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28/Decembris 2013

Šī uzvara ir ne tikai dabas liku-
mos balstīta, sajūtama kā brīdis,
kad nakts sāk rukt un drūmais pa-
debešu vāks, kas visu ziemu smagi
sedzis zemi, pašķiras, ļaujot ieplūst
pirmajām pēc pavasara smaržojošām
vēsmām. Tā ir arī gara un labestības
uzvara, jo decembris ar Ziemassvēt-
ku gaismas un gadumijas nākotnes
cerību vēsmām ir laiks, kad ziedoju-
mu kastītes pildās īpaši ātri un e-
pastā ik dienu gaida desmitiem
„paldies!” un laba vēlējumu, dodot
spēku un siltumu visam nākamajam
gadam. „Labestība nevar būt pārpali-
kumā,” saka patversmes vadītāja
Solvita Vība, kuras interviju lasiet
7.lappusē.

Laime un labestība staro neskai-
tāmajās fotogrāfijās un stāstos, ko
decembrī līdz ar Ziemassvētku un
Jaunā gada vēlējumiem saņēmām no
saviem bijušajiem audzēkņiem. Tā-
pēc šomēnes Četrkājaiņu pastkastīte
(16.lappusē) aizņem krietni lielāku
avīzes daļu nekā ierasts, parādot gan

tikai niecīgu daļu no saņemtajām
vēstulēm. Pārējās meklējiet „Dzīv-
n i eku  Drauga”  mājas  l apā
www.dzd.lv!

Pilnām saujām pasmēlušies no šī
neizsīkstošā labestības avota, varam
droši spert soli jaunajā, 2014.gadā,
kas būs lielu izaicinājumu gads Lat-
vijas dzīvnieku aizsardzībai, jo pirmo
reizi vēsturē sabiedrība ētiskuma un
humānisma vārdā ir devusi dzīvnie-
ku aizstāvjiem mandātu panākt mil-
joniem vērtas industrijas – kažokādu
ražošanas - aizliegumu. Sabiedrība
to vēlas un ir par to nobalsojusi, jo
uzskata, ka šis dzīvnieku ciešanās
balstītais bizness ir nepieņemams.
Citu valstu pieredze liecina, ka ceļš
uz šo mērķi būs ejams ne gadus, bet,
iespējams, gadu desmitus, taču ne-
kādas pūles nav pārāk grūtas, lai
darītu pasauli laimīgāku.

Uz tikšanos!

Labestības ceļš uz laimīgāku pasauli
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Šajā numurā:

«Decembrī diena uzvar nakti. Tas ir decembra dežūrnumurs,
galvenais triks, kas turklāt vienmēr izdodas. Te viņš ir un pa-
liek nepārspēts meistars. Un par to viņam var daudz ko pie-
dot,» sacījusi rakstniece Regīna Ezera.

UZMANĪBU!

Pēc	pārejas	uz	eiro	ir	mai-
nījies	patversmes	ziedoju-
mu	tālruņa	90006781	

tarifs!

Tagad	1	zvans	=	

1,42	eiro

Foto: www.dpaperwall.com
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ZIŅAS

Piecos mēnešos apmācīti 74 brīvprātīgie

Decembrī viesu patversmē netrūka – daudzas skolas,
uzņēmumi un organizācijas, tuvojoties Ziemassvētkiem,
vēlējās sarūpēt patversmei dāvanas, pašrocīgi tās pa-
sniedzot mūsu iemītniekiem, kas savu lielo pateicību
pauda, luncinot astes un skaļi murrājot.

Sākotnējā milzīgā interese
šobrīd ir mazliet noplakusi, ta-
ču joprojām rinda uz seminā-
riem stiepjas vairāku mēnešu
garumā – pašlaik tuvākais se-
minārs, uz kuru vēl ir brīvas
vietas, ir aprīlī.

Atgādinām, ka kopš pērnā
gada augusta pastaigās ar su-
ņiem patversmē „Dzīvnieku
Draugs” un patversmē „Labās
mājas” var doties tikai cilvēki,
kas apmeklējuši īpašu seminā-
ru brīvprātīgajiem un saņēmuši
brīvprātīgā apliecību. Seminārā

topošie brīvprātīgie gūst pamat-
zināšanas par to, kā pareizi ap-
ieties ar suņiem, ko darīt un ko
nedarīt pastaigas laikā, kam
pievērst uzmanību, kā rīkoties
ārkārtas situācijās un citu nozī-
mīgu informāciju.

Semināriem var pieteikties,
aizpildot anketu patversmē vai
elektroniski patversmes mājas
lapā dzd@latnet.lv. Semināri
notiek reizi mēnesī – katra mē-
n e š a  p ē d ē j ā  s e s td i e n ā
plkst.18.00. Katrs semināra dalībnieks saņem gan

diplomu, gan īpašu brīvprātīgo
apliecību

Ciemiņi patversmē

Piecos mēnešos, kopš patversmē „Dzīvnieku Draugs” stāju-
sies spēkā jaunā suņu pastaigu kārtība, brīvprātīgo seminārus
apmeklējuši un sertifikātu saņēmuši 74 brīvprātīgie palīgi. Se-
mināru apmeklētāju vidū bijuši gan bērni, gan pieaugušie, gan
pensijas vecuma cilvēki, arī 12 ārvalstu pilsoņi.

Ar pamatīgiem dāvanu
maisiem viesos ieradās kā-
das „Unibankas” filiāles
kolektīvs, senie draugi no
privātskolas „Patnis”, Rī-
gas Centra Daiļamatniecī-
bas pamatskolas un pri-
vātskolas „Rīdzene” skolē-
ni, kā arī ziņkārīgie izziņas
skolas „Kāpēcīši” audzēk-
ņi.

Savukārt raidī jums
„Ķepa uz sirds” ciemos atve-

da puišus no grupas
„Galaktika” Normundu
Zušu un Vitoldu Gorņevu,
kuri vārda tiešā nozīmē no
pirmā acu skata iemīlējās
mūsu skaistulē – draiskulē
Greisā. Arī Greisai abi mu-
zikanti šķita ļoti simpātiski,
īpaši pēc tam, kad tieši vi-
ņai tika veltīta dziesma, par
ko sune abiem vīriem patei-
cās ar lielām, slapjām bu-
čām.

Greisa vēl gaida, kad varēs doties mājās. Viņas profilu
mājaslapā vari aplūkot šeit:

http://www.dzd.lv/new/?w=animals&animal=1&id=03
6170a6fc8cbe57e6473e
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Vērienīgā akcijā protestē pret kažokzvēru audzēšanu

Pasākuma otrajā pusē daļa dalībnieku devās
uz pieciem kažokādu veikaliem Rīgas centrā, pie
kuriem turpināja miermīlīgu protestu un drau-
dzīgi informēja garāmgājējus, dalot informatīvus
materiālus. Dzirdēti tika daudzi uzmundrinoši
un atzinīgi komentāri, taču “Kosmo” veikals Kr.
Barona ielā izsauca apsardzi un policiju. Kamēr
policija pārbaudīja dokumentus, veikala apsargs
izteica draudus pasākuma fotogrāfam. Par spīti
šim incidentam, pasākums izdevās un sagādāja
prieku gan tā dalībniekiem, gan garāmgājējiem.

Informācija sagatavota pēc “Dzīvnieku
Brīvība” materiāliem.

15.decembrī Stacijas laukumu piepildīja gandrīz 100 baltos aizsargtērpos un gāzmaskās tērptu cilvē-
ku, lai neparastā un radošā veidā pievērstu cilvēku uzmanību kažokādu industrijai. Līdz šim lielākā un
vizuāli iespaidīgākā dzīvnieku aizsardzības akcija Latvijā, ko rīkoja biedrība „Dzīvnieku Brīvība”, izvir-
zīja prasību slēgt nežēlīgo nozari, kurā ik gadu pēc mūža ieslodzījuma šauros sprostos vairāk nekā pus-
miljons ūdeļu nogalina gāzes kamerās.

Arī Beļģija aizliedz savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā

Beļģija decembrī pievienojās tām Eiropas valstīm, kurās aizliegta savvaļas dzīvnieku izmantošana
cirkā. Attiecīgu likumu 18.decembrī pieņēma Beļģijas parlaments, 127 deputātiem balsojot par, trim –
pret, bet 11 atturoties.

“Parlamenta balsojums ir re-
zultāts 10 gadus ilgai neatlaidīgai
cīņai. Ir skaidrs, ka cirkos nav ies-
pējams nodrošināt savvaļas
dzīvnieku labturību gluži vienkārši
tāpēc, ka tajos ir pārāk maz vietas.
Aizliegums ir vienīgais loģiskais
solis. Mēs esam ļoti apmierināti: tā
ir vēl viena uzvara cīņā par
dzīvniekiem,” pēc balsojuma sacīja
Beļģijas dzīvnieku aizsardzības
organizācijas GAIA prezidents
Mišels Vandenbošs.

Laikā no 1995. līdz 2002.ga-
dam GAIA veica pētījumus 10
cirkos, kas pierādīja: cirki nespēj
nodrošināt savvaļas dzīvniekiem
tādus apstākļus, lai tie varētu jus-
ties labi. Galvenās problēmas ko
izgaismoja pētījumi, ir nepārtrauk-
tā transportēšana un ierobežotā
dzīves telpa. Cirka dzīvniekiem

bieži tika konstatēta nenormāla
uzvedība, kas liecina par psi-
holoģisko stresu un diskomfortu.

Vēl pirms parlamenta balsoju-

ma 130 Beļģijas pašvaldības bija
aizliegušas savā teritorijā uzstāties
cirkiem, kuros izmanto savvaļas
dzīvniekus.
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INTERVIJA

Februārī apritēs 10 gadi, kopš patversmes „Dzīvnieku Draugs” vadītāja ir Solvi-
ta Vība, un 13 gadi, kopš patversme ir dibināta. Solvita ir bijusi klāt pie patver-
smes tapšanas kopš pašiem pirmsākumiem un laika gaitā ir kļuvusi par īstenu pa-
tversmes labo un pozitīvo gariņu, bez kura mūsu darbība nav iedomājama, tāpēc
jubilejas gadu avīzē iesākam ar sarunu par “Dzīvnieku drauga” vēsturi un nākotni.

Kā radās un tik īstenota ideja par dzīvnieku patversmi “Dzīvnieku draugs” Latvijā?

Ideja Latvijā veidot un finan-
sēt dzīvnieku labestības centru –
patversmi 20.gadsimta 90.gadu
sākumā radās nodibinājuma
“Dzīvnieku drauga fonds” dibinā-
tājai, Apvienotajā Karalistē dzī-
vojošajai latvietei, brīnišķīgam
sirdscilvēkam Kristīnei Čilverei.
Šim mērķim viņa atvēlēja savu
zemi Pārdaugavā, Fr.Candera
ielā, kā arī novēlēja daļu sava
īpašuma.

Šī projekta īstenošanai Kristī-
ne uzrunāja latviešu uzņēmēju
no ASV Justu Karlsonu, kurš
piekrita uzņemties juridisko, fi-

nansiālo, investīciju un pārval-
des lietu kārtošanu. Savukārt
ASV dzīvojošā latviešu veterinār-
ārste Liene Dindone apņēmās
rūpēties par centra veterinārme-
dicīnisko labiekārtošanu. Lielu
darbu centra tapšanā ieguldīja
trimdas latviete, mākslas vēstur-
niece un mecenāte Ieva Marija
Laukers. Projektēt centru piekri-
ta arhitekts Andrejs Ģelzis.

Patversmes projektu sāka iz-
strādāt 1998.gadā. Plānošanas
un celtniecības uzsākšana prasī-
ja neskaitāmas atļaujas un pār-
runas, bija jāpārvar dažādi biro-

krātiski šķēršļi. Formalitātes pa-
tversmes būves uzsākšanai pra-
sīja vairāk nekā gadu, taču galu
galā 2001.gada 23.februārī Pār-
daugavā, Fridriha Candera ielā 4
durvis vēra dzīvnieku patversme
– labestības māja “Dzīvnieku
Draugs”.

Centra būvniecības izmaksas
bija ļoti ievērojamas - 350 000
latu. Tik liela summa dzīvnieku
aizsardzībā Latvijā līdz tam ne-
kad nebija ieguldīta, un arī mūs-
dienās šādas investīcijas ir uz
pirkstiem skaitāmas.

SOLVITA VĪBA: JA
GRIBI BŪT LAIMĪGS,
ESI LABESTĪGS
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INTERVIJA

Kādi Tavā vērtējumā ir bijuši šie 10 gadi patversmes attīstībā? Vai ir izdevies pie-
tuvināties tiem mērķiem, kādi tika izvirzīti, patversmi dibinot? Kas izdevies, bet kas pa-
licis nepaveikts? Kāpēc?

Neticas, ka pagājuši jau 10
gadi... Kristīnes Čilveres ideja bija
labestības māja, un man liekas,
ka tas ir mūsu paveiktais –
„Dzīvnieku draugs” Candera ielā
pastāv jau 13 gadus, rūpējoties ne
tikai par mājas mīluļiem - ka-
ķiem, suņiem, trušiem, bruņuru-
pučiem, žurkām, kāmjiem, papa-
gaiļiem, seskiem, bet, savu iespē-
ju robežās, sniedzot palīdzību sa-
vainotiem savvaļas dzīvniekiem
un putniem. Aprūpēto dzīvnieku
skaits ir pieaudzis — kad ienācu
„Dzīvnieku draugā”, bija tikai vie-
na neaprīkota kaķu turēšanas
telpa, šobrīd mēnesī vidēji uzturas
- 50 kaķi, no patversmes šajā lai-
kā ir adoptēti vairāk nekā 9000
dzīvnieku.

Iegūstot pieredzi patversmē
Anglijā, pašmācības un reālās
prakses ceļā esmu ieguvusi labu
„veterinārārsta-praktiķa” izglītību
(kolēģi veterinārārsti, drīkstat
smaidīt!). „Dzīvnieku draugs” ir
izveidojis arī savu veterināro klīni-
ku un pēdējos gados īsteno ielas
kaķu sterilizācijas projektus, īpaši
pateicoties Borisa un Ināras Tete-
revu fondam. Noteikti jāpiemin
mūsu organizētās kampaņas un
piketi ar mērķi aizstāvēt arī citas
dzīvnieku grupas – lauksaimniecī-
bas, savvaļas, eksotiskos dzīvnie-
kus.

Esmu lepna, ka „Dzīv-
nieku drauga fonds” ir saņēmis
balvu kā atpazīstamākā nevalstis-
kā organizācija Latvijā. Daudz
laika esam patērējuši tiesību aktu
sagatavošanā un virzības uzrau-
dzīšanā.Varu teikt, ka ir izaugusi
jauna dzīvnieku drauga paaudze –
tās meitenes, kas bija skolnieces-
brīvprātīgās patversmē, kad es
sāku strādāt, tagad jau ir veteri-
nārārstes vai studē medicīnu.

Solvita 2008.gadā vienā no pirmajām kažokzvēru aizsardzības
akcijām Latvijā  “Valkā pats savu kažoku!”  Tieši “Dzīvnieku

Draugs” pirmais sāka pievērst uzmanību kažokādu biznesa ne-
ētiskumam.
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INTERVIJA

10 gadu laikā patversmē bijuši
tūkstošiem brīvprātīgo, bērnu,
jauniešu, kurus mēs esam uzru-
nājuši un kuri ir piepulcējušies to
cilvēku lokam, kas nekad nevie-
nam nenodarīs pāri, kas palīdzēs
neaizsargātam, cietušam. To es
vērtēju kā nozīmīgu mūsu kopējo
darbu. Katru dienu būt kopā ar
patiesi sirdssil-
tiem, foršiem
cilvēkiem no
dažādām jo-
mām - arī tā ir
šī darba, šīs
vietas priekšro-
cība.

Kā jau minē-
ju, patversmē,
dzīvnieku aiz-
sardzībā vien-
mēr būs nepie-
ciešamības un
neat l i ekamas
vajadzības, dar-
bi un notikumi.
Te „guļot maizi
necep”. Daudz
ir praktisko
darbu patver-
smes infra-
struktūras uz-
labošanā – no-
lietojas inven-
tārs, jāuzlabo,
jāremontē dzīv-
nieku turēša-

nas vietas.
Nedrīkst arī morāli novecot -

jādomā par kvalitatīvas, zinātniski
pamatotas informācijas sniegšanu
sabiedrībai un arī par pašizglītoša-
nos. Ļoti bieži nākas teikt „rokas
par īsām”..., bet čīkstētāji šajā
darbā nevar būt, vienkārši ar kat-
ru jaunu dienu jāpiepūš vaigi un
jāiet tālāk. Viegli gan nav.

Un vēl, izmantojot izdevību,
gribu pateikt paldies visiem. Vis-
pirms Karlsonu ģimenei, kas fi-
nansiāli atbalsta „Dzīvnieku drau-
ga” patversmi, savām kolēģēm,
kurām darba laiks ir 24/7 un ku-
ras nekad neatteiks, brīvprātīga-
jiem, veterinārārstiem, kas sadar-
bojas ar „Dzīvnieku draugu”, medi-

ju cilvēkiem,
ziedotājiem,
īpaši Tetere-
vu ģimenei,
Liliānai Rīte-
rei, fondam
„Ziedot”, un
a t ba l s t ī t ā -
jiem, visiem,
kas no mūsu
patversmes
ir uzņēmuši
savās mājās
dzīvniekus,
visiem, kas
piedalās mū-
su kampa-
ņās un akci-
jās, visiem,
kas ir ar
mums kopā
kaut tikai
domās. Visi
kopā mēs
esam spēks!

Turpinājums no 6.lappuses

Esmu cilvēks, kuru var (un
kurš var) pierunāt uz revolūcijām.
Laikam bija „nobriedusi” situācija:
gribējās kaut ko mainīt savā dar-
ba dzīvē, izkāpt no kostīmiem un
zeķubiksēm un “ņemt rokās lāp-
stu”. „Dzīvnieku draugs” tajā laikā
deva iespēju mainīt, rīkoties, darīt
– bija nepieciešamas lielas pār-
maiņas. Iepriekšējā juridiskā un
vadītāja darba pieredze ļoti node-
rēja, un esmu pateicīga tiem cilvē-
kiem, ar kuriem strādāju iepriekš.
Tāpat jāpateicas par man doto
uzticību avansā, uzaicinot darbo-

ties „Dzīvnieku draugā”.
Pirmajā gadā noteikti vairāk

biju patversmē nekā mājās, jo šeit
darba diena nekad nebeidzas. Jā-
paiet laikam, lai ar to var sadzīvot
un iemācīties sadalīt prioritātes,
lai neciestu ģimene. Pa šiem ga-
diem visi manējie ir pieraduši, ka
bieži vien ir ārkārtas situācijas,
vakarā kaut kur ir jāaizbrauc, uz
patversmi steidzami jānogādā
kāds pamests dzīvnieks, mājās ir
kāds izbarojams kaķēns vai ku-
cēns, ir steidzami organizējams
pasākums utt.

Kā Tu pati nonāci patversmē? Kā tas gadījās, ka diplomēta juriste un vēsturniece at-
teicās no augsta amata valsts pārvaldē, pārtrauca pasniedzēja darbu Latvijas Universitātē
un uzņēmās šo grūto darbu?

Kopā ar patversmes brīvprātīgajiem kampaņas “Neizmanto mani!” pasā-
kumā 2006.gadā, informējot par eksperimentiem uz dzīvniekiem.

Solvitas pirmā darba diena: patver-
smē briesmīgā stāvoklī nogādāts 2
metrus garā ķēdē turētais ņufaun-

dlends Lats
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Priecīgākais un bēdīgākais notikums šajos 10 gados patversmes dzīvē.

Grūti izstāstīt tikai vienu priecīgu un bēdīgu
stāstu, jo asaras ir bijušas ne vienu reizi vien.
Neaizmirstams ir gadījums Ziemassvētku laikā
Mārupē. Saņēmām zvanu, ka kaut kur uz lau-
ka, grāvī ledū ir ielūzis suns. Vairākas dienas
neviens viņam nebija centies palīdzēt. Mēs pie-
braucām pie norādītā lauka, un patiešām pa
gabalu bija dzirdamas suņa rejas un gaudoša-
na. Kad pienācām klāt nelaimīgajam dzīvnie-
kam, ieraudzījām prātam neaptveramu skatu –
ledainā ūdenī grāvī gulēja liela, apsnigusi sunī-
te. Varēja redzēt, ka viņa ir mēģinājusi tikt ārā,
bet apledojušās grāvja malas un dubļi bija šķēr-
slis, ko nevarēja pārvarēt. Viņa, ielūzusi ledū,
bija gulējusi vairākas dienas. Ar nestuvēm aiz-
nesām sunīti līdz mašīnai un nogādājam patver-
smē. Sunīti apskatīja ārsts, dodot cerību, ka
smagākais ir garām, un paēdusi un sasegta su-
nīte aizmiga. Tobrīd viņa izskatījās tik pateicīga
un laimīga. Diemžēl rītu viņa nesagaidīja. Tādos
brīžos patiešām gribas kliegt, ka nepaspējām,
nevarējām... Bija tik ļoti žēl, ka dzīvnieks cīņu
bija zaudējis, bet cerams, ka viņa patiešām aiz-
miga laimīga...

Katru reizi, kad uz jaunām mājām dodas
kāds no patversmes, tas ir laimīgs stāsts, un
nevar teikt, ka kāds ir laimīgākais. Ja izdodas
labu ģimeni atrast gados vecam dzīvniekam,
tad tas liekas kaut kas īpašs. Atceros, kādā
sestdienā uz klīniku iemidzināt atveda 14 ga-

dus vecu taksīti. Viņš bija tik mīļš un skumjš...
Mēs viņu uzņēmām patversmē, apzinoties, ka,
iespējams, atlikušo mūžu suņuks dzīvos pie
mums. Taču jau nākošajā dienā šo veco suņu
puiku uz jaunām mājām pie Liepājas veda ģi-

mene, kura savu sunīti slimības dēļ bija zau-
dējuši iepriekšējā dienā. Tas bija kaut kas ira-

cionāls, neizskaidrojams, brīnumains. Atkal gri-
bējās kliegt, šoreiz no pāri malām līstoša prieka.

Spēku un enerģiju visiem patversmes cilvē-
kiem dod ikgadējie, no patversmes adoptēto su-
ņu salidojumi. Tie ir mūsu svētki, kuros ir tik
daudz sirsnīgu cilvēku un patiesi laimīgu dzīv-
nieku. Parasti saku uzrunu un man ir jāturas,
lai no pozitīvām emocijām neaizlūzt balss un
varu pateikt sakāmo līdz galam (dažreiz arī neiz-
dodas). Patiešām šķiet, ka šajos brīžos laimes
sajūtu var sajust, „saķert” gaisā.
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INTERVIJA

Vairākus gadus Tu biji Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes priekšsēdētāja.
Kā Tu vērtē situāciju dzīvnieku aizsardzībā Latvijā kopumā? Kādus Tu saskati nākamos
10 gadus Latvijas dzīvnieku aizsardzībai?

Tā bija fantastiska pieredze un
iespēja mērķtiecīgi, radoši un de-
mokrātiski darboties kopā ar ļoti
zinošiem un humāni domājošiem
cilvēkiem – pārstāvjiem no dzīvnie-
ku aizsardzības NVO, zinātnie-
kiem, biologiem, mediķiem, veteri-
nārārstiem, juristiem. Latvijas
Dzīvnieku aizsardzības ētikas pa-
dome bija vienreizējs piemērs Eiro-
pas valstīm, jo citur tieši šāda sa-
stāva un tiesiskā statusa dzīvnie-
ku aizsardzības konsultatīva insti-
tūcija nepastāvēja.

Latvija sākotnēji arī tiesiskā
regulējuma attīstībā bija piemērs
daudzām Eiropas valstīm. Piemē-
ram, Dzīvnieku aizsardzības li-
kums ar slaveno preambulu Latvi-
jā tika pieņemts 1999.gadā, Lietu-
vā – tikai 2012.gadā. Taču, diem-
žēl, man jārunā pagātnes formā, jo
šobrīd Padome vairs nedarbojas—

visas dzīvnieku NVO nolēma aptu-
rēt darbību Padomē pēc tam, kad
tajā tika iekļauts mednieku orga-
nizācijas pārstāvis, tāpēc tika no-
lemts Padomi reorganizēt.

Taču Zemkopības ministrijas
iecere nākotnē, manuprāt, neat-
taisnosies, jo Padome ir pārvērsta
par „ieinteresēto pušu” - lauk-
saimnieku, mednieku, dzīvnieku
aizstāvju -diskusiju forumu, nevis
dzīvnieku tiesību aizsardzības in-
stitūciju, bez tam par šī „diskusiju
foruma” uzturēšanu valsts maksās
ierēdņiem 70 000 latus gadā.

Ja iepriekšējos gados dzīvnieku
tiesību aizstāvjiem izdevās rosināt,
sagatavot un virzīt tādus tiesību
aktus, kas uzlabo dažādu dzīvnie-
ku grupu labturību un aizstāvību,
tad šobrīd lauksaimnieku, med-
nieku, ražotāju lobijs ir ļoti spē-
cīgs un iedarbīgs dažāda līmeņa

valsts institūcijās. Taču mūs, dzīv-
nieku aizstāvjus, atbalsta liela da-
ļa sabiedrības, jo mūsu interese
nav nauda, peļņa, īpašumi, mēs
necīnāmies par varu.

Mēs esam pārliecināti, ka kaut
arī lēnām, tomēr cilvēce kopumā
virzās prom no ļaunuma un nego-
dīguma kultūras uz tādas tiesis-
kās, sociālās un ētiskās vides ra-
dīšanu, kas balstās uz visa veida
dzīvības kā vērtības apzināšanu
un atteikšanos no nevajadzīga pa-
tēriņa.

Latvija diemžēl tuvākajā laikā
laikam nebūs dzīvnieku tiesību
aizsardzības avangardā, bet ar
Eiropas valstu un Latvijas sabied-
rības atbalstu mēs panāksim, ka
dzīvosim iejūtīgā, līdzcietīgā un
labestīgā zemē. Un, to sakot, es
nenodalu cilvēkus no dzīvniekiem.

Diskusija ar Saeimas deputātu Ventu Kraukli
piketā pret reliģiskās kaušanas atļaušanu

Latvijā 2009.gadā.
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2012.gadā Solvita saņēma Borisa un Ināras Tetere-
vu fonda apbalvojumu kā viena no labākajām NVO

vadītājām Latvijā

INTERVIJA

Ja Tev būtu iespēja vienlaikus uzrunāt visus pasaules iedzīvotājus, lai pārliecinātu viņus
kļūt par dzīvnieku draugiem – ko Tu viņiem teiktu?

Ir daudz „lielo un gudro” vārdu, bet laikam pavisam
vienkārši – gribi būt laimīgs, esi labestīgs.

Vienmēr pieminu gadījumu, kad uz patversmi no
lauku skolas Latgalē bija atbraukuši skolēni. Viens
zēns visu ceļu rokā bija vedis konfekti patversmes su-
nītim. Iespējams tā bija viņa vienīgā konfekte, bet to
viņš atdeva draugam patversmē. Zēns staroja no lai-
mes un mēs arī.

Labestības izpausmes jebkurā veidā - pret dzīvnie-
kiem, cilvēkiem, ir veids kā cilvēce kļūst labāka. Ik-
viens cilvēks savu vienīgo dzīvi, esot labestīgs, var no-
dzīvot laimīgs. Palīdzot cietušam, slimam, neaizsargā-
tam dzīvniekam, cilvēks var atrast savu noderīgumu,
savu spēku, pat varonību, kuru ikdienā ir pazaudējis
vai pirms tam nekad nebija atradis, un ar kuru pēc
tam dalīties vēl un vēl. Labestība nevar būt pārpaliku-
mā.



13

STĀSTS

Cilvēkiem, kas strādā dzīvnieku
aizsardzības jomā, dažreiz pārmet:
„Kā jūs varat visas pūles izšķiest
dzīvnieku labā, ja tik daudz cilvē-
ku dzīvo trūkumā un ciešanās?”

Ir tiesa, ka arvien vairāk un
vairāk cilvēku pasaulē cieš no ka-
ra un vajāšanas, bada un apspie-
šanas, noziedzības un slimībām. Ir
arī tiesa, ka cilvēce šo ļaunumu
nodara pati. Daudz lielākas ir cie-
šanas, ko mēs nodarām pārējām
dzīvajām būtnēm.

Šausmu uzplūdi pastiprinās.
Neviens nespēj glābt visus. Palīdzī-
ba vispirms ir jāsniedz tiem, kam
tā ir visvairāk nepieciešama.

Tieši dzīvnieki vienmēr ir visbē-
dīgākajā stāvoklī. Tie ir mūsu var-
darbības nevainīgie upuri, un tie
cieš tāpat kā mēs, tikai bezpalīdzī-
gi, klusi. Atšķirībā no mums dzīv-
niekiem nav tiesību, nav patvēru-
ma, nav aizstāvības. Arī mūsu sir-
dis neuztraucas par tiem tā, kā
par sevi.

Kāpēc mēs esam tik pārliecinā-
ti, ka pirmajā vietā ir cilvēki? Sī-
kāk izpētot, neviens no pamatoju-
miem nav pārāk pievilcīgs. Cil-
vēks, it sevišķi baltais, tiecas sevi
uzskatīt par izcilāko un svarīgāko

dabas parādību. Mēs esam kungu
rase, jo nav nekā, ko mēs nevarētu
pakļaut ar varu vai viltu. Mēs val-
dām, neizjūtot pretestību, un tā-
pēc mums tīk domāt, ka spēks ir
tiesības.

Tie, protams, ir maldi. Nepa-
stāv tāda kungu rase. Objektīvi
apsverot, mēs, cilvēki, esam kaitī-
ga suga: mēs nespējam dzīvot, ja
nesagraujam vairāk nekā iegul-
dām planētas labklājībā. Tāpēc
mūsu prioritātes pieteikumam nav
loģiska un objektīva pamata.

Tomēr pastāv pamats, kas ir
labāks par skaidru loģiku. Mēs
cilvēki esam priviliģēti, salīdzinot
ar citām būtnēm, tāpēc ka spējam
sniegties pāri savam liktenim.

Vai tu esi pavadījis vairākus
gadus gūstā badojoties? Vai tu esi
ceļojis pārpildītā lopu vagonā pretī
šausmīgam, nezināmam mērķim?
Vai tu es viens sēdējis tumsā ieslo-
dzījumā, nezinādams,  kas ar tevi
notiks? Ja tā, tad tu zini cilvēka
prāta spēku. Atceries, kā tu to iz-
mantoji. Varbūt tas tikai palīdzēja
tev pavadīt laiku, atceroties, vin-
grinot prātu vai fantāziju. Iespē-
jams, tas sniedza tev garīgo piere-
dzi. Varbūt tas lika tev uzveikt gan

bailes, gan cerības. Tas sniedza
tev to, ko vienmēr dod cilvēka sa-
prāts – radīja kādu saprātīgu izeju
no bezjēdzīga murga. Tu saglabāji
veselo saprātu un varbūt pat kļuvi
stiprāks šajā šķietamajā sakāvē.

Dzīvnieka prāts to nespēj. Dzīv-
nieks būrī tieši tāpat kā mēs jūt
ciešanas un šausmas. Ievainotam
dzīvniekam sāp tieši tāpat kā
mums. Nevarīgs dzīvnieks var ne-
izturēt izmisumu tieši tāpat kā
mēs. Bet dzīvnieka saprāts no mū-
sējā atšķiras ar to, ka nespēj at-
rauties no realitātes. Tas nevar
atrast saprātīgu izeju no bezjēdzī-
ga murga.

Tā ir cilvēka spēka un dzīvnie-
ka vājuma būtība. Tas ir patiesais
cilvēka pārākums, kas atšķirībā
no postošās varas viņu nepazemo.
Gluži otrādi, tas liek cilvēkam ap-
zināties atbildību un tādejādi pie-
šķir aizstāvja statusu.

Ja mēs patiesi vēlamies labāku
pasauli, mums vispirms jāmēģina
mācīties labāk uzvesties. Mums
jāpārstāj likt sevi pirmajā vietā,
toties jāpiešķir prioritāte bezpalī-
dzīgajiem. Jo ir pierādīts, ka neap-
šaubāmi dzīve ir labāka visiem
tur, kur cilvēki ir humāni.

—

Kristīne Čilvere
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Draugs pie mums nonāca šī gada
jūlijā, kad viņu kāds bija noķēris ie-
pērkamies Āgenskalna tirgū. Cerē-
jām, ka suni meklēs, taču laikam
jau liktenis bija lēmis citādāk un
viņš palika pie mums. Labsirdīgs pēc
dabas, rotaļīgs un draudzīgs viņš
pilnībā attaisno savu vārdu, taču,
būdams pašā spēku plaukumā,
Draugs ir stiprs un enerģisks — ne
katrs sākumā viņu var pie pavadas
noturēt, jo pirmajos brīžos ārpus bū-
ra puikam pašam ir grūti izlemt, ko
tagad darīt, uz kuru pusi skriet.

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Ikreiz, kad no patversmes
mājās dodas kāds trakulis, kurš
sagādājis ne mazumu jautru brī-
žu un tādu, kad atliek tikai sa-
ķert galvu un domāt, ko nu da-
rīt, mēs atviegloti uzelpojam.
Taču laikam jau vieta tukša ne-
paliek nekad, tāpēc iepazīstie-
ties ar Draugu—patversmes šī
brīža lielāko, stiprāko un ātrāko
suni!

Ar citiem suņiem Draugs ir draudzīgās attiecī-
bās, ja ir noskaņojums, tad labprāt rotaļājas un
izskrienas, bet, ja nav, tad stāv pie pastaigu lau-
kuma vārtiem, skatās uz durvīm un prasās, lai
laiž viņu iekšā. Citreiz viņam ir sparīgas un ska-
ļas diskusijas ar melno un pūkaino kaimiņieni
Džūliju, un lāgiem pie vietas jānoliek pa kādam
uzbāzīgam jaunulim.

Ja Draugam ļautu izvēlēties profesiju, tad viņš
noteikti būtu: 1. Sargs; 2. Piedzīvojumu meklē-
tājs; 3. Kaķu dresētājs. Jo ar pēdējiem viņam ir
īpašas attiecības, tāpēc, lai ko arī viņš pats par
šo lietu domātu, vienās mājās ar kaķiem viņš
dzīvot diemžēl nevarēs.

Pagājuši jau vairāki mēneši, bet Draugs vēl
gaida savu īstos cilvēkus—varbūt tie būsiet tieši
jūs?
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LAIMĪGIE STĀSTI

DECEMBRĪ MĀJĀS DEVĀS...

Pērlīte
Pērlīte nonāca patversmē, jo viņas saim-
niece kļuva veca un tika ievietota sociāla-
jā mājā. Patversmē viņa nodzīvoja gan-
drīz gadu, gaidot cilvēku, kuram viņas
cienījamais vecums neliksies šķērslis. Un
sagaidīja – jaunu puisi, kurš no visiem
patversmes kaķiem izvēlējās tieši viņu,
melnbalto, cienīgo, bet vienlaikus rotaļīgo
kaķu kundzīti. Jaunajās mājās Pērlīte
ātri vien sakārtoja visu pa savam –
stingrs dienas režīms, naktsguļa saim-
niekam uz spilvena un skaidri pienākumi
kā vienam, tā otram. „Pērlīte ir kārtīga
meitene,” stāsta viņas saimnieks, neno-
liedzot, ka reizēm kaķe mēdzot arī parā-
dīt raksturu, ja kaut kas nenotiek tā, kā
viņa uzskata par pareizu.

Džeremijs
Spriganais puika Džeremijs pazaudējās, tika pie-

ķerts klīstam Centrāltirgus rajonā un nonāca patver-
smē. Diemžēl suņu puikas pazaudētājs pakaļ savam
draiskulim neatnāca. Tā viņš palika pie mums, priecē-
jot visus ar savu „amstafa” enerģiju un franču buldoga
amizanto sejas izteiksmi un liekot risināties diskusi-
jām par to, kas tad īsti bijuši viņa senči.

Par Džeremija saimnieku kļuva jauns puisis, kurš
vēlējās sev draugu un sabiedroto aktīvām ikdienas pa-
staigām. Šim nolūkam Džeremijs ir kā radīts, jo, viņa-
prāt, nekas labāks par nerimtīgu kustību pasaulē nav
izdomāts. Nelielas galvassāpes saimniekam gan rada
Džeremija vēlme ikvienam citam sunim skaidri un gai-
ši norādīt, kurš te ir galvenais, taču šo problēmu iece-
rēts risināt ar suņu skolas palīdzību. Vēlam Džeremi-
jam labas sekmes mācībās!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Decembrī saņēmām ļoti daudzus Ziemassvētku apsveikumus un laba vēlē-
jumus no saviem bijušajiem iemītniekiem. Šoreiz suņu saimnieki bija tikpat
čakli vēstuļu rakstītāji kā kaķu saimnieki. Iespēju ieskatīties suņu un kaķu
jaunajās dzīvēs un izlasīt, ko tad par viņiem saka saimnieki, piedāvājam arī

jums.

Sveicieni no Lapas (bijusī Princese)

Labdien!

Mīļi sveicieni no kaķenītes Lapas un audžuģimenes (tagad -
Princese, adoptēta 29.03.2013.)! Novēlam klusu un mierīgu Ad-
ventes laiku, prieka pilnus, gaišus un pārsteigumiem bagātus Zie-
massvētkus, kā arī laimīgu Jauno 2014. gadu! Nosūtam Jums mū-
su mīlules fotosesiju :) Lapai tagad jau gads un 4 mēneši, ir krietni

patversmes iemītniekiem atrast katram savu, mīļu saimnieku,

Ar cieņu -
Mincānu ģimene Rīgā. Sveicieni no Šarlotes (Pūkas)

Labdien, priecīgus Ziemassvētkus Jums visiem novēl Šarlote un visa mūsu
-

strādā par modinātāju. Kad 7:00 nozvana, viņa apstaigā un visus pamodina.

ka.

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Ziņas no Bobo (tagad Čelsijas)

DZĪVNIEKU DRAUGS mājas lapā par Čelsiju bija teikts tā:
"... neaprakstāmi mīlīgs, rotaļīgs un jautrs kaķēns". Pava-
dot ar šo runčuku mēnesi, varam teikt, ka tas ir bijis abso-

nas pieņēma savus saimniekus un jaunajās mājās iejutās

dam klēpī vai blakus.

ģina ielīst visur, kur vien var.
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Labdien!

lieta piederas kaķiem, visi mūsu suņi ir bijuši labi me-
dītāji, to viņi dara ar lielu azartu! :) Bonnijs jau tagad
izrāda lielu interesi, kad Sise sāk atrakt alas. Suņuks ir

mandas.

Bonijs vēl priecīgus Ziemassvētkus savām audžu-
mammām! ;)

Labdien.

ieteikumiem un informāciju.
Tagad runčuku pārdēvējām par Borisu, jo bērni izlēma, ka tādam glamūra cienītā-
jam un gurmātam vajadzēja džentelmeņa vārdiņu :)

Liels paldies Jums par rūpēm ko sniedzat dzīvnieciņiem.

Sveicienus svētkos sūta arī Bella.

VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveiciens Ziemassvētkos no kaķa Simbas, kurš adoptēts
2010.gada 11.aprīlī, un viņa saimniekiem!
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Laba diena jums visiem!

Te Čapijs - tas pats mazais, mīļais, žiperīgais takšu puika, kas pirms pāris
dienām devās uz savām jaunajām mājām:).

- no viņa
neatkāpjos ne soli: kopā šoferējam, kopā guļam, kopā dresējam TV

-

Savā un savu jauno saimnieku vārdā visus sveicu ar Jauno gadu un no-
vēlu, lai ikvienam tas būtu laimīgs un labs.
Ja vien tas iespējams, lūdzu nododiet sveicienus no mums visiem ma-
nam iepriekšējam saimniekam - lai viņam viss labi!

- ČAPIJS (tagad no Bulduriem)

VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveicieni	no	Nensijas!
Labdien!
Gribu novēlēt Jums visiem laimīgu Jauno gadu - lai samazi-

nās patversmē mītošo dzīvnieku skaits un lai palielinās laimīgi
adoptēto dzīvnieku skaits.

Kā arī gribu nodod lielu sveicienu jaunajā gadā no Nensijas

kta, bet arī no viņas pašas viedokļa.

dās. Nensija ir sākusi jau arī riet sargājot māju dusmīgā balsī, sa-

- baksta ar
ķepu, sit ar abām priekšķepām pa grīdu, uzņurd, beigās vēl paņem
Rondas ķepu zobos.

ri. Tur laikam kādā brīdi pieļāvu kļūdu - pašā sākumā gāju staigāt

sasniedzām jau labus panākumus - varējām staigāt jau pa vairā-
kām ielām, apiet lielu līkumu. Protams Ronda par to bija greiz-
sirdīga. Un tad, kad Nensija jau droši staigāja, tad pastaigās

nāk staigāt.

visu laiku nelaidām. Neilgi pirms Ziemassvētkiem arī Nensiju palaidām mežā vaļā no pavadas. Pirmais lielais skrējiens bija "kā no-
rāvusies no ķēdes", bet atsaucās un pienāca klāt. Tā kā esam apguvuši arī šo māku.

Vēlreiz visiem Jums laimīgu jauno gadu un spēku Jūsu labajos darbos.

Aiva
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Dažkārt fotogrāfijas runā labāk par vārdiem–daži no fotosveicieniem
svētkos...

Mafins no Rēzeknes
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Dažkārt fotogrāfijas runā labāk par vārdiem–daži no fotosveicieniem
svētkos...

Mendija (Naida) no Pierīgas
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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

NEPAEJ GARĀM!

Ziema ir visgrūtākais laiks tiem,
kuriem nav māju, bet jo īpaši

bezpajumtes dzīvniekiem.

“Dzīvnieku Draugs” aicina:

Aukstajā laikā atvērt daudzdzīvokļu
māju pagrabus, lai ielu kaķiem būtu

kur patverties.

Pabarot bezpajumtes dzīvniekus ar sil-
tu ēdienu un ūdeni.

Nepaiet garām dzīvniekiem, kas izska-
tās slimi vai savainoti — iespējams,

tieši jūs esat viņu vienīgā cerība!
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