini pelēkā Zīlīte, gan
solīdā Marlēna, gan draiskuļi
pusaudži Kivī, Mikiņš, Tigers,
Krellīte, Keisijs un Kicis, gan
zaļace Piciņa un vēl vairāki
pavisam īpaši kaķi, par kuriem
varēsiet izlasīt Laimīgajos stāstos.

Taču viņu vietas ilgi
tukšas nepalika – tajās drīz vien
iekārtojās 40 decembrī uzņemtie
kaķi: melnie skaistuļi Čingizs un
Izolde, piesardzīgā Rjabuļa,
melnbaltais Marķīzs, mazā
šņākulīte Vasabi, kurai vēl
jāiemācās draudzēties ar
cilvēkiem, skumjā Katja, blēdīgais

Gustiņš un daudzi, daudzi citi,
kuru dzīvesstāstus var izlasīt
patversmes mājas lapā.

Arī patversmes suņu
telpās decembrī bija iemesli
priecāties. Un kā nu ne, ja savu
īsto cilvēku sagaidīja ne vien
mazulīši Vinnijs, Hanna un
Made, spriganā pusaudze Hēra
un toiterjeriņš Maksis, bet arī
patversmes veterānes tumšdegune
Origona un pūkainā milzene
Ļusja!

Savukārt patvērumu pie
mums decembrī rada utu un citu
parazītu apsēstā suņu mazulīte
Širi, draiskule Lola, pie
patversmes žoga piesietie Didžits,
Bingo un Braiens, lielause Nipija,
takšbērniņš Starkijs un melnbaltā
Rūbija.

Patversmē decembrī
sterilizētas divas kuces un viena
kaķene, kastrēti trīs runči un
viens suns.

Decembris skaitļos un ciparos
- Projektam „Reiz cilvēkam bija draugs”

portālā „Ziedot.lv” ar internetbanku
vai maksājumu karti ziedojuši Evija
Uļjāne, Māris Jēģeris, Mihails
Mošņikovskis, Raivis, Dina
Hatkēviča, Svetlana Krasovska,
Eslanda Tantiba un citi;

- Paldies arī ziedotājiem Inesei Šugajevai,
Elitai Kučikai, Jurim Storožukam,
Andrejam Zamkovojam, Oksanai
Orženiščikai, Ļubovai Tararinai,
Guntim Lipsbergam, Olgai
Starčenkovai, Alīnai Nazarovai,
P o ļ i n a i  S m i rn o v a i ,  O l g a i
Martiņenko, Evai Eihmanei, Olgai
Bartulei, Viktorijai Bogomoļnajai,
Ta t jana i  Zo lo tova i ,  Māra i
Lemeševskai, Jeļenai Rumjancevai,
Jevgēnijam Lavrentjevam, Ilonai
Bišofbergerei, Jānim Plahotinam,
Raitim Jansonam, Jeļenai Zubalei,
Ilzei Grasei, Ilzei Pakalnei, Zigrīdai
Garkaklei, Irinai Tarasovai,
Suomelai Inari, Poļinai Hmeļnickai,
O lga i  Save ļ jeva i ,  Arturam
Arzamasevam, Gļebam Čerņenko;

- SIA Lirams, SIA „Skonto-Metāls” un SIA
„Beloteks Latvia”.

Paldies!

DECEMBRĪ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:
Saņemti ziedojumi 1380,66 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem –  152,42 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem -  1613,79 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:
Saņemti ziedojumi:

No ziedojumu tālruņa -  158 Ls

Fizisko personu ziedojumi –  94 Ls

Juridisko personu ziedojumi —  505 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem –  2370,16 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem – 296 Ls Īpašs paldies par lielo naudas
ziedojumu patversmes
ilggadīgajai draudzenei

Liliānai Rīterei!

Šēra
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ZIŅAS

Patversmes „Dzīvnieku
draugs” kaķi decembra vidū
saņēma brīnišķīgu pārsteigumu
no Bērnu slimnīcas mazajiem
pacientiem: slimnīcā tika
aizsākta jauna tradīcija „Dzīv-
nieku draugu radošā darbnīca”,
un pirmajā nodarbībā tika
izgatavotas sedziņas minču
guļvietām un īsteni kaķiskas
rotaļlietas.

Sanākušie 22 Bērnu
slimnīcas pacienti ar vecāku un
slimnīcas pedagogu palīdzību no
pavisam vienkāršiem mate-

riāliem – auduma

atgriezumiem, pogām, spal-
v iņām un koka aizkaru
riņķīšiem, liekot lietā fantāziju,
izgatavoja īstus mākslas darbus
ar ziedu motīviem, bārkstīm un
pogu rakstiem. Jaunākajai
rokdarbniecei bija tikai divi
gadiņi, bet vecākajai – 17.

Sanākušo pacientu vēlme
darboties, radošums un pats
rezultāts radīja pārliecību, ka
šādus labos darbus visi būtu
gatavi darīt vēl un vēl. Tādēļ
nolemts padarīt Dzīvnieku
draugu radošo darbnīcu par
ilglaicīgu tradīciju.

Bērnu slimnīcas mazo pacientu pārsteigums
patversmes kaķiem

Visi patversmes murrātāji
vēl drīzu jo drīzu

izveseļošanos un saka
milzīgu paldies par

jaukajos darbiņos ielikto
sirdssiltumu un mīlestību:

Marinai Daņilovai
Sandrai Stieģelei
Madarai Dravai
Kristai Novickai

Gerdai Pētersonei
Evai Lindei

Didzim Pavlovičam
Anastasijai Samsonovai

Annijai Annai Vītiņai
Anastasijai Maslovai
Agnesei Lagzdkalnei

Aleksim Ceplītim
Aleksandram Burkem

Tīnei Siliņai
Amandai Supei

Paulai Kronbergai
Ievai Spīgulei

Zlatai Dankerei
Alisei Reinholdei un viņas

mammai
Jasmīnai Vetčenai

Marjai Nikitjukai un viņas
mammai

Keitai Kastovai

Dzīvnieku draugu radošajā darbnīcā top sedziņa patversmes kaķiem

Mazo mākslinieku
meistardarbi
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ZIŅAS

Bleiks un Olija viesos pie bērniem ar īpašām vajadzībām

Pasākumu
rīkoja patversmes
brīvprātīgā Jana,
kura vēlējās savas
bijušās skolas au-
dzēkņiem pastāstīt
par patversmi un
parādīt, cik lielisks
draugs ir suns.

Jāatzīst, ka
Bleiks un Olija
pasākumā uzvedās
kā īsti kanis-
terapijas profe-
sionāļi – Olija gan
mazuliet nervozēja,
t o t i e s  B l e i k s

izturējās tā, it kā visu mūžu šādos
pasākumos vien būtu piedalījies.
Viņus nemulsināja svešā vieta,
nepazīstamie cilvēki, milzīgā
uzmanība un daudzās rokas un
roķeles, kas nepārtraukti bu-
žinājās kažokos. Ar lielu pacietību
un cieņu abi pieņēma neskai-
tāmos glāstus, bija uzdevumu
augstumos arī sava priekšnesuma
laikā, parādot prasmi precīzi
izpildīt komandas un uzjautrināt
skatītājus, par to izpelnoties
neviltotus sajūsmas saucienus un
aplausus.

No 14.decembra līdz
6.janvārim apģērbu ražotāja
„Ogres Trikotāža” veikalos
ikviens varēja ziedot patversmei
„Dzīvnieku draugs”, pretim
saņemot īpašu Ziemassvētku
kartiņu. Apsveikuma kartīšu autori
bija kompānijas rīkotā bērnu
zīmēšanas konkursa „Aitiņas
Ogrītes Ziemassvētki” uzvarētāji.

Aitiņa Ogrīte palīdz patversmei

Aleksandra Jarovicina
12 gadi

Konkursa uzvarētāji:
https://www.facebook.com/

media/set/?
set=a.393493234062814.97
209.191516314260508&typ

e=3

Vēl bildes no pasākuma
apskatāmas šeit:
http://solfonds.lv/?

p=5415

Patversmes suņi Bleiks un Olija kopā ar draugiem no
labdarības fonda „Save our lifes” 14.decembrī viesojās pie
bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas 71.vidusskolā.

Decembra sākumā
patversmi apmeklēja Rīgas
Tehniskās universitātes
studenti, kuri augstskolā
notiekošās kolektīva saliedētības
dienas ietvaros bija nolēmuši
doties pastaigā ar suņiem. Jautrā
kompānija mājās atgriezās tikai
pēc vairākām stundām sārtiem
vaigiem un izkārtām mēlēm.

Ik dienas patversmes
durvis vēra arī desmitiem citu
cilvēku, kas vēlējās doties
izbaudīt Pārdaugavas ziemu kopā
ar mūsu četrkājainajiem
iemītniekiem.

Paldies viņiem par to!

Ciemiņi patversmē



5

Vadošā Eiropas dzīvnieku
aizsardzības organizācija
„Eurogroup for Animals” uzsver,
ka tas ir signāls un aicinājums arī
pārējām Eiropas Savienības
valstīm atteikties no nehumānā
kažokādu biznesa, kas šobrīd
lielākajā daļā ES valstu ir atļauts.

Nīderlande līdz šim bija
trešais lielākais ūdeļādu ražotājs
pasaulē. Pasaules vadošais
kažokādu ražotājs ir Dānija, kas
gadā saražo aptuveni 18 miljonus
ūdeļādu. Otrs lielākais ražotājs ir
Somija, tai seko Baltijas valstis,
tai skaitā Latvija, un Zviedrija.

Kažokādu ražošana kopš
2003.gada ir pilnībā aizliegta
Lielbritānijā, šis bizness ir
nelikumīgs arī Austrijā, Horvātijā
un Bosnijā un Hercogovinā.
Daudzās Eiropas valstīs,
piemēram, Šveicē, Vācijā, Serbijā,
Bulgārijā, ir noteiktas tādas
kažokzvēru audzēšanas labturības
prasības, kas padara šo
uzņēmējdarbības veidu
neizdevīgu.

Latvijā 2011.gadā kažok-
ādas ražoja 8 ūdeļu un lapsu un
aptuveni 25 šinšillu audzētavas.

Dienvidkoreja,  kas jūl i jā
Starptautiskajā vaļu medību
komisijā (IWC) paziņoja par vēlmi
atsākt vaļu medības, tomēr
atteikusies no šīs ieceres un
izšķīrusies par tādu zinātnisko
i zpē t i ,  kas  n epra sa  va ļu
nogalināšanu, ziņo ārvalstu masu
mediji.

Vides aizstāvju organizācija
"Greenpeace" norāda, ka tā ir to
desmitu tūkstošu cilvēku uzvara,
kas nosūtīja individuālas vēstules
premjerministram Kimam Hvan-
sikam. "Pasaule neatbalsta vaļu
komerciālās medības, pat tad ne, ja

tās tiek maskētas kā zinātniskā
izpēte," norādīja "Greenpeace"
pārstāvis. "Dienvidkorejas lēmums
ieklausīties savā tautā un
starptautiskajā sabiedrībā un
atteikties no vaļu [medību]
programmas (..) ir milzīga uzvara
pasaules vaļiem," viņš piebilda.

Tikmēr Japānas vaļu medību
kuģi 28.decembrī atstāja ostu, lai
dotos ikgadējās medībās uz
Dienvidu okeānu. Tas noticis,
neraugoties uz protestiem, kuros
visā pasaulē piedalījušies tūk-
stošiem vides aktīvistu. Protesti
notika gan Japānas galvaspilsētā

Tokijā, gan Kanberā, Londonā,
Losandželosā, Maiami, Milānā,
Sanpaulu, Vankūverā un citur.

IWC 1986.gadā noteica vaļu
komerciālo medību aizliegumu, bet
atļāva vaļu nogalināšanu zinātniski
pētniecisku pasākumu laikā.
Atsaucoties uz šo punktu, Japāna
turpina medīt vaļus Antarktīdas
piekrastes ūdeņos, nemaz neslēpjot
faktu, ka gaļa tālāk nonāk veikalos
un restorānos. Arī šogad medību
flotes misija oficiāli noformēta kā
zinātniskā izpēte. Japānas valdības
IWC iesniegtais plāns liecina, ka
flote šajā sezonā nomedīs aptuveni
900 vaļus.

Pērn apkārtējās vides aizstāvju
aktivitātes dēļ Japāna nolēma par
mēnesi saīsināt 2010./2011.gada
vaļu medību sezonu.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Nīderlandē aizliedz kažokzvēru audzēšanu

Vaļu nāves sezona: Japānas flote dodas reidā, Dienvidkoreja
atsakās no medību ieceres

Nīderlandes parlaments 18.decembrī pieņēma vēsturisku lēmumu,
nolemjot valstī aizliegt ūdeļu audzēšanu kažokādām. Tā kā jau
iepriekš Nīderlandē bija aizliegta šinšillu un lapsu audzēšana ādu
ieguvei, parlamenta lēmums nozīmē, ka pēc desmit gadu pārejas
perioda, kas beigsies 2024.gadā, cietsirdīgā kažokādu industrija šajā
valstī beigs pastāvēt.

Dienvidkoreja decembra sākumā oficiāli atteicās no plāniem
atsākt vaļu medības zinātniskos nolūkos un ir akceptējusi neletālus
līdzekļus vaļu izpētei, savukārt Japānas vaļu medību flote devusies
savā ikgadējā asiņainajā reidā, par to izpelnoties plašus vides
aktīvistu protestus visā pasaulē, ziņo ārvalstu masu mediji.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais decembrī

Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā
decembrī ārkārtas medicīniskā palīdzība tika sniegta
četriem dzīvniekiem, savukārt programmas „noķer –
sterilizē - atlaiž” ietvaros sterilizēti septiņi
bezpajumtes kaķi. No projekta līdzekļiem novembrī
tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī sniegtie
pakalpojumi 274,85 latu apjomā, tai skaitā 6,85  lati
par medikamentiem un barību slimajiem
dzīvniekiem, bet 268 lati – par veterinārajiem
pakalpojumiem.

Līdz ar to projekta
īstenošanas pirmajā gadā tika
apgūts viss plānotais finan-
sējums 10 000 latu apjomā.

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Ārkārtas veterinārā palī-
dzība decembrī bija nepie-
ciešama četriem dzīvniekiem –
trim kaķiem un vienam sunim.

Trīs gadus vecais run-
čuks Otello no Salacas ielas bija
guvis traumu un viņam tika
veikta gūžas operācija. Nu
runčuks ir jau atveseļojies un
atguvis spēju staigāt.

Ārstēšanos ar projekta
atbalstu vēl turpina četrus
gadus vecais, rudais kuplastis
Rūdis, kas tika atrasts uz ielas
ar savainotu priekšķepu. Vete-
rinārajā klīnikā arī noskaidrojās,
ka brūces vietā iemetusies
bīstama ādas slimība – tā dēvētā
„kailā ēde”, kas prasa ilgstošu
ārstēšanu.

Taču Rūdis jau zina, ka
pēc izveseļošanās varēs doties uz
mājām, kur viņu nepacietīgi
gaida jaunie saimnieki.

Diemžēl palīdzēt vairs
nebija iespējams 2,5 gadus
vecajam runcim Šketam, kuram
tika diagnost icēta  nieru
saslimšana. Viņš nu devies uz
labākiem medību laukiem.

Sterilizācijas programma
Aukstā laika dēļ decembrī

programma „noķer-sterilizē-atlaiž”
tika ierobežota līdz minimumam,
sterilizējot tikai tādus kaķus,
kurus pēc operācijas bija
iespējams vairākas dienas uzturēt
siltumā.

Tāpēc decembrī sterilizēti vien
septiņi kaķi – piecas kaķenes un
divi runči – no kolonijām Vecrīgā,
Gobas ielā un Maskavas ielā Rīgā,
kā arī Babītē un Olainē.

PROJEKTS

Rudais Rūdis jau zina, ka pēc izveseļošanās viņam vairs nebūs
jāatgriežas uz ielas

Pilnu pārskatu par
projektā paveikto

varēsiet izlasīt
nodibinājuma

„Dzīvnieku Drauga
fonds” gada pārskatā,
kas tiks laists klajā

janvārī.
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Daudziem ziemas vēstneši – aukstums un sniegs – liek saģērbties siltāk un no mājas laukā
rādīties pēc iespējas retāk, un bieži vien tas pats tiek attiecināts uz četrkājainajiem draugiem.
Daži tik tiešām labprātāk saritinās zem segas vai snauž pie radiatora, bet daudzi ir tādi, kuri nevar
vien sagaidīt, lai dotos pastaigās. To labi zina „Dzīvnieku drauga” suņi, kuri, spītējot temperatūrai
un laikapstākļiem, gatavi iet ārā jebkurā laikā, un to iesaka arī ārsti – aktivitātes brīvā dabā nāk
par labu gan saimnieka, gan suņa veselībai. Tāpēc 2012.gada pēdējo avīzīti atvēlam jautriem un
interesantiem ieteikumiem, ko var darīt kopā ar suni ziemā.

NUMURA TĒMA

PRIECĀJIES PAR ZIEMU

KOPĀ AR SUNI

No sniega kaujām līdz kamanu vilkšanai

Nav dzīvespriecīgāka skata par
to, kā suņi priecājas par sniegu –
joņo, vārtās, rokas un spēlējas
cits ar citu. Taču suns var
iesaistīties arī citās aktivitātēs,
piemēram, pikošanā (tiesa gan,
četrkājainis pikas vairāk  ķers un
mēģinās apēst) vai
braukšanā ar raga-
viņām. Dažiem suņiem
brauciens lejup no
kalna iepatiksies jau no
pirmās reizes, bet citi
labprātāk skries saim-
niekam pakaļ un ar
lielu lepnumu apdzīs.

Ja esi slēpotājs, bet
suns ir vidējas miesas-
būves,  tam patīk skriet
un tas ir labā fiziskajā
formā, var  iemēģināt
roku (vai ķepu) ski-
džoringā (ski-joring) jeb
sporta veidā, kad suns
velk slēpotāju. Tam gan

vajadzīgs ne tikai aprīkojums
(skriešanas iemaukti, sasaite un
josta), maza paskološanās
kamanu suņu gudrībās, bet arī
komandas darbs – saimniekam
jāpieliek tikpat daudz pūļu kā
sunim.

Par pakāpi augstāka
prasme ir kamanu vilkšana, taču
tur bez četrkājaiņu komandas
neiztikt. Šķirnei nav nozīmes – ar
labiem panākumiem skrien ne
tikai ziemeļu suņi, bet arī
parastie jauktenīši.

Latvijā mazpama-
zām šis sporta veids gūst
atzinību, tāpēc, ja domā-
jat, ka jums un jūsu
draugam tas varētu inte-
resēt, internetā meklējiet
informāciju par koman-
dām (TogoTeam, Forsteri,
Vulfas kundze un citi), kas
labprāt dalīsies pieredzē.

Pārgājienos ziemas
laikā dodas tikai retais,
taču skaistās un saulainās
ziemas dienās ir grēks ir
sēdēt mājās. Pastaiga pa
mežu prieku sagādās gan
četrkājainajam draugam,
gan jums.Ski-džorings ir sports, kurā sunim ar saimnieku

jāstrādā vienā komandā
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NUMURA TĒMA

Ja tomēr salst ķepas

Taču ne visiem suņiem kažoks
ir piemērots ilgstošām
rotaļām ārā. Īsspal-
vainajiem, asspalvainajiem
un suņiem, kuriem nav
pavilnas, aukstā laukā var
ļoti salt un garas pastaigas
nemaz nav vēlamas. Taču ir
daudz lietu, ko kopā ar suni
var darīt mājās. Kopīgas
spēles stiprina saikni starp
suni un saimnieku, stimulē
suņa prātu un dod iespēju
nedaudz izkustēties.

Pamata komandu atkār-
tošana un jaunu mācīšanās
(piemēram, apvelšanās,
balansēšana uz pakaļkājām,
ķepu došana) ir lielisks veids,
kā sagādāt sunim prieku pat
tad, kad viņš jau zina ļoti
daudz. Ja suns pieprot
aprotēšanu, to var padarīt
interesantāku, iemācot sunim
mantiņu nosaukums. Pasaulē
gudrākais suns spēj pēc vārda
atšķirt ap 600 rotaļlietu, kāpēc

nepamēģināt, cik daudz var apgūt
tavs mīlulis?

Paslēpes un meklēšana
(kārumu, rotaļlietas vai cilvēka)
prieku sagādā gandrīz jebkuram
sunim. Tam nav vajadzīgs
speciāls aprīkojums, tikai paša
izdoma. Savukārt vilkšanas
rotaļu var apvienot ar komandas
„atdod” mācīšanu. Tam nepie-
ciešami kārumi, ko piedāvāt
apmaiņā pret rotaļlietu.

Laba izklaide ir inter-
aktīvās rotaļlietas, kuru
pamatā ir ideja, ka sunim ir
jāizdomā, kā iegūt paslēptu
kārumu. Var izmantot veikalā
nopērkamās, piemēram, Kong
mantiņas,  taču  tādas var
pagatavot arī pašrocīgi.
Piemēram, kārumu paslēpt
zem apgāztas bļodiņas, ielikt

to kurpju kastē, mantiņu (sevišķi
labi, ja tā pīkst) ielikt vecā
džemperī un ļaut sunim izdomāt,
kā pie tās tikt.

Rotaļlieta KONG liks sunim palauzīt
prātu

Ziemas briesmas: aukstums, sāls un viltīgais tosols
Ziema suņiem ir ne tikai

prieks, bet arī briesmas. Pat tie
suņi, kas dzīvo tikai ārā un ir
aklimatizējušies, var ciest no sala,
tāpēc saimniekiem jābūt ļoti
rūpīgiem. Pirmkārt, ziemā ārā
dzīvojošam dzīvniekam vajag
daudz vairāk barības - vismaz
divas reizes vairāk  nekā ierasts, jo
nepieciešams daudz enerģijas, lai
sasildītos.  Jāuzmana arī, vai nav
sasalis dzeramais ūdens. Sunim
vajag arī patvērumu no vēja un
sliktiem laika apstākļiem.

Suņiem, kas lielākoties dzīvo
iekštelpās, ziemā ieteicams vilkt
jaciņas, džemperīšus. Ja dzīvnieks
ārā dreb un trīc, viņu vajadzētu
izvest tikai tik ilgi, kamēr tas
nokārto dabiskās vajadzības. Ja
dzīvnieks netrīc un ir gatavs
rotaļām, pastaiga var būt ilgāka,
jo skrienot un spēlējoties ķermenis
sasilst. Jāuzmana, lai suņu
drēbītes nepaliek slapjas, jo slapjš
apģērbs atvēsina, nevis sasilda
dzīvnieku.

Aukstumā īpaši jāuzmana veci

dzīvnieki, kam var būt jūtīgas un
bojātas locītavas un trauslāki
kauli.  Aukstums rada stīvumu
muskuļos, audos, lielākas locītavu
sāpes.  Jāuzmanās, lai dzīvnieks
nepaslīd un negūst traumas.
Savukārt jauniem suņiem ļoti
patīk lēkāt pa sniegu, taču, dziļā
sniegā vairākkārt lecot uz augšu,
var rasties muguras muskuļu
sāpes vai pat bojājumi mugur-
kaula diskos.

Sāls, ko ziemā kaisa uz ietvēm
un ceļiem, ir samērā nekaitīgs,
taču var radīt ādas kairinājumu,
ja saķeras starp ķepu spilven-
tiņiem.  Tāpēc pēc pastaigas
ieteicams suņa ķepas nomazgāt ar
siltu ūdeni. Ja  pa ielām iznāk
staigāt bieži, var apaut zābaciņus.

Visvairāk suņiem, īpaši gar-
spalvainajiem, traucē ledus, kas
saķēries spalvās starp nagiem un
spilventiņiem.  Var pat veidoties
lieli ledus kluči vai bumbas, kas
rada sāpes un traumē ādu.  Šādos
gadījumos var izcirpt spalvas vai
arī valkāt zābaciņus.

Ja dzīvnieks nedaudz ielaizīs
sāli, problēmas nebūs, bet, ja
daudz, var rasties sāļu toksikācija,
kas izraisa vemšanu, caureju,
letarģiju.  Tad jādodas pie
veterinārārsta.

Visbīstamākais dzīvniekiem
ziemā ir tosols un antifrīzs:
produkti, kas satur etilēna glikolu.
Šos līdzekļus lieto automašīnu
apkopei. Tie ir saldi un dzīv-
niekiem garšo.  Tos iedzerot vai
uzlaizot no ielas, veidojas kristāli
nierēs, var rasties nieru mazspēja
un iestāties nāve.  Ja pamanāt, ka
dzīvnieks laiza uz ielas izlietu
šķīdumu, nekavējoties brauciet uz
veterināro klīniku, jo šai indei ir
pretlīdzeklis, kas palīdz, ja tiek
iedots pirmajās stundās.

Konsultē klīnikas
“Dzīvnieku veselības
centra” īpašniece,

veterinārārste Liene
Dindonis
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Ikvienā patversmē vienmēr ir kāds suns vai kaķis, par kuru esamību zina
tikai patversmes darbinieki un biežākie apmeklētāji, jo visiem pārējiem šie
dzīvnieki ir neredzami. Tas tādēļ, ka viņu uzticība ir jāiegūst pamazām, ar lielu
maigumu un milzīgu pacietību. Taču tad, kad viņu mazās sirsniņas atveras,
izrādās, ka viņi ir gatavi daudz nesavtīgākai mīlestībai nekā dažs labs blēdis,
kuram visi līdzekļi labi, lai tikai pievērstu sev uzmanību.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Bijušie īpašnieki atnesa Ledžeru
uz veterināro klīniku iemidzināt, jo
mājās viņš bija kļuvis lieks. Šķiet, arī
pirms tam „saimnieki” kaķēnam nebija
pievērsuši vairāk uzmanības kā kādai
lietai vai mēbelei, jo Ledžers
nepavisam nesaprot, ko nozīmē glāsti:
cilvēka rokas tuvošanās viņu iedzen
šausmās. Taču, paņemts klēpī un
samīļots, runčuks, lai arī sarāvies un
sabijies, tomēr nespēj atturēties no
klusas, piesardzīgas murrāšanas.

Lora kopā ar māsiņām un
brālīšiem tika atrasta mežā pavisam
maziņa pie savas mirušās māmiņas
mirstīgajām atliekām. Kāda kundze
cienījamos gados kucēnus paņēma
mājās, izaudzināja un pēc tam
nogādāja patversmē. Diemžēl,
dzīvodama pie savas „auklītes”, Lora
nebija nonākusi saskarsmē ar lielo
ārpasauli un svešiniekiem, tāpēc
patversmē jūtas apmulsusi un
nobijusies. Taču sunīte ļoti, ļoti vēlas
uzticēties un kļūt par kāda labāko
draugu.

Lora

Ledžers
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LAIMĪGIE STĀSTI

Grietiņa patversmē nonāca 2010.gada maijā. Tolaik viņa
bija jau trīs gadus veca, un dzīvē pieredzētais kaķei bija
radījis negrozāmu uzskatu, ka cilvēkiem uzticēties nevar. Šo
minces viedokli nespēja mainīt arī kopēju rūpes un mīlestība –
Grietiņa bija un palika atturīga, lai gan acīmredzami jutās
apmierināta ar dzīves apstākļiem.

Vienu reizi viņa tika adoptēta, taču jaunie saimnieki
tomēr nespēja samierināties ar minces neatkarīgo dabu, un
viņa atkal atgriezās patversmē.

Nu Grietiņai dota vēl viena iespēja, un šķiet, ka viņa ir
nolēmusi to izmantot: pirmās dienas pavadījusi pagultē, mince
nu jau sākusi staigāt pa istabām un snauduļot uz dīvāna. Sev
pieskarties gan viņa joprojām neļauj, taču jaunie saimnieki ir
gatavi pieņemt Grietiņu tādu, kāda viņa ir un cer, ka ar
mīlestību agri vai vēlu panāks minces uzticēšanos.

Grietiņa

Grietiņa patversmē pavadīja gandrīz
trīs gadus

Iespaidīgā auguma kaukāza aitu suņa
jauktene Ļusja patversmē nonāca no kādas
mazdārziņu kolonijas, kur visu savu trīs gadus ilgo
mūžu bija pavadījusi, piesieta ķēdē un apsargājot
kāda trūcīga vīrieša vēl trūcīgāko īpašumu. Pa šo
laiku Ļusja laida pasaulē kucēnus, tostarp skaisto
ruduli Fionu, kas arī krietnu laiku nodzīvoja
patversmē.

Grūtā dzīve nespēja sabojāt sunes labo
raksturu un mazināt bezgalīgo cilvēkmīlestību –
Ļusja bija visas patversmes mīlule un labākais
brīvprātīgo draugs.

Nu viņa dzīvo privātmājā Jūrmalā, kur viņas
uzdevums ir būt mājas mīlulei un ar savu izskatu
aizbiedēt iespējamos nelūgtos ciemiņus. Ļusjas
jaunie saimnieki atzīst, ka sune ir neticami mīļa un
uzticīga: bez viņas uzraudzības cilvēki nedrīkst spert
ne soli, un, ja kādreiz saimnieki sadomā doties kaut
kur bez Ļusjas, sunene mirklī pārlec žogam un čāpo
viņiem līdz. Vakaros Ļusja kopā ar saimniekiem
skatās TV, bet dienu labprātāk pavada ārā, jo istabās
viņai ir pārāk karsti.

Ļusja

Tekila
Kaķenīte Tekila ir dzimusi zem laimīgas

zvaigznes, jo izglābusies no bojāejas veselas divas
reizes. Pirmo reizi tas notika pirms pieciem
gadiem, kad viņa kā mazs kaķēns nonāca mūsu
patversmē. Drīz vien Tekilu adoptēja un piecus
gadus viņa sagādāja prieku saviem saimniekiem,
taču tie minci nodeva – dodoties prom uz
ārzemēm, kaķenīte kļuva lieka un tika aiznesta uz
klīniku, lai iemidzinātu...

Par laimi, šajā klīnikā pamanīja, ka Tekila
savulaik tikusi adoptēta no patversmes, un tā viņa
atgriezās pie mums – nu jau piecus gadus veca,
cienījama kaķu dāma. Taču ilgi viņai nebija lemts
palikt patversmē – minces trīskrāsainā daile
iepatikās Ritai un viņas ģimenei.

Ļusja

Tekila



11

Origona kopā ar māsiņu Oliju patversmē nonāca
2011.gada jūlijā kucēna vecumā. Šeit abas māsiņas izauga
par simpātiskām, saprātīgām, komunikablām, labi
audzinātām vidēja auguma suņu dāmām. Vairākas reizes
Origona tika „aizrunāta” – cilvēki solījās ņemt viņu pie sevis,
taču ne reizes šie solījumi nepiepildījās: vienmēr gadījās kādi
iemesli, kāpēc šie plāni nepiepildījās. Acīmredzot tas notika
tieši tāpēc, lai viņa sagaidītu savu īsto saimnieci –
15.decembris, Origonas 508.diena patversmē, izrādījās
laimīgā – pie viņas būra apstājās un projām vairs negāja
Benitas kundze.

Tagad Origona dzīvo lauku mājās Alsungas novadā un
pamazām mācās no pilsētnieces kļūt par laucinieci. Tas
nesokas viegli, jo svešā vide un cilvēki Origonu vēl biedē, taču
pamazām sunīte iejūtas jaunajos apstākļos.

LAIMĪGIE STĀSTI

Origona mācās no pilsētnieces kļūt par laucinieci

Melnbaltais skais-
tulis Miksers tika atrasts uz ielas oktobra pirmajās
dienās. Sākumā runčuks ļoti baidījās – ieslodzījums
būrī, daudzie svešie cilvēki un kaķi visapkārt,
nepazīstamās skaņas un smakas lika viņam sarauties
čokuriņā un slēpties stūrī. Taču pēc laika Miksers
saprata, ka dzīve patversmē nemaz nav tik slikta –
bļodiņa vienmēr pilna ar gardumiem un arī cilvēku
glāsti ir tīri laba lieta.

Mikseru par savu draugu pēc ilgām pārdomām un
vairākkārtīgas viesošanās patversmē izvēlējās kāda
ģimene. Ceļojums uz jaunajām mājām runčuku
nobiedēja un pirmās dienas viņš pavadīja pagultē,
tikai naktīs iznākdams izpētīt apkārtni, taču
pamazām Miksers sāk saprast, ka arī jaunajās mājās
viņš var justies drošs un mīlēts.

Miksers

Miksers

Vinnijs
Vinniju oktobra vidū pavisam maziņu un

bezpalīdzīgu kāda sieviete atrada izmestu
kanalizācijas bedrē. Mazulītis tika nogādāts
patversmē, palēnām atkopās un drīz vien ar lielu
ziņkāri sāka izpētīt pasauli sev apkārt un kopā ar
draudzeni Madi, kura bija pie mums nonāca vēlāk,
gan spēlējās, gan nedarbus darīja. Decembra sākumā
viņu adoptēja jauka ģimene, un tagad mazais puika
ir saimnieks mājās Jelgavas pusē.

Vinnijs

Origona

Origona
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VĒSTULES NO MĀJĀM

BIJUŠO AUDZĒKŅU GADUMIJAS SVEICIENI

No VOHAMURKAS (MURA)Sveicu jūs visus Jaunajā gadā!
Atceros jūs visus, bet nekad pie jums
neatgriezīšos... Lai jums dzīvē klājas
tikpat labi kā man un vēl labāk!

No SIMBAS

Sveiciens Ziemassvētkos no

kaķa Simbas, kurš adoptēts 2010.gada

11.aprīlī, un viņa

saimniekiem!

No DOROTEJAS

(LOCIŅAS)

Priecīgus Ziemassvētkus

un daudz laimīgu stāstu

Jaunajā 2013.gadā!!!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveiciens no kaķenītes MARGO un viņas jaunās ģimenesKuldīgā!

LIELS PALDIES par skaisto, mīļo, jauko kaķenīti MARGO!Paldies par tik labi audzinātu un uzturētu kaķi! MARGOmūs iepriecina un uzlabo garastāvokli katru dienu. MARGOir labākais antistress. Esam ļoti priecīgi un apmierināti, kapaņēmām tieši MARGO. MARGO ir vēl jauniņa, tādēļ viņaiļoti patīk spēlēties ar aukliņu. Viņa prasa arī daudz ēst,bet dienas devu nedrīkstam pārsniegt. Mums ir dzīvoklisun dzīvojam 5. stāvā, tādēļ, diemžēl, tādas patīkamasaktivitātes, kā daudz uzturēties ārā, ķerstīt putniņus unmedīt pelītes viņai ies secen, bet, iespēju robežās,paņemsim viņu ārā. Šķiet, ka MARGO ir labiiedzīvojusies savās jaunajās mājās pie mums un ir ar visiem labi
sadraudzējusies. Viņai ir tik mīlīgs raksturiņš un viņa ir ļoti sabiedriska.

Viņai patīk sarunas un atbildēt ar mrr, mrr. Daram visu iespējamo, lai MARGO būtu
laimīga, ka esam viņu paņēmuši. Mēs ļoti mīlam visus dzīvnieciņus, bet dzīvoklis

vairāk ir piemērots kaķiem, tādēļ īpaši viņus esam iemīļojuši. Mums ir arī vecsizoperēts trušu tēviņš, kas ļoti daudz guļ aiz vecuma, bet MARGO noviņa baidās un nav piegājusi klāt, bet pa gabaliņu aplūko,citreiz atkal kopā abi divi paskraida. Bija arī iepriekšcita kaķenīte Mincīte, kas aiz vecuma apm. 17gadu vecumā nomira. Tās mums visiem bijalielas sēras un kādu laiku negribējam nemazņemt citu kaķīti, bet tomēr ļoti ilgojāmies pēckaķa sabiedrības un nolēmām, ka jāņem tiešino patversmes, lai kādam dotu jaunas mājas unotro iespēju, un atbrīvotu vietiņu citam kaķītimpatversmē. Esam laimīgi ka tā izdarījām unieteiksim to arī citiem.Lai skaists un svētībām bagāts Jaunai gads!Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem un zvēriņiem!MARGO ar ģimeni:-)

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

SAIVA

MARGO

Sveiciens Dzīvnieku draugiem!

Jau 2 mēnešus kādreizējā Albīne, nu jau Juki ( tulk. no japāņu

valodas "sniegs") priecē un dāvā savu mīlestību man un visiem

mājas viesiem. Man šķiet, ka viņas mazajā sirsniņā ir tik daudz

mīlestības, ka pietiktu visiem.

Ierodoties jaunajās mājās Juki jutās nedaudz nedroša, ļoti

baidījās, kad manās rokās parādījās slota - iespējams kādreiz šis

instruments bijušajiem kaķenes saimniekiem kalpoja ne tikai

mājas sakopšanai. Bet dzīvnieciņš saprata, ka šeit tādas

metodes netiek pielietotas un drīz vien nomierinājās. Mīļākās

nodarbes protams ir gulēšana un baložu dzenāšana no

palodzes. Par mīļāko guļvietu tika atzīta pati saimniece, protams ka

visiem gribās siltumu, īpaši garajos ziemas vakaros.

Paldies Jums par šo mīlestības un gudrības iemiesojumu! Un pirmssvētku dienās, gribētos

novēlēt visiem patversmes darbiniekiem veselību, pacietību un izturību, bet dzīvnieciņiem - mājas un

mīlošus saimniekus!

ALBĪNE (JUKI)
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Vēstule no Izīdas (tagad Zlatas)
Labdien, mīļie dzīvnieku draugi!Nu jau mēnesi Zlata dzīvo pie mums. Vēlamies vēlreiz
pateikt Jums lielu paldies par šo brīnišķīgo kaķi (lai gan
mans dēls bieži saka: „Mammu, skaties, viņa ir gluži kā
cilvēks!”
Tikai mājās es sapratu, ka tikai Visaugstākajam zināms,
ko viņa pārcietusi: viņai trīcēja galva un priekšķepas.
Pirmo nedēļu burtiski staigājām uz pirkstgaliem, lai viņa
attaptos un pierastu pie mums un jaunajām mājām.
Zlata daudz ēda un daudz gulēja. Snauduļot viņai patīk
segā, tāpēc viņai ir piešķirta pašai sava sedziņa, kur
viņa pavada lielāko dienas daļu. Zlata ir ļoti mīlīga,
rāpjas klēpī katram, kurš pie mums atnāk. Vakaros viņa
man dzied „dziesmas”, murrā un pieglaužas. Ar mūsu

suni Zlata cīnās par virsvadību – trenkā viņu, taču tas
notiek it kā pa jokam, neizlaižot nadziņus. Zlatai patīk
rotaļlietas, viņa tās pienes kā suns. Īsāk sakot, viens
vienīgs pozitīvs! Paldies jums par jūsu darbu! Novēlu
jums priecīgus svētkus un laimi un veiksmi Jaunajā
gadā! Lai būtu mazāk pamestu dzīvnieku un lai
cilvēki kļūtu atbildīgāki par tiem, ko pieradinājuši!

Zlata un Taņa

ZLATA (IZĪDA)

VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem
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Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Stop
Vivisection” mērķis ir savākt

vienu miljonu ES pilsoņu
parakstu, lai Eiropas Savienībā
pārtrauktu eksperimentus ar

dzīvniekiem.

Vairāk informācijas par
iniciatīvu:

http://www.stopvivisection.eu


