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Tieši tāpat ir arī ar dzīvnieku
labturību – lai gan Eiropa ir savās
normās iestrādājusi visaugstākā
līmeņa dzīvnieku labturības prasības
lauksaimniecībā, zinātnē, medicīnā,
izklaidē un citās jomās, tomēr
realitāte ir pavisam cita.
Viskliedzošākais piemērs tam ir
skandalozie pārkāpumi Latvijas
kažokzvēru audzētavās, kas nāca
atklātībā februārī un lika aizsākties
plašai kampaņai „Kažokādas otra
puse” un parakstu vākšanai pret šo
dzīvnieku ciešanās balstīto biznesu
(divās nedēļās pret to bija
parakstījušies jau 7000 cilvēku!).

Lapsas un ūdeles no
spīdzināšanas nebija pasargājušas ne
ES regulas, ne Latvijas likumi, ne it
kā notikušās regulārās atbildīgo
institūciju kontroles. Cik daudz tādā
gadījumā varam ticēt labturībai lopu
fermās, vistu fabrikās, zinātniskajās
laboratorijās un citviet, kur no
dzīvniekiem gūst peļņu? Patērētājiem,
pat ja tie nav dzīvnieku mīļotāji un
cūkā saskata vairāk gaļu nekā

saprātīgu būtni, ir tiesības zināt, kas
notiek aiz šo uzņēmumu sienām, lai
izdarītu atbildīgu izvēli, ko pirkt un
ko – nē.

2012.gada vasarā ietekmīgu
zinātnieku grupa ar tā dēvēto
Kembridžas deklarāciju atzina, ka no
smadzeņu darbības viedokļa dzīvnieki
ir tikpat saprātīgas būtnes kā cilvēki,
tikpat spējīgi just fiziskas un
emocionālas ietekmes, ar tikpat
pilnvērtīgu iekšējo pasauli. To spilgti
apliecina Dzīvnieku Drauga fonda
jaunieviestās tradīcijas - Eiropas
Mīļdzīvnieku nakts – šā gada galvenie
varoņi: dienesta suņi un suņi –
neredzīgo pavadoņi, kuru veikums,
palīdzot saviem saimniekiem, ir
apbrīnas vērts. Dzīvnieki ar savu
prātu un spējām ir cilvēka līdzinieki,
nevis zemākas būtnes, un, aizvien
pieaugot izpratnei par dzīvnieku
saprātu, aizvien mazāk attaisnojama
kļūst viņu izmantošana.

„Dzīvnieku Drauga” komanda
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Lai gan Eiropā uzliesmojušais un arī Latviju pamatīgi skārušais
„zirga gaļas skandāls“ ir mazāk dzīvnieku aizsardzības, vairāk –
patērētāju tiesību jautājums, nevaram to nepieminēt, jo galvenā mācība
no tā gan Eiropai, gan Latvijai ir, ka diemžēl ar sarežģītās direktīvās
deklarētiem augstiem standartiem vien ir par maz, lai mēs varētu būt
droši, ka patiešām ēdam to, kas rakstīts uz produkta marķējuma.
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Februārī patversmē uzņemti 18
kaķi un 10 suņi, bet uz jaunām
mājām devušies 24 kaķi un astoņi
suņi.

Uzņemto kaķu skaits ir
nedaudz mazāks nekā iep-
riekšējos mēnešos, jo patversme
pamazām sāk gatavoties tuvākajā
laikā gaidāmajam ik pavasara
kaķēnu pieplūdumam, pārvietojot
no kaķēnu istabas uz pieaugušo
kaķu telpām minčus, kas tajās
tika izmitināti ziemas mēnešos.
Tomēr silta vietiņa un sava
bļodiņa atradās gan pelēki
dūmainajai skaistulei Ņamzī, gan
draiskulei Lapai, gan ģimenes
konflikta upurim Rižikam, gan
piesardzīgajai Dignijai un citiem
kaķiem.

Savukārt suņu telpās februārī
iekārtojās skumjais Rūdolfs,
lielais kucēns Fokss, prātīgais
Grants, hiperaktīvā Hloja un
mazuļi Džins, Matiss, Unda un
Ronja, piepildot patversmi līdz

pēdējai iespējai. Par laimi, jaunas
mājas atrada gandrīz tikpat daudz
suņu, cik tika uzņemts, tostarp
vairāki patversmes veterāni un
suņi ar sarežģītiem likteņiem –
Bleiks, Hektors, Šnabs, Lora,
Širi un citi.

Arī kaķu istabā februārī notika
skumji priecīgas atvadas, pavadot
uz jaunajām mājām rudo Inci,

melno raganiņu Kasju, pie-
sardzīgo Dzintariņu, abas Katjas,
graciozo Sofiju, balto palaidni
Miku un daudzus citus kaķus.
Īpašs prieks, ka mājas beidzot
atrada viena no vissenākajām
patversmes iemītniecēm Puķīte –
arī par viņu uzziniet Laimīgajos
stāstos!

FEBRUĀRĪ PAVEIKTAIS

Hektors patversmē nodzīvoja divus gadus

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:
Ziedojumos saņemti 1880 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 190.41 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem - 2236.06 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:
Ziedojumos saņemti:

No projekta „Reiz cilvēkam bija draugs” portālā
„Ziedot.lv “ - 2000 Ls

No ziedojumu tālruņa - 236 Ls

Fizisko personu ziedojumi – 340 Ls

Juridisko personu ziedojumi – 55 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 1967.64 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem - 874 Ls

Paldies!
Projektam „Reiz cilvēkam bija

draugs” portālā „Ziedot.lv”
ziedojuši Jeļena Revzina, Inese
Liepiņa, Ilja Oļeiņiks, Anastasija,
Arita Belte, Olga Grabilina,
Jevgenija Ovsjaņikova un citi.

Paldies arī Iritai Ikšelei, Muratam
Akmanam, Olgai Baškircevai,
Dianai Minkevicai, Annai Dobelei,
SIA „Lirams”, Elitai Kucikai,
Andrejam Zamkovojam, Natalijai
Korobicinai, Jurijam Storožokam,
Svetlanai Kurenkovai, Jelenai
Kvartalovai, Lindai Litvinai,
Lubovai Tararinai, Verai
Butkejevai, Olgai Martinenko,
Polinai Smirnovai, Nilam
Zalmanim, Jevgenijam
Lavrentjevam, Jelenai Grigorjevai,
Zaigai Ritai Paurai, Jelenai
Zubalei un Livai Špunei.

Februāris skaitļos

Īpašs paldies Babītes
vidusskolas skolēniem par

ziedotajām mantām un 21,80
latiem!



3

ZIŅAS

Vai „kaķu tantes” tiešām ir tantes?
26.februārī visā pasaulē tika

atzīmēta Vispasaules sterili-
zācijas diena, un arī nodibi-
nājums „Dzīvnieku Drauga
fonds”, pievienojoties šai starp-
tautiskajai kustībai, martu
pasludināja par Sterilizācijas
mēnesi, kas noslēgsies aprīļa
sākumā ar rūpīgāko ielas kaķu
koloniju kopēju apbalvošanu.

Fonds aicināja iedzīvotājus,
namu apsaimniekotājus un
pašvaldības izvirzīt apbalvojumam
cilvēkus, kuri savā apkārtnē
rūpējas par bezpajumtes kaķiem,
darot to pareizi, atbildīgi un
civilizēti – nodrošina kaķu
sterilizāciju, novēršot to skaita
pieaugumu, uztur tīrību un
kārtību barošanas vietās, ierīko
kaķiem patvēruma vietas, kā arī
rūpējas par slimo un savainoto
dzīvnieku ārstēšanu.

„Dzīvnieku Drauga fonds”
uzsver, ka pareiza un atbildīga

ielas kaķu koloniju uzturēšana ir
nozīmīga bezpajumtes dzīvnieku
kontroles pasākumu daļa, kas
palīdz ierobežot klaiņojošo
dz īvnieku skai tu,  novērst

infekcijas slimību izplatīšanos,
paglābt dzīvniekus no ciešanām
un mazināt sabiedrības nepatiku
pret klaiņojošiem dzīvniekiem.

Ciemiņi patversmē

Pateicoties atbildīgu kaķu koloniju kopēju palīdzībai, ir iespējams
realizēt “noķer-sterilizē-atlaiž” programmu

Foto—Andrejs Romaņenko

Tuvojoties pavasarim un
saulītei sildot aizvien mīlīgāk, aug
arī patversmes apmeklētāju skaits,
sevišķi to, kas vēlas doties
pastaigā ar suņiem.

Priecājāmies arī  par
Babītes vidusskolas, Purvciema
v i d u s s k o l a s ,  S k u l t e s
sākumskolas 2.klases un Poļu
vidusskolas skolēnu lielo interesi
par patversmes darbu un mūsu
aprūpējamajiem četrkājiem.

Kopā ar raidījumu „Ķepa
uz sirds” februārī patversmi
iepazina un savus krustbērnus
izvēlējās dziedātājs Dons, izcilais
kardiologs Andrejs Ērglis un
uzlecošā hokeja zvaigzne Miks
Indrašis. Dona un Mika sirdi
iekaroja prātīgais pusaugu puika
Grants, savukārt profesors Ērglis
nespēja vienaldzīgi paiet garām
lielajam kucēnam Foksam, kas
vizītes brīdī patversmē mita vien
īsu brīdi un bija pavisam pārbijies
no jaunajiem apstākļiem.

Kā viņiem gāja – skatieties
LTV sestdienas rītos vai raidījuma
mājas lapā www.kepauzsirds.lv !

Par kardiologa Andreja Ērgļa
krustbērnu kļuva Fokss

Silts un saulains
laiks patīk arī

patversmes suņiem,
tāpēc, ja vēlies

apvienot
lietderīgo—

aktivitātes svaigā
gaisā—ar

patīkamo—doties
pastaigā ar

dzīvespriecīgu un
entuziastisku
četrkājaino

kompanjonu, nāc
ciemos uz
patversmi!

Suņi to pratīs
novērtēt!
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13.februārī „Dzīvnieku Drauga
fonds” un patversme piedalījās
Ēnu dienā, dodot iespēju četrām
meitenēm – Zanei no Rīgas
Kultūras vidusskolas, Sintijai no
Valmieras Valsts ģimnāzijas,
Madarai no Āgenskalna Valsts
ģimnāzijas un Annai no Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijas - iepazīties
par patversmes darbu un Fonda
aktivitātēm. Divas „ēnas” bija
patversmes veterinārārsta palīdzei
Agnesei, bet divas - patversmes
sabiedrisko attiecību speciālistei
Laurai.

Patversmes sabiedrisko attie-
cību speciālistes „ēnām” Zanei un
Sintijai diena izvērtās ļoti

interesanta, jo tieši šajā datumā
notika Ministru Kabineta un
nevalstisko organizāciju (NVO)
sadarbības padomes sēde, kurā
tika izskatīts dzīvnieku aizsar-
dzības organizāciju rosināts
jautājums par Zemkopības
ministrijas praksi normatīvo aktu
projektu anotāciju aizpildīšanā.
Meitenes varēja klātienē vērot, kā
NVO aizstāv savas intereses valsts
pārvaldes visaugstākajos līmeņos.

Savukārt veterinārārsta palī-
dzes „ēnas” Madara un Anna
piedalījās ikdienas apgaitā pa
patversmes kaķu un suņu telpām,
kā arī slimo dzīvnieku ārstēšanā
un kopšanā.

ZIŅAS

Ēnu diena

Ēnu diena ir lieliska iespēja
skolēniem uzzināt vairāk par

dažādu profesiju pārstāvju
ikdienu

Eiropas Mīļdzīvnieku nakts Latvijā
Eiropas Mīļdzīvnieku nakts

(European Pet Night) ir Eiropas
Parlamenta deputātu iedibināta
tradīcija, kas jau deviņus gadus
notiek 20.februārī Briselē. Šajā
datumā „Bibliothèque Solvay”
pulcējas eiroparlamentārieši, dzīv-
nieku aizsardzības organizāciju
pārstāvji un citi interesenti, lai
godinātu dzīvniekus, kuri
palīdzējuši cilvēkiem vai devuši
labumu sabiedrībai.

Patversme „Dzīvnieku Draugs”
un nodibinājums „Dzīvnieku
Drauga fonds”, kas 23.februārī
svinēja savas pastāvēšanas

12.gadadienu, vēlējās iedibināt šo
tradīciju arī Latvijā, lai parādītu
sabiedrībai, ka dzīvnieki kā
saprātīgas būtnes var būt ne tikai
mājas mīluļi un izmantošanas vai
izklaides objekts, bet arī ar savu
darbu un spējām palīdz cilvēkiem
visdažādākajās jomās.

Tāpēc 23.februārī patversmē
pulcējās Valsts robežsardzes,
Valsts policijas un Valsts
ieņēmumu dienesta labākie darba
suņi, kā arī uzaicināts pārstāvis
no biedrības “Saulessuns”, kura
sagatavo suņus-pavadoņus nere-
dzīgajiem cilvēkiem. Piedalījās arī

Eiropas Parlamenta deputāte no
Latvijas Inese Vaidere, pārstāvji no
“DinoZoo” un “The Body Shop” un
uzaicinātie viesi—brīvprātīgie
palīgi.

Valsts robežsardze pasākumam
bija nominējusi dienesta suni
Fergo, kuru apmāca VRS Rīgas
pārvaldes Kinoloģijas nodaļas
galvenā inspektore Liene Priede,
Valsts ieņēmumu dienests – darba
suni Nero, kura skolotājs ir VID
Muitas pārvaldes Rīgas muitas
kontroles organizēšanas nodaļas
vecākais muitas eksperts Mareks
Mikiško. Savukārt no Valsts
policijas pasākumā piedalījās
dienesta suns Drako kopā ar savu
skolotāju VP Rīgas reģiona
pārvaldes Kinologu nodaļas jaunā-
ko inspektoru Gintu Vuškānu un
šīs pašas nodaļas inspektores
Gundas Šabanovas apmācītais
dienesta suns Asko. Biedrība
„Saulessuns” apbalvojumam bija
izvirzījusi suni Konfekti, kura ir
neatsverams palīgs jelgavniecei
Sigitai Ausmiņai.

Pasākuma noslēgumā tika
sada l ī ta  l i e l ā  pa tversmes
dzimšanas dienas torte, no kuras
katrs suns saņēma pa garšīgam
gabaliņam.

Šogad Briselē īpašu apbalvojumu ieguva žurkas, kuras apmācītas
mīnu meklēšanai un tuberkulozes ierosinātāju atklāšanai

Pasākuma fotoreportāžu
skatiet 5.lpp.!
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Mišela demonstrē, ka
nemaz nav jābūt policijas
sunim, lai prastu dažādas

gudrības

FOTOREPORTĀŽA

Eiropas Mīļdzīvnieku nakts Latvijā

Mišela demonstrē, ka
nemaz nav jābūt policijas
sunim, lai prastu dažādas

gudrības

Mišela demonstrē, ka
nemaz nav jābūt policijas
sunim, lai prastu dažādas

gudrības

Valsts policijas suns
Drako pie sava vārda

ticis, jo bijis
visnešpetnākais kucēns

savā metienā.

Valsts policijas suns
Drako pie sava vārda

ticis, jo bijis
visnešpetnākais kucēns

savā metienā.

Valsts robežsardzes skaistulis Frego ir
viens no izcilākajiem Latvijas dienesta

suņiem.

Lai gan Asko savā
astoņus  gadus ilgajā

dienestā policijā saņēmis
daudz apbalvojumus,

Eiropas
Mīļdzīvnieku

nakts balva
arī viņam

ir īpaša.

Valsts robežsardzes skaistulis Frego ir
viens no izcilākajiem Latvijas dienesta

suņiem.

Lai gan Asko savā
astoņus  gadus ilgajā

dienestā policijā saņēmis
daudz apbalvojumus,

Eiropas
Mīļdzīvnieku

nakts balva
arī viņam

ir īpaša.

Patversmes sunīte Konfekte, kas kļuvusi par neredzīgo pavadoni,
kopā ar saimnieci bija devusies uz ārzemēm, un balvu viņas vietā

saņēma skolotājs Konstantīns.

Patversmes sunīte Konfekte, kas kļuvusi par neredzīgo pavadoni,
kopā ar saimnieci bija devusies uz ārzemēm, un balvu viņas vietā

saņēma skolotājs Konstantīns.

Muitas
suns  Nero
pasākumā

dažbrīd
uzvedās kā

īsts
blēņdaris,

taču
patiesībā ir

kārtīgs
darba suns,

kas savā
mūža

atklājis
gandrīz 5
miljonus
kontra-
bandas

cigarešu.

Muitas
suns  Nero
pasākumā

dažbrīd
uzvedās kā

īsts
blēņdaris,

taču
patiesībā ir

kārtīgs
darba suns,

kas savā
mūža

atklājis
gandrīz 5
miljonus
kontra-
bandas

cigarešu.
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FOTOREPORTĀŽA

Eiropas Mīļdzīvnieku nakts Latvijā

Eiroparlamentāriete Inese
Vaidere nemaz nenobijās no

iespaidīgajiem dienesta
suņiem

Eiroparlamentāriete Inese
Vaidere nemaz nenobijās no

iespaidīgajiem dienesta
suņiem

Gardā jubilejas
torte gāja pie

sirds gan
četrkājainajiem

patversmes
iemītniekiem,

gan viesiem (arī
dažam labam

divkājim).

Gardā jubilejas
torte gāja pie

sirds gan
četrkājainajiem

patversmes
iemītniekiem,

gan viesiem (arī
dažam labam

divkājim).

Draugi no
Purvciema
vidusskolas

nepiemirsa, ka
arī patversmei ir

jubileja

Draugi no
Purvciema
vidusskolas

nepiemirsa, ka
arī patversmei ir

jubileja
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Dzīvnieku Drauga fonds pilnībā
atbalsta biedrības uzsākto
kampaņu "Kažokādas otra puse",
kuras mērķis ir panākt kažokādu
audzēšanas aizliegumu Latvijā, kā
tas jau ir izdarīts daudzās valstīs.

Ja arī jums šāds cietsirdīgs
bizness nešķiet pieņemams,
aicinām parakstīt sabiedrības
iniciatīvu portālā "Manabalss.lv":
h t t p : / / m a n a b a l s s . l v / p a r -
k a z o k z v e r u - a u d z e s a n a s -
izbeigsanu-latvija/show. Savācot
10 000 parakstu, šī iniciatīva tiks
nodota balsojumam Saeimā. Divu
nedēļu laikā ir savākti jau vairāk
nekā 7000 parakstu, apliecinot,
ka Latvijas sabiedrībai nav
vienaldzīgas dzīvnieku ciešanas.

Aizliegums audzēt kažokzvērus
jau pieņemts vairākās Eiropas
valstīs, tostarp Lielbritānijā,
Austrijā, Horvātijā un Bosnijā un
Hercegovinā. Arī Nīderlandē 2012.
gadā ētisku apsvērumu dēļ
pieņemts šāds aizliegums par spīti
tam, ka tā līdz šim bijusi viena no
nozares lielvalstīm. Tur noteikts

12 gadus ilgs pārejas posms, un
līdz 2024. gadam audzētavām
jābūt slēgtām. Arī citās valstīs
noteikti daļēji aizliegumi vai

ierobežojumi, piemēram, Dānijā
pieņemts lapsu audzēšanas
a i z l i e gums ,  be t  Z v i edr i j ā
labturības prasības ir tik stingras,
ka lapsu audzēšana kažokādu
ieguvei ir izbeigta.

Vairāk informācijas par
kampaņu, kažokādu industriju, kā
arī šokējošos videomateriālus no
Latvijas kažokzvēru audzētavām
varat meklēt Dzīvnieku brīvības
mājas lapā www.dzivnieku-
briviba.lv.

Kažokādas otra puse

Sižetu par
skandalozajiem

atklājumiem, kas tika
demonstrēts raidījumā
"Nekā personīga", varat

noskatīties šeit:
http://www.tv3play.lv/

play/300336/?
autostart=trueDzīvojot nepiemērotos apstākļos lapsām attīstās stereotipiska

uzvedība, piemēram, sevis graušana

http://speakupforthevoiceless.files.wordpress.com/2013/01/fur_farm_credit_oikeutta_elc3a4imille-29.jpg?w=590

http://file031.bebo.com/9/large/2007/01/28/00/1621436381a3381804150b416237484l.jpg

Zviedrijā labturības prasības ir tik stingras, ka lapsu audzēšana
kažokādu ieguvei ir izbeigta.

Biedrības "Dzīvnieku Brīvība" rīcībā ir nonākuši šokējoši videomateriāli no Latvijas
kažokzvēru audzētavām, kas viennozīmīgi un uzskatāmi pierāda, cik nežēlīga ir šī
industrija, kura nemaz nespētu pastāvēt bez dzīvnieku ciešanām.
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Bitēm kaitīgos insekticīdus ir jāaizliedz!

Eiropas pārtikas drošības
pārvalde (European Food Safety
Authority) ir stūrakmens Eiropas
Savienības pārtikas drošības risku
novērtēšanā, ietverot arī dzīvnieku
veselību un dzīves apstākļus,
augu aizsardzību un veselību.
EFSA veic ģenētiski modificētās
labības, pesticīdu, pārtikas
piedevu un augu kaitēkļu riska
faktoru novērtējumu. Eiropas
pārtikas drošības sistēma balstās
uz EFSA zinātniskajiem pētī-
jumiem.

16. janvārī EFSA zinātnieki
nāca klajā ar pētījumu, kas atklāj
riska faktorus, ko izraisa trīs
neonikotinoīdu grupas insek-
ticīdi.

Balstoties uz EFSA pētījumu,
Eiropas Komisija iesaka aizlie-
gumu uz 2 gadiem atsevišķiem
neonikotinoīdu grupas ķīmis-
kajiem preparātiem. Gala lēmumu
pieņem visas dalībvalstis.

Atbalstu EK priekšlikumam jau
pauduši Latvijas biškopji, taču

diemžēl pret “zaļu” un videi
draudzīgu rīcību kārtējo reizi
iestājas Zemkopības ministrijas
pakļautības iestāde – Valsts augu
aizsardzības dienests (VAAD).

Demonstrējot īstermiņa domāšanu
un neizpratni par dabas proce-
siem, VAAD pārstāvji norādījuši,
ka bitēm bīstamo pesticīdu
lietošana pasargājot rapsi no
kaitīga organisma - spradža -
ietekmes. Acīmredzot, dienestu
interesē tikai šis viens kultūraugs,
kas gan var dot milzu peļņu
biodegvielas veidā, taču noplicina
augsni, bet ir aizmirsušies pārējie
kultūraugi, no kuriem divām
trešdaļām nepieciešama appu-
teksnēšana ar kukaiņu palīdzību,
nemaz nerunājot par kopējo
bioloģisko daudzveidību, kuras
samzināšanās Latvijā ir acīm-
redzama. Tostarp speciālisti jau
sen konstatējuši, ka arī paša
rapša ražība pieaug, ja appu-
teksnēšanā piedalās kukaiņi.

Tāpat VAAD uzskata, ka,
aizliedzot šos preparātus, palie-
lināsies nelegālo augu aizsar-
dzības līdzekļu lietošanas risks,
tādejādi atzīstot atbildīgo iestāžu
nespēju kontrolēt lauksaim-
niecības inžu lietošanas likumību.

Nodibinājums "Dzīvnieku drauga fonds" pauž atbalstu Eiropas Komisijas
priekšlikumam dalībvalstīm uz diviem gadiem aizliegt nikotinoīdu grupas insekticīdus un
lūdz Zemkopības ministriju izteikt atbalstu priekšlikumam Eiropas Komisijā, domājot par
cilvēku veselību un dabas aizsardzību.

http://www.agr.state.il.us/programs/bees/images/bee_with_flower.jpg

Janvāra vidū Eiropas pārtikas drošības pārvalde (EFSA), kas ir
nozīmīgākā pārtikas drošības organizācija Eiropā, nāca klaja ar
pētījumu, kas atklāj nikotinoīdu grupas insektīcidu negatīvo ietekmi
uz bitēm un apkārtējo vidi. Pēc šī pētījuma publiskošanas Eiropas
Komisija izteikusi priekšlikumu dalībvalstīm uz diviem gadiem
aizliegt šos ķīmiskos preparātus.

Rapsis var dot lielu peļņu biodegvielas veidā, taču to aizsardzībai
noteikti ir alternatīvi ineskticīdi, kas bitēm nekaitē

http://pureblissnutrition.files.wordpress.com/2010/02/1183779_89143491.jpg
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Zirga gaļas skandāls: fakti un eskalācija

 14.februārī Pārtikas un veterinārais
dienests paziņo, ka lielākie Latvijas
lielveikalu tīkli nav saņēmuši „zirgu gaļas
skandālā“ iesaistīto uzņēmumu „Comigel”
un „Findus” produkciju.

 25.februārī PVD nāk klajā ar aizdomām, ka
arī Latvijā varētu būt bijuši individuāli
gadījumi, kad gaļas produktos izmantota
zirga gaļa, to nenorādot produkta
marķējumā.

 27.februārī PVD atzīst, ka krāpšanās ar
zirga gaļu pieļauta sešās no deviņām
pārbaudītajām kautuvēm un uzņēmumā
„Forevers“. Vairāk nekā puse no 416 pērn
Latvijā nokautajiem zirgiem jeb 272 zirgi ir
nokauti SIA "Aibi" kautuvē, un lielākā daļa
no tiem jeb 203 zirgi ir piegādāti gaļas
pārstrādes uzņēmumam "Forevers".
Uzņēmuma produkcijas marķējumā zirga
gaļa nav norādīta.

 27.februārī kautuvju īpašnieki paziņo, ka
uzdot zirga gaļu par liellopu gaļu ir
normāla prakse Latvijā, citādi kautos
zirgus nav iespējams realizēt.

 No 27.februāra līdz 8.martam noskaidrojas,
ka zirgu gaļu, nenorādot to marķējumā,
ražošanā izmantojuši trīs Latvijas ražotāji
– SIA "Forevers", SIA "Kuršu zeme" un SIA
"Rēzeknes gaļas kombināts", kuras
produktos zirgu gaļas klātbūtni konstatēja
Vācijas un Lietuvas iestādes.

 5.martā policija pēc PVD iesnieguma sāk
izmeklēt iespējamo krāpšanos ar
produktu marķējumiem.

 11.martā zemkopības ministre Laimdota
Straujuma uzdod sākt pārbaudi PVD, lai
novērtētu gaļas un citu pārtikas ražošanā
izmantojamo izejvielu izsekojamību
uzraudzības posmos. Ministre neslēpj, ka,
iespējams, PVD „ripos galvas“.

Avots: Delfi

 Janvāra vidū Īrijas pārtikas inspektori
paziņo, ka burgeros, ko piegādājušas
Lielbritānijas lielveikalu ķēdes, atklāta zirga
gaļa, lai gan produkti marēķēti kā liellopu
gaļa.

 Izmeklēšanā noskaidrojas, ka visda-
žādākajos saldētajos pārtikas produktos
Lielbritānijā, Francijā un Zviedrijā, pretēji
marķējumam, atrodama zirga gaļa, dažkārt
pat līdz 100%.

 Izsekojot gaļas izcelsmi, noskaidrots, ka tā
cēlusies no Rumānijas kautuvēm  un caur
Kipru un Franciju nonākusi Rietumeiropas
veikalu plauktos.

 Skandālam plešoties plašumā, tajā tiek
iesaistīts aizvien vairāk valstu ne tikai
Eiropā, bet arī Āzijā.

 Izmeklēšana liecina, ka zirga gaļas
piejaukums nav bijis nejaušs, bet ir
noziedzīgas sazvērestības rezultāts.

 Pastāv bažas, ka pārtikas produktos
nonācis fenilbutazons, ko lieto zirgu
ārstēšanai un kas var būt kaitīgs cilvēka
veselībai.

Avots: BBC

LatvijāPasaulē

Zirga gaļas ceļi Eiropā
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais februārī

Palīdzību no Borisa un Ināras Teterevu fonda
līdzekļiem februārī saņēma desmit dzīvnieki –
deviņi kaķi un viens suns.

Februārī tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie pakalpojumi 482,84 latu apjomā, tostarp
par barību un medikamentiem – 76,84 lati, bet par
veterinārajiem pakalpojumiem – 406 lati.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Dzīvnieku „ātrajai palīdzībai”
februāris izvērtās par ļoti smagu
mēnesi, jo, lai gan dzīvnieku,
kuriem vajadzēja palīdzību, bija
krietni mazāk nekā citos
mēnešos – vien seši, daļa
gadījumu bija tik smagi, ka
veterinārārstiem pēc smagas
cīņas nācās atzīt savu
bezspēcību.

Palīdzību ar Borisa un Ināras
Teterevu fonda atbalstu saņēma
un veselību atguva gan jaunais
runčuks Puša, gan simpātiskā
Kisa, gan arī kaķmeitiņa Kitija.

Ārstēšanos gandrīz visu
februāri turpināja arī maigā
mincīte Alisa, par kuras likteni
stāstījām iepriekšējā avīzē—viņa
kādā negadījumā bija guvusi
astes traumu, ‘tāpēc astīti nācās
noņemt. Mēneša beigās Alisa
laimīgi devās uz jaunām mājām.

Diemžēl veterinārārstu
spēkos nebija izglābt ielas
runčuku no Dreiliņiem, kuram
kādā ielas dzīves baisā
notikumā aste bija norauta kopā
ar daļu mugurkaula. Arī
maigajai mazsunītei Sisī no
Tukuma, kuras organismu bija
saēdis kāds ļaundabīgs process,
ārsti vairs nespēja palīdzēt,
tāpat kā 15 gadus vecajai
kaķenītei ar smagu nieru
mazspēju.

Sterilizācijas
programma

Turpinot pieturēties
aukstumam, arī februārī
programma “noķer-sterilizē-
atlaiž” tika īstenota ierobežotā
apjomā, tāpēc sterilizēti  tikai
četri ielas kaķi – trīs kaķenes un
viens runcis no kolonijām
Pavasara gatvē, Jūrmalas gatvē
un Šampētera ielā.

Izmantojot šo klusuma brīdi,
Dzīvnieku Drauga fonds aktīvi
gatavojās pavasara sterilizācijas
laikam, kas sāksies marta

beigās – aprīlī, tiklīdz būs
beidzies sals.

Lai izmantotu līdzekļus pēc
iespējas efektīvāk, tika apzinātas
kolonijas, kur manītas kaķenes
gaidībās, kā arī uzņemti
kontakti ar koloniju
barotājiem—gan tiem, ar ko
sadarbība notikusi iepriekšējos
gados, gan arī līdz šim
nezināmiem sadarbības
partneriem.

Pērn pavasara sterilizācijas
sezonas laikā Fonda programmā
„noķer-sterilizē-atlaid” tika
sterilizēti vairāki simti kaķu.

Pagājušogad projekta ietvaros tika sterilizēti vairāki simti
bezpajumtes kaķu
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STĀSTS

Līgumus, vai tie būtu
laulības, darījuma vai starp-
tautiski pakti, vienmēr noslēdz
puses, kurām ir vienādas
iespējas nodrošināt savas
intereses. To pamatā ir likums,
tos izstrādā eksperti, tos
nodrošina garantijas, un tos
nekad nenoslēdz bez apdoma un
sagatavošanās.

Ja tikai viena no līgum-
slēdzējām pusēm ir cilvēks, nav
nekāda līguma. Ikviens var
iegādāties sev suni vai kaķi. Viņš
var padarīt dzīvnieku atkarīgu
no sevis uz mēnesi vai uz mūžu,
neapspriežoties ar dzīvnieku.
Cilvēks rīkojas, izlemjot vien-
pusēji. Otra puse nevar uzstādīt
noteikumus, nevar griezties tiesā
un nevar protestēt.

Tāds bija vergu stāvoklis, līdz
daži angļu reformisti ierosināja
atcelt verdzību. Tā nav nejauša
sakritība, ka viens no viņiem –
Viljams Vilberforss – bija arī
Karaliskās biedrības cietsirdības
pret dzīvniekiem novēršanai
(RSPCA) dibinātājs 1824.gadā.
Biedrība pašā pirmsākumā
atzina, ka verdzība ir aplama un
ka ne cilvēku, ne dzīvnieku

nedrīkst uzskatīt par priekš-
metu.

Dzīvnieki joprojām ir atkarīgi
no cilvēka. Vai mēs sev
pajautājam, ko nozīmē šāda
nevienlīdzība? Nopirkuši suni
vai pieņēmuši kaķēnu, mēs
varam drīz no tā atteikties,
neievērojot, ka dzīvnieks ar visu
savu būtni paliek piesaistīts
mums.

Dzīvnieks vēršas pie mums ar
cerību un uzticēšanos. Suns
piedāvā uzticību uz visu mūžu,
tas sargā un aizstāv mūs, sajūt
ikkatru mūsu domu un lūko
mūs vienīgi iepriecināt. Suns
mūs mīl nekritizējot, kā to
nespēj neviens cilvēks, un
saskata mūsos savas dzīves īsto
saturu un mērķi. Viņš pieņem
mūs „laimē vai nelaimē, bagātībā
vai nabadzībā, slimībā un
veselībā, lai mīlētu, lolotu un
paklausītu, līdz nāve mūs šķir”,
un šeit nav necienīgi piesaukt
laulību solījumu.

Vai tad šis lieliskais draugs,
šī pilnīgi neparastā personība ir
jāpieradina mīlēt un ilgoties pēc
mums, lai tiktu nodota,

noraidīta un atstumta? Vai tam
ir ne tikai jāskumst, mūs
zaudējot, bet arī jānes smaga
vainas apziņa, jautājot sev,
kādēļ esam to sodījuši?

Mēs varam paraustīt plecus.
Cilvēkam pieder privilēģija
pieņemt vienpusējus lēmumus.
Šeit nav vienošanās.

Bet varbūt tomēr ir? Tiešām
ir. Stingrs un nepārkāpjams
līgums pašam ar sevi. Vien-
pusējam lēmumam jāsatur
beznosacījuma atbildības uz-
ņemšanās. Savādāk tas nav
nekas vairāk kā vara bez
atbildības – ļaunums, kas paceļ
savu pretīgo galvu visur, kur
valda kāds diktators. Mēs visi
zinām, ka mūsu pienākums pret
sevi ir būt brīviem cilvēkiem, kas
brīvi vienojas par atbildību, brīvi
pilda savu pienākumu pēc
labākās sirdsapziņas. Labākais
mūsu būtnē ir tas,  pie kā vēršas
suns, kad tas uzticīgi raugās
cilvēkā, droši aizsargāts, ar
cilvēka vienošanos pašam ar
sevi.
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Līgumi
Kristīne Čilvere
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Suns no patversmes
NUMURA TĒMA

Raksta pamatā ir izvēlēts kādas amerikāņu patversmes darbinieces sagatavotais ceļvedis “How to adopt a perfect
shelter dog?” (oriģināls pieejams—http://3lostdogs.com/) un mūsu pašu gadu gaitā gūtā pieredze darbā ar suņiem un
cilvēkiem.

Visu adoptēto suņu stāsti nebeidzas laimīgi, jo gadās, ka ar vārdiem “nekad vairs
neņemšu suni no patversmes” cilvēks atdod suni, jo nav pratis vai varējis ar to tikt galā.
Taču, cik liela vaina ir sunī un cik daudz tās ir cilvēkos? Gan patversmes darbiniekos, kas
nav izstāstījuši vai pajautājuši visu par jaunajām mājām, gan jaunajos saimniekos, kas,
neizvērtējot savas iespējas, vieglprātīgi izvēlējušies pirmo suni, ko ieraudzījuši?

Tāpēc, lai lauztu stereotipu, ka no patversmēm nāk tikai “sabojāti suņi” un pierādītu,
ka suņa adopcija ir tikpat nopietns process kā bērna ienākšana ģimenē vai jaunas
mājvietas iegāde, mēs turpinām rakstu sēriju par to, kas potenciālajam adoptētājam būtu
jāņem vērā un jādara, lai izvēlētos sev vispiemērotāko mīluli un lai ar to kopā veidotos
ideāla kopdzīve vairāku gadu garumā.
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2. daļa

Pirms doties uz patversmi

Nedēļas nogale vai vairākas
brīvas dienas ir labākais laiks,
lai sāktu suņa meklēšanu, jo
iespējams, ka pirmajā reizē jūs
īsto suni nemaz neatradīsiet,
tāpēc vajadzēs apmeklēt vai-
rākas patversmes. Apskatot
suņus pirmoreiz, noteikti
gribēsies „mājās paņemt visus”,
taču rēķinieties, ka ar suni jums
kopā būs jāpavada vismaz
turpmākie desmit vai piec-
padsmit gadi.

Tāpēc, lai nejustos spiests
adoptēt pirmo suni, kuru

ieraudzīsiet, pat ja šis suns
pilnībā ar jums nesaskan, ļoti
palīdzēs „es tikai paskatīšos” un
„es padomāšu” attieksme. Ir
pieņemami atgriezties pēc
nedēļas vai savu mīluli meklēt
citās patversmēs.

Ja ģimenē ir bērni, noteikti
nevēlēsieties adoptēt suni, ar
kuru viņi nav pirms tam
satikušies, taču to, vai ņemt
viņus līdzi, jāizvērtē pirms tam.
Ir grūti kārtīgi apskatīt un
izvērtēt katru suni, ja bērni
aizrautīgi skrien no būra uz

būri, izkliedzot redzēto un lūdzot
paņemt „tieši šo”. Tāpēc, ja jūs
māc šaubas, vai bērnus varēsiet
savaldīt, labāk viņus pirmajā
reizē atstāt mājās un tikai tad,
kad esat atradis suni (vai
vairākus), kurus jūs varētu
adoptēt, variet atvest bērnus ar
viņu iepazītos.

Taču, ja bērni ir pietiekami
pieauguši un jums šķiet, ka ar
izvēles procesu viņi tiks galā labi
— ņemiet viņus līdzi, iepriekš
izrunājot, ka pirmajā reizē īsto
suni varbūt neatradīsiet.
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Patversmē
Ieiet patversmē, kur suņu ir

daudz un katrs, šķiet, jums saka –
„aizved mani mājās” – nemaz nav
viegli, tādēļ jums palīdzēs divi
ieteikumi:

1 . I ze j ie t  caur i  v i sa i
patversmei, lai redzētu visus
suņus, kuri ir pieejami adopcijai.
Izlasiet reģistrācijas lapiņu un
pārliecinieties, vai tur nav pierakstu
par suņa uzvedību vai tempe-
ramentu. Ja kāds no suņiem jūs ir
ieinteresējis, pieliecieties un
sniedziet viņam savu roku.
Cilvēkiem, kam suns būs pirmo
reizi, un jaunām ģimenēm piemēroti
ir tie suņi, kas nāk sasveicināties,
nolaiza roku un luncina asti.

2. Paturiet prātā, ka tas, kā
suns izturas būrī, var būt
maldinoši

Sunim būt ieslēgtam būrī,
voljērā vai piesietam ir nožēlojams
stāvoklis, tāpēc dabiski, ka arī viņa
uzvedība būs ci tāda nekā
piemērotākos apstākļos. Daži suņi
„sitīsies” pret sienām, daži trakos
vai pilnīgi otrādi – būros slēpsies.

Taču, kad viņiem būs radusies
iespēja tikt projām no stresa, viņi
būs gan draudzīgi, gan jauki. Būs
suņi, kas, būdami būrī, jums

„kārsies kaklā”, taču, tikuši ārā,
izturēsies tā, it kā jūs nemaz
neeksistētu. Tāpēc neizvēlēties
suni tikai pēc tā, kā viņš uzvedas
būrī.

Kad esat atraduši potenciālo
kandidātu adopcijai, pierakstiet
viņa atrašanās vietu un dodieties
tālāk, lai izpētītu pārējo patversmi.
Aprunājieties ar darbiniekiem vai

brīvprātīgajiem. Izstāstiet, kādas
īpašības sunī jūs meklējat.  Labās
patversmēs darbiniekiem parasti
patīk, ja cilvēks aptuveni zina, kādu
suni viņš sev vēlētos, un viņi ar
prieku jums palīdzēs.

Kad jums jau ir prātā daži
i espē jamie  suņi ,  pa lūdz ie t
darbiniekam, lai tos izved ārā uz
satikšanos un iepazīšanos.

Apskatiet visus suņus, kuri patversmē ir pieejami adopcijai

Suns ir sociāla būtne, tāpēc,
ieslodzījums būrī un nespēja tieši
kontaktēties ar cilvēku vai citiem

suņiem rada stresu, kas var
izpausties kā:

 Riešana
 Sišanās ar ķepām vai

ķermeni pret būra sienām,
durvīm

 Trakošana
 Riņķošana
 Lēkāšana
 Slēpšanās
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Raksta pamatā ir izvēlēts kādas amerikāņu patversmes darbinieces sagatavotais ceļvedis “How to adopt a perfect
shelter dog?” (oriģināls pieejams—http://3lostdogs.com/) un mūsu pašu gadu gaitā gūtā pieredze darbā ar suņiem un
cilvēkiem.



14

NUMURA TĒMA

Iepazīšanās

Satikšanās un
sasveicināšanās

Kad kopā es suni esat
nonākuši klusā telpā, jums
jādod viņam laiks pierašanai pie
jaunās situācijas. Ja suns pirms
tam ilgāku laiku bijis ieslēgts
trokšņu pilnā būrī, viņam
vajadzēs izlocīt kājas, paošņāties
un iziet ārā nokārtoties.

Redzot, ka suns nomierinās,
pietupsieties un piesauciet suni,
taču pirmajai reizei neprasiet
pārāk daudz. Suns visticamāk
sākumā turēsies pie patversmes
darbinieka, kuru pazīst, un tas
nav slikti.  Arī jūs, pirmo reizi
tiekoties ar svešu cilvēku, neejiet
viņam droši klāt, neapskaujiet
un neizturaties tā, it kā būtu
viņu visu mūžu pazinis. Sunim
drīz vien vajadzētu nākt un jūs
izpētīt. Kad tas ir noticis,
noglāstiet suņa kaklu (nekādā
gadījumā galvu, ja vien suns nav
nomierinājies). Ļoti palīdz, ja jūs
pirms došanās uz patversmi esat
uzzinājis vairāk par suņu

ķermeņa valodu. Meklējiet suni,
kurš ir ieinteresēts ar jums
sadarboties: ošņā drēbes,
pieglaužas vai stāv klāt, lai jūs
viņu paglaudītu.

Rotaļa

Ar darbinieka at ļauju
piedāvājiet sunim rotaļlietu.
Pamētājat, papīkstiniet to,
pavelciet pa zemi. Daži suņi
mēdz būt pārāk nobijušies, lai
spēlētos ar mantiņu, taču viss ir
kārtībā. Pieauguši suņi, kuri
kucēna vecumā ar rotaļlietām
nav spēlējušies, par to interesi
var arī neizrādīt. Taču suņi,
kuriem ir lielāka interese par
rotaļlietām, bieži vien ir vieglāk
apmācāmi un ir labi kandidāti
suņu sportam.

Ja suns spēlējas ar mantiņu,
ļaujiet viņam to paņemt, lai
redzētu, kāda ir reakcija, kad
mēģināsiet to atņemt (ja
nejūtieties drošs, palūdziet to
izdarīt patversmes darbiniekam).
Sunim vajadzētu mantiņu atdot,
neizrādot „sargāšanas” pazīmes.
Sargāšana ir kaut kas tāds, ko
var izmainīt ar skološanu, taču
to labāk darīt pieredzējušiem
cilvēkiem.

Dodiet sunim laiku, lai nomierinātos un ar jums
iepazītos

Piedāvājiet sunim rotaļlietu—paspēlējieties. Spēles un citas
aktivitātes palīdz mazināt stresu
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Raksta pamatā ir izvēlēts kādas amerikāņu patversmes darbinieces sagatavotais ceļvedis “How to adopt a perfect
shelter dog?” (oriģināls pieejams—http://3lostdogs.com/) un mūsu pašu gadu gaitā gūtā pieredze darbā ar suņiem un
cilvēkiem.
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NUMURA TĒMA

Reakcija

Kad kādu laiku esat bijis
jauks un pieklājīgs, un devis
sunim iespēju “iesildīties”, ir
laiks kļūt nedaudz „rupjam”.
Viegli saņemiet suni  aiz ausīm,
astes vai ķepām. Stāvot sunim
blakus, viegli pārliecieties
dzīvniekam pāri. Dažiem
suņiem tas nepatīk. Labākais
suns ģimenei ir tāds, kuru
šādu jūsu “izgājieni” nesatrauc.

Ja kopā ar jums ir bērni,
uzmaniet, ko viņi dara.
Bērniem jābūt drošiem suņa
klātbūtnē un sunim jāizbauda
bērnu kompānija. Patiesībā
labākie suņi ir tie, kas
labprātāk izvēlas spēlēties ar
b ē r n i e m  n e k ā  a r
pieaugušajiem. Uzmanieties no
suņiem, kas slēpjas vai bērnus
pilnībā ignorē.

Pastaiga

Pajautājiet, vai ir iespēja ar
suni pastaigāt pa patversmi,
lai redzētu, kā viņš uzvedas
pie pavadas. Lielākā

daļa suņu – sevišķi jaunie – būs
pilnībā uzvilkti un vilks pavadu.
Taču jūs sastapsiet arī dažus
dārg-akmeņus, kuri prātīgi un
uzmanīgi ies jums blakus. Šie
suņi parasti ir vecāki un jau

ir mazliet skoloti. Tādi suņi ir
laba izvēle nepieredzējušiem
cilvēkiem vai tiem, kam nav
aktīvs dzīvesveids.

Pavērojiet, kā suns uzvedas
citu cilvēku un suņu
klātbūtnē. Suns var gribēt pie
tiem skriet un sasveicināties,
kas nav nekas slikts. Ja suns
raujas, rūc vai sabož kažoku,
uzmanieties. Tie ir rādītāji, kas
var liecināt par uzvedības
problēmām.

Ja jums jau ir suns,
vajadzētu noorganizēt abu
satikšanos. Darbiniekiem jābūt
apmācītiem, kā pareizi iepa-
zīstināt suņus. Ja iepazīšanās ar
vienu suni neizdodas, izmēģiniet
citus suņus.

Aprunājieties ar patversmes
darbiniekiem vai brīvprā-
tīgajiem un uzdodiet daudz
jautājumu. Tiesa, lielās
patversmēs, kur mīt simtiem
suņu, ir grūti ar katru

sapazīties individuāli, savukārt
mazās patversmēs darbinieki
pazīst katru suni un zina viņa
īpatnības un vajadzības.

Izvediet suni pastaigā un pavērojiet, kā viņš reaģē uz citu suņu
vai cilvēku klātbūtni

Ar suni vislabāk iepazīties ārpus būra
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Raksta pamatā ir izvēlēts kādas amerikāņu patversmes darbinieces sagatavotais ceļvedis “How to adopt a perfect
shelter dog?” (oriģināls pieejams—http://3lostdogs.com/) un mūsu pašu gadu gaitā gūtā pieredze darbā ar suņiem un
cilvēkiem.

Iepazīšanās
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Sadraudzēšanās
Ideāli būtu, ja jūs pirms

adopcijas suni patversmē
apciemotu vairākas reizes un ar
to sadraudzētos. Tādā veidā
suns jūs pazīs un viņam būs
vieglāk iekļauties jaunajā vidē.
Sevišķi svarīgi tas ir suņiem, kas
tikuši maz socializēti un ir bailīgi
vai arī tiem, kas patversmē ir
dzīvojuši ļoti ilgi.

Jāņem vērā, ka suņa
uzvedība patversmē var
atšķirties no uzvedības mājās.
Suns, kurš būrī neko nav

sagrauzis, palicis viens mājās
var sadīrāt gan kurpes, gan
grāmatas. Sunim, kuram ir
problēmas ar kārtošanos ārā,
šādas bēdas var arī nebūt,
nonākot mierīgā, drošā vidē.
Šķietami mierīgs suns var
izrādīties aktivitātes kalngals,
bet suns, kurš būrī lēkā, rej,
ārdās, iespējams, kļūs par
“miera miku”. Tāpēc pirms
galīgā lēmuma , ja vien tas ir
iespējams, iesakām dzīvnieku uz
pāris dienām paņemt mājās un
pamēģināt, kā viņš tur jūtas un
uzvedas.

Ieklausīšanās
Nopietni uzklausiet patvers-

mes darbinieku teikto. Bieži
gadās, ka cilvēki redz tikai suņa
ārējo izskatu, taču par raksturu,
īpašām vajadzībām vai kopšanu
neklausās.  Tieši šie suņi bieži
vien atgriežas patversmē.

Esiet uzmanīgi, ja jūtat, ka
patversmes darbinieki negribīgi
atbild uz jūsu jautājumiem.
Labas patversmes interesēs ir
izstāstīt visu un piedāvāt
palīdzību, ja tā būs nepie-
ciešama.

NUMURA TĒMA

Iepazīšanās

Jautājumi, kurus vajadzētu uzdot patversmes darbiniekam:

 Cik ilgi suns ir bijis patversmē?
 Kāpēc suns ir patversmē? Vai

bija klaidonis/atdeva pats
saimnieks?

 Ja suni atdeva saimnieks,
kāpēc (ņemiet vērā, ka īpašnieki
par iemesliem dažkārt melo)?

 Vai sunim ir pārbaudīts
temperaments? Kā suns
sadzīvo ar citiem suņiem/
bērniem/kaķiem/dzīvniekiem?

 Vai prot prasīties ārā un
paciesties?

 Vai sunim ir kādas uzvedības
problēmas?

 Kāda ir suņa veselība? Vai ir
kastrēts/-a? Vai ir saņēmis
visas vakcīnas?

Ja būs īstais — jūs to zināsiet

Jūs vēlaties atrast suni, kas
atbilst jūsu kritērijiem un labi
sadzīvo ar jūsu ģimeni, tāpēc
tam jābūt sunim, kas jums tik
tiešām patīk un ar kuru  jums ir
kontakts. Kad būsiet atradis īsto
suni – jūs to zināsiet, jo šo mirkli

vienmēr raksturo spēcīgas
saiknes sajūta: “Šis ir mans
suns!”

Ja tomēr šaubāties, vajadzētu
atgriezties mājās, visu pārdomāt
un lēmumu pieņemt vēlāk. Tas
būs pareizāk, pat ja jūs vairs

nekad neatgriezīsieties tieši pie šī
suņa — tātad tas nebūs bijis
īstais.

Atcerieties — var paiet
vairākas dienas, nedēļas vai
mēneši, iekams jūs atradīsiet
savu „īsto” suni.
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Raksta pamatā ir izvēlēts kādas amerikāņu patversmes darbinieces sagatavotais ceļvedis “How to adopt a perfect
shelter dog?” (oriģināls pieejams—http://3lostdogs.com/) un mūsu pašu gadu gaitā gūtā pieredze darbā ar suņiem un
cilvēkiem.
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Vai jūs esat kādreiz iztēlojušies, ko darītu dzīvnieki, ja vien viņi
uz vienu dienu spētu iejusties cilvēka ādā? Mēs gandrīz droši varam
teikt, ka par šī mēneša jaunuļiem un brašuļiem tādā brīdī gados
vecāki cilvēki nosodoši grozītu galvas un teiktu: “Kad mēs augām, tad
gan tā nebija!”, bet citi ar apbrīnu un neticību vērtos kārtējā
nostrādātajā trakulībā. Iepazīstieties ar Akvu un Sančo!

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Akva

Sančo

Jaunajam runčukam
Sančo ir septiņi mēneši. Ja
viņš būtu cilvēks, noteikti
kļūtu par glītu, pievilcīgu
un galantu siržu lauzēju,
kurš savaldzinātu ne vienu
vien skaistu dāmu, bez
sirdsapziņas pārmetumiem
atstājot vienu saldumiņu
mirkstam asarās, lai dotos
pie nākamā.

Melnā delvere Akva ir
enerģiska brīvdomātāja,
kuras skološanai būtu
jāpieliek gan pūles, gan
izdoma, jo, kā jau
pusaudzim, pirms kaut ko
darīt, mūžīgi ir jautājums:
”Kāds labums no tā būs
man?” Īsts pašpuika —
Akva sev uz galvas kāpt
neļaus nevienam.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Februāris izvērtās par laimīgo stāstu mēnesi vairākiem suņiem un
kaķiem, kas patversmē bija dzīvojuši tik ilgu laiku, ka viņu aiziešana mājās
šķita kā nepiepildāms sapnis. Jauno saimnieku teikto: „Jā, es viņu ņemšu!”
patversmes cilvēku ausis pirmajā brīdī pat atteicās sadzirdēt, tik neticami
tas šķita. Tomēr – brīnumi notiek un savas īstās mājas beidzot ir atraduši...

Puķīte
15.februāris patversmē bija viena no

tām dienām, kas atsver visas rūpes, raizes
un galvassāpes, ko sagādā nebeidzamās
pūles palīdzēt simtiem un simtiem pamesto
dzīvnieku – mājup devās patversmē sešus
gadus nodzīvojusī kaķenīte Puķīte.

Puķītes tikšanās ar jauno saimnieci –
pusaudža vecuma meiteni – bija brīdis, kas
liek noticēt maģijai, telepātijai un
brīnumiem. Meitenei ienākot, cienīgā kaķu
kundze, kura parasti apmeklētājiem īpašu
uzmanību nemēdza pievērst, pēkšņi pietrūkās no snaudas un sāka skaļi,
aizrautīgi murrāt. Arī meitene, par spīti vecmāmiņas mudinājumiem, ne aci neuzmeta
pārējiem 20 kaķu istabas iemītniekiem, bet kā apburta glāstīja Puķītes mīksto, trīskrāsaino
pasteļkrāsas kažociņu. Un Puķīte, atturīgā Puķīte, murrājot no visa spēka, glaudās gar
meitenes rociņām, vaigiem un matiem... Tā Puķīte beidzot nokļuva Mājās.

Šanelas dēliņu Šnabu adoptēja jau kucēna
vecumā, taču puika izauga “pārāk liels”, tādēļ
saimnieki viņu atdeva atpakaļ patversmē. Izrādījās, ka
jaunais suņuks nebija mācīts tikpat kā nemaz, taču šo
trūkumu pārpārēm atsvēra draiskuļa sirsnība, alkas
pēc mīlestības un vēlme pēc iespējas ātrāk visu
iemācīties.

Šnaba jaunajai „mammai” kucēns iekrita sirdī
uzreiz, jau pirmās tikšanās laikā, taču, apzinoties, cik
nopietns ir šis lēmums, ģimene jaunā drauga
uzņemšanai gatavojās ilgi un rūpīgi. Lai abpusēji
iepazītos, Šnabs ik dienu tika vests garās pastaigās, sīki
un smalki tika pārrunātas visas iespējamās uzvedības
problēmas un veidi, kā ar tām tikt galā vai sadzīvot.
Taču, kā izrādījās, Šnabs i nedomāja sagādāt rūpes
saviem jaunajiem saimniekiem - neviena no bažīgajām
prognozēm nepiepildījās un suņu puika ne vien nedara
blēņas, bet arī ātri un pamatīgi mācās visu jauno.

Šnabs
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Loras mūžs sākas traģiski – viņa kopā ar brālīšiem
un māsiņām tika atrasta mežā pie savas māmiņas
mirstīgajām atliekām. Pārdzīvotais bija atstājis
neizdzēšamas sekas – Loriņa baidījās no svešiniekiem
un vislabprātāk slēpās patversmes kucēnu istabas
pagaldē.

Loras stāsts uzrunāja kādu studenti no Somijas,
kura zināja, ka viņas māsa vēlas sunīti. Gandrīz
mēnesi viņa ik dienas nāca uz patversmi, lai
pamazām iemācītu Loru uzticēties un sagatavotu
laimīgās satikšanās brīdim. Tas pienāca 15.februārī, kad no
Somijas Latvijā ieradās Māreta, un Loriņa kopā ar viņu devās savā tālajā ceļojumā uz jaunajām
mājām. Loriņai jaunajās mājās klājoties ļoti labi – viņa vairs nemaz tik ļoti nebaidoties, sargā
savējos un apmeklē suņu skoliņu, kurā sevi jau ir pierādījusi kā ļoti gudru sunīti.

LAIMĪGIE STĀSTI

Februāris bija laimīgs mēnesis arī diviem suņiem, kuri
patversmē bija nodzīvojuši ļoti ilgu laiku.

Pusotru gadu vecais Bleiks bija viens no tiem retajiem
suņiem, par kuru nevienu sliktu vārdu teikt nevarēja. Mierīgs,
draudzīgs, saticīgs un gudrs, taču palielā auguma sirsnīgo
suņu puiku nez kāpēc neviens neievēroja, tādēļ savu pirmo
dzīves gadu viņš pavadīja patversmes būrī. Janvāra beigās viņā
ieskatījās kāda kundze, un tagad Bleiks dzīvo Pierīgas
privātmājā, pieskata cienīgo minceni Doru, kamēr saimnieces
nav mājās, priecājas par plašo teritoriju, kur izskrieties kopā ar
pārējiem četriem suņu draugiem, bet brīvdienās kopā ar
saimnieci dodas garās pastaigās uz jūru.

Trīs gadus vecais
“suns-spridzeklis” Hektors patversmē mita kopš
2011.gada marta. Neliela auguma, taču spēcīgs,
enerģisks, straujš un ar savu raksturu. Suns, kurš
noteikti nebija paredzēts kuram katram, apmācībās
pierādīja sevi kā ļoti spējīgu un gudru audzēkni un
iemācījās gan paklausību, gan dažādus stiķus.
Februārī patversmē ieradās cilvēki, kuri meklēja tieši
aktīvu četrkājaino draugu. Hektora jaunā ģimene ar
trakuli izdarījusi īstus brīnumus: neilgu laiku pēc
adopcijas viesojoties patversmē, Hektors uzvedās kā
visrāmākais suns pasaulē, nenovēršot ne acu no
saviem saimniekiem un klausot uz katra vārda.

Bleiks

Lora

Hektors
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Labrīt!
Sūtām bildi ar jūsu bijušo iemītnieci- kaķenīti

Dolliju! Pašreiz gan bērni viņu pārdēvējuši par Pūku-
Pūciņu. Esam pārsteigti, cik ātri dzīvnieciņš ir
iedzīvojies un pieņēmis jauno dzīvi — mūsu dienas
režīmu un paradumus. Pūciņa ir mīlīga un ļoti gudra,
apķērīga kaķu meitene. Vislielākais prieks, ka bērni
ir tik ļoti iemīļojuši dzīvnieciņu, ka brīžiem kaķīša
intereses liek augstāk par cilvēka vajadzībām—esmu
atklājusi savos bērnos ļoti jaukas, pat nepamanītas
rakstura iezīmes, pateicoties kaķenītes ienākšanai
mūsu ģimenē... (..) Kaķenīte sūta jums lielus PALDIES
par darbu, ko ikdienā ieguldāt, lai arī viņas sugas
brāļi un māsas sagaidītu kādu, kam būt vajadzīgiem…

Ar sveicieniem- Pūka (Dollija) un viņas ģimene

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Labdien!
Milzīgs paldies par lielisko kaķi, kas sniedz tik

daudz mīlestības un maiguma! Viņš mīl vārda tiešā
nozīmē visu pasauli! Neticami gudrs kaķis, liels palīgs
virtuvē, staigā man pakaļ kā astīte! Mēs ar viņu patiešām
esam nešķirami. Mūsu lielākais sasniegums – apgūstam
prasmi kārtot dabiskās vajadzības tualetes podā, un
gandrīz jau esam sasnieguši mērķi! Esam tik priecīgi par
kaķi! Tāds gudrinieks! Un viņa acis – neparastas, zaļas un
gudras! Taču pats galvenais, ka viņš kļuvis par mūsu
labāko draugu. Mēs viņu ļoti mīlam un ļaujam darīt pilnīgi
visu!

Balzaka ģimene

Pūciņa

Balzaks

Balzaks

Cēzars

Nav nekādu šaubu par to ka mūsu Cezars
tagad dzīvo ka karalis. Par to mums ir liels prieks!
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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

Patversmes darba laiks
Lieldienu brīvdienās

Piektdien, 29.martā – no 10.00
līdz 17.00

Sestdien, 30.martā – no 10.00
līdz 17.00

Svētdien, 31.martā – slēgts
Pirmdien, 1.aprīlī - slēgts
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