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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 

drauga fonda” paveiktais janvārī 

„Dzīvnieku Drauga Fonds” 

Saņēmis ziedojumus: 

 No Lattelecom tālruņa -  640 Ls; 
 No ziedot.lv - 2000 Ls; 

 No fiziskām personām ziedojumi -
  45 Ls; 

 No juridiskām personām ziedojumi -
   2811; Ls  (4000 EUR no Dogs Trust 

Payer) aprīkojuma iegādei. 

Fonda izdevumi par: 

 Barību un medikamentiem - 1176 Ls 
(no ziedot.lv līdzekļiem - 1001.60  Ls, 
no kopējiem - 174  Ls); 

 Veterinārajiem pakalpojumiem -
 1217  Ls (no ziedot.lv līdzekļiem -

 998 Ls, no kopējiem - 219  Ls). 

 

Pateicamies ziedotājiem 
 

 No ziedot.lv (pēdējie, kuri ziedošanai izmantojuši internetban-

ku vai maksājumu karti): Luīzei Ratniecei, Olgai Grabilinai, 
Kristīnei Mūrniecei, Elīnai Elksnei, Aigaram Siliņam, Dagnijai 
Dižbitei, Annai Lainei u.c.; 

 Diānai Arefjevai Ilonai Kuzņecovai, Jeļenai Zubalei, Olgai Bartulei, Alīnai 

Nazarovai, Aritai Zaķei, Annai apsītei, Poļiņai Smirnovai, Olgai Martiņen-

ko, Darjai Jerjominai, Ievai Bricei, Ritai Čamānei, Andrejam Zamkovo-

jam, Regīnai Arensburgai, Jevgēnijam Lavrentjevam, Oksanai Agarkovai, 

Jūlijai Kauliņai, Lidijai Aleksejevai, Santai Liepai, Solvitai Muižarājai, 

Indrai Dundiniecei, Ilzei Pakalnei;  

 Visiem brīvprātīgajiem, kas atrada laiku, lai palīdzētu patver-

smē! 

Dati par janvāri 

 Janvārī patversmē uzņemti 6 suņi 
un 44 kaķi, 1 trusis. 

 Adoptēti – 12 suņi, 37 kaķi, 1 tru-
sis. 

 Janvārī adoptētie suņi vidēji patver-
smē uzturējušies 33 dienas, kaķi – 
20 dienas. 

 

Patversme „Dzīvnieku draugs” 

Saņēmusi ziedojumus - 1747 Ls apmē-

rā; 

Patversmes izdevumi par: 

 Barību un medikamentiem -   248 
Ls; 

 Komunālajiem maksājumiem -

   1714  Ls. 

 

Janvāris ir bijis ļoti darbīgs mēnesis—par to lieci-

na, ka pirmo reizi ziņām ir atvēlētas veselas trīs 
lapaspuses. Daudz ir paveikts gan informācijas 

sniegšanā par patversmi, gan arī dzīvnieku aiz-

sardzības jomā. 

Janvārī par sniegu priecājās ne tikai cilvēki, bet 

arī suņi (blakus attēlā Spartaks dzenas pakaļ 

Glorijai). Sniegaino dienu fotogrāfijas var aplūkot 

šeit—http://www.draugiem.lv/dzivniekudraugs/  

Mēs arī saņēmām vēstules no mūsu somu drau-

giem, kuri pastāstīja, kā klājas viņu no 

‘”Dzīvnieku drauga” adoptētajiem mīluļiem. Tik 
daudz labu vārdu un skaistu fotogrāfiju, ka bija 

žēl to visu saīsināt “tikai” uz četrām lapaspusēm. 

Laimīgo stāstu arī ir daudz. Kaķi kā parasti mā-

jās dodas vidēji viens dienā, bet šomēnes visvai-
rāk adoptēti kucēni, savukārt par katru pieaugu-

šo suni ir īpašs stāsts. 

Mēneša dzīvnieku godam izvēlētas divas ļoti 

skaists dāmas, kas titulu noteikti ir pelnījušas, 
bet februāra gaidās varbūt atliks laiks, lai aizietu 

uz randiņu… ar kādu no patversmes suņiem! 

“Dzīvnieku drauga” komanda 
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Ziņas 

21. janvārī patversmē viesojās raidījuma 
„Ķepa uz sirds” komanda kopā ar vieglatlēti 

Inetu Radēviču, kura par savu aizbilstamo izvēlē-
jās suņu meiteni Ketiju. Prožektoru gaismā pago-

zējās arī mazais kucēns Bandīts un viņa augumā 
lielais līdzinieks Spartaks. 4. februāra raidījumu 
v a r i e t  n o s k a t ī t i e s  i n t e r n e t ā  - 

http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-sirds-04-02-2012/  

25.janvārī no-

tika „Latvijas 
Mūzikas ierakstu 

Gada balva”, kā arī 
ar to saistītās lab-
darības akcijas 

„Mans draugs – Rū-
dis. Kur ir tavs?” 

a tk l āšana  t/c 
„Alfa”. Tās mērķis 

bija rosināt pado-
māt par to, ka lielā-
kajai daļai no 

mums ir suns vai 
kaķis, kas ir patiess draugs un līdzgait-

nieks. Tomēr, ja tev vēl nav savs draugs, 
tad vari to adoptēt no patversmes, kur 

savus saimniekus gaida daudzi dzīvnie-
ki. Akcijas laikā varēja aplūkot dzīvnieku 
un mūziķu fotogrāfijas, kā arī ziedot 

naudu, piezvanot uz ziedojumu tālruni 
90067007. Visi ziedojumos iegūtie lī-

dzekļi tika nodoti dzīvnieku patversmēm 

“Ulubele” un “Dzīvnieku draugs”.  
Akcija turpina Mārtiņa Freimaņa iesāk-
tos darbus dzīvnieku atbalstam. Akcijas 

nosaukumā minētais Rūdis ir Mārtiņa 
suņa Pepes dēls un Kaža ir tā draugs. 
Labdarības akcijai atsaucās daudzi Mū-

zikas ierakstu Gada Balvai nominētie 
mūziķi – Lauris Reiniks, Kārlis Kazāks, 

Goran Gora, Normunds Rutulis, Juris 
Kaukulis no Dzelzs Vilka, Marats no 

Musiqq, Kaža, LieneCandy, Jānis Leme-
žis un Aija Andrejeva. Projektu realizēt 

palīdzēja fotogrāfe Liene Pētersone. 

28. janvārī patversmes darbinieces 
Daiga un Agnese, un brīvprātīgās – 

Maija un Gerda – šīs akcijas ietvaros ko-
pā ar suņiem devās uz t/c „Alfa”, lai ko-

pā ar „Ulubeles” pārstāvjiem iepazīstinā-
tu cilvēkus gan ar patversmes dzīvnie-
kiem, gan iespējām palīdzēt. Neviltotu 

sajūsmu un prieku gan bērnu, gan pie-
augušo vidū izpelnījās mazā Betiņa ar 

abiem bērniņiem – Eltonu un Ešliju, ar 
kuru palīdzību tajā pašā dienā viens no 

patversmes suņukiem devās mājās, kā 
arī dāvanā tika saņemti dažādi kārumi. 
Otrajā „maiņā” piedalījās mazais Dek-

sters (kuram bija bail kāpt augšā pa 
kāpnēm, tāpēc vajadzēja nest) un ru-

dais, spurainais kucēns Montijs. Lai arī 
lielveikals nav īstā vieta, kur iegādāties 

mājdzīvnieku, tā ir lieliska iespēja tikties 
ar cilvēkiem un stāstīt par savu darbu. 
Paldies par sniegto iespēju! 

http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-sirds-04-02-2012/
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31.janvārī patversmē „Dzīvnieku 
draugs” ciemos ieradās Rīgas 

34.vidusskolas 6. klases skolēni. Tika 
nolasīta lekcija par patversmi un dzīv-

nieku aizsardzību,  kam sekoja ekskur-
sija pa patversmi un dzīvnieku apska-

te. Liels paldies par ziedojumiem! 

Savukārt „Dzīvnieku drauga fonda”  pārstāvji tikās ar 
biedrības „Juglas vārti” pārstāvjiem, lai pārrunātu 

jautājumus par sadarbību, veidojot kopīgu datu bāzi 
par Latvijas patversmēs esošajiem dzīvniekiem. 

27.janvārī Solvita Vība piedalījās Zemkopības ministri-

jas organizētā sēdē, lai izskatītu Latvijas Aitkopju aso-
ciācijas priekšlikumu grozīt normatīvo regulējumu Lat-

vijā un atļaut griezt jēriem astes, lai uzlabotu dzīvnieku lab-
turību. Iepriekš “Dzīvnieku drauga fonds” jau bija izteicis 

viedokli, ka Latvijas Tumšgalves aitu šķirnes audzēšanā jā-
veic pasākumu komplekss, proti, aitu ganāmpulka regulāru 

apstrādi pret kokcidiozi, kas mazinātu caurejas gadījumus, 
kā arī aitu māšu astu apcirpšanu vismaz divas reizes gadā 

un atbilstošu dzīvnieku turēšanas apstākļu nodrošināšanu. 

Pasākumi prasa laika un darba ieguldījumus, kā arī attiecīgu finansējumu, tomēr tie uzlabo 
dzīvnieku veselību un nodrošina labturības prasību ievērošanu. Fonds nevar atbalstīt 

„resursu ietaupījumu”, pārkāpjot dzīvnieku labturības prasības. Latvija ir ES dalībvalsts, tā-
dēļ tai ir jāievēro tās normatīvais regulējums un tas regulāri jāpilnveido. Fonds atkārtoti uz-

svēra, ka zinātniski ir pierādīts, ka pēc fizioloģiskajiem un etoloģiskajiem rādītājiem astes am-
putācija ir sāpīga iejaukšanās pat tad, ja to veic dzīvnieku mazuļiem, kas rada sāpes un cie-

šanas. Sanāksmes dalībnieku rīcībā nebija oficiālu pētījumu par aitu astu garuma ietekmi uz 
aitu saslimstību ar parazitozēm. Darba grupa turpinās darbu pēc 2 nedēļām. 

27.janvārī Fonds nosūtīja vēstuli Latvijas Re-

publikas zemkopības ministrei L.Straujumai Par 
Padomes direktīvas 1999/74/EC – sprostu bū-

ru aizliegums dējējvistām – ievērošanu Latvijā. Vēs-
tulē tika norādīts, ka „sprostu būru aizliegums, kas 

stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, ir viens no zīmīgā-
kajiem notikumiem dzīvnieku labturības ES likum-

došanas vēsturē”. Jau šobrīd simtiem miljonu vistas 
visā Eiropā var dzīvot labākos apstākļos. Taču ar 

milzīgu nožēlu un skumjām ir jāatzīst, ka Latvijas 

ražotāji joprojām nav nodrošinājuši, ka Latvijas olu 
ražošana industrijas pakļautos šim aizliegumam, par spīti faktam, ka tika doti vairāk kā 12 

gadi, lai sagatavotos. Jānorāda, ka iepriekš Latvijas Zemkopības ministrija sniedza informā-
ciju, ka atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumu par dējējvistu audzēšanas sistēmām un ka 

Latvijā ir jāveicina augsti dzīvnieku labturības standarti, ko piemēro ES. Vēstulē lūdzām, 
apstiprināt, ka ministrija  izveidos atklātu rīcības plānu, kurā būs norādīti organizatoriskie 

pasākumi, kādi tiks īstenoti, lai Latvija pilnībā varētu pakļauties aizliegumam 2 mēnešu lai-
kā, sniegs mūsu organizācijai informāciju, cik daudz olu ražotāji Latvijā šobrīd neievēro aiz-

liegumu, īstenos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka olu ražotāji pilnībā pa-

kļausies aizliegumam Padomes direktīvai 1999/74/EC. 

Dzīvnieku labturības un aizsardzības frontē... 
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Janvārī “Dzīvnieku drauga fonds” noslēdza līgumu par projektu ar 

nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds” neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības sniegšanai patversmes dzīvniekiem ārkārtas gadī-

jumos un ielu koloniju kaķu sterilizēšanas programmai 2012.gadam. 
Projekts dos iespēju palīdzēt dzīvniekiem smagu traumu un saslimša-

nu gadījumos, kad nepieciešama ārkārtas, liela veterinārārstu darba 
un finanšu apjoma palīdzība. Savukārt sterilizēšanas programmas savlaicīga uz-
sākšana ir viens no galvenajiem līdzekļiem, lai mazinātu dzīvnieku skaitu, kas 

nonāk patversmē.  

 

Projektā paveiktais janvārī 

Fonds ir uzsācis ielas kaķu sterilizēšanas program-

mu, jo kaķus, ja nepieciešams, pēc operācijas ir iespēja 

paturēt vairākas dienas klīnikas stacionārā vai mājās 
pie patversmes brīvprātīgajiem. Janvārī sterilizēti 12 
kaķi (8 kaķenes un 4 runči).  

Koloniju kaķu sterilizēšana janvārī: 

 patversmes brīvprātīgā Dace Kinapa aprūpē vairā-
kas kaķu kolonijas - janvārī sterilizēta viena kaķe-

ne no Jelgavas ielas 30, divi runči no Juglas ielas 
5, viens runcis no – Dzirciema ielas 89;  

 patversmes brīvprātīgā Anete Zvaigzne aprūpē kaķu koloniju Rīgā, Vienības gat-

vē 148; sadarbību iesākām jau 2011.gada vasarā, kad ar Fonda palīdzību tika 
sterilizētas divas kaķenes un 6 kaķēni  un tika iekārtoti jaunās mājās; projekta 

ietvaros janvārī šajā kaķu kolonijā sterilizētas divas 10 mēnešu vecas kaķenītes, 

kuras, pateicoties Anetes neatlaidībai, izdevās noķert; 

 Mazā Nometņu ielā 75 – sterilizētas divas 8 mēnešus vecas kaķenes; 

 Jūrmalā, Rēzeknes ielā 17 - sterilizētas divas kaķenes; 

 Tērbatas ielā 6/8 - kastrēts viens 8 mēnešus vecs runcis un sterilizēta viena 8 

mēnešus veca kaķene. 

 

Ārkārtas neatliekamā medicīniskā palīdzība projekta ietvaros sniegta 2 kaķiem: 

 11.janvārī patversmē tika uzņemts runcis Mākonītis, kas 

tika atrasts Zasulaukā ar lielām veselības problēmām. Pēc ap-
skates un analīzēm tika konstatēts, ka kaķim ir urīnceļu infek-

cija un strūvīti urīnpūslī; tika veikta urīnpūšļa katetrizācija, iz-
rakstītas antibiotikas, vitamīni un noteikta diēta; pašreiz Māko-

nītis jūtas labāk . 

 16.janvāra vakarā patversmē tika nogādāts smagi cietis 
runcis, nosaucām viņu par Cēzaru – ārsts konstatēja diafrag-

mas plīsumu, žokļa kaula lūzumu, kontūziju; nekavējoties tika 
veiktas operācijas veterinārajā klīnikā „Mazo brāļu hospitālis”; 

šobrīd runcītis ar vārdu Cēzars jau ir atlabis un gaida jaunus 
saimniekus, lai dotos mājās. 

Jauns “Borisa un Ināras Tetereva fonda” projekts 
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“Hyvää päivää” jeb “labdien” teiktu vairāk nekā desmit suņu un kaķu, kuri pagājuša-
jā gadā mājas atrada Somijā. Ar divu somu brīvprātīgo palīdzību informācija par mū-

su patversmes dzīvniekiem tika iztulkota un padarīta pieejama cilvēkiem viņu valstī, 
un atsaucība bija apbrīnojami liela. Gada sākumā gandrīz katru otro svētdienu mūsu 

veterinārārste Daiga kopā ar diviem suņiem vai kaķiem mēroja ceļu līdz Helsinkiem, 
lai jaunie saimnieki varētu satikties ar saviem izvēlētajiem mīluļiem. Diemžēl šobrīd 
sadarbība vairs neturpinās, taču šis notikums ir pieminēšanas vērts “Dzīvnieku drau-

ga” vēsturē. Tāpēc nolēmām aizrakstīt un uzzināt, kā tad mūsu dzīvniekiem klājas 
pēc gada. Mums bija liels prieks lasīt visus laimīgos stāstus un redzēt fotogrāfijas, ar 

kurām tad dalīsimies arī ar jums lasītāji. 

Garkājaino suņu puiku Badiju 2010. gada decembra beigās 

atrada vienu skrienam pa Vanšu tiltu. Sākumā viņš mita pa-

tversmes gaitenī, kur viņš varēja brīvi skraidīt un visu pārrau-

dzīt, tāpēc pēc nonākšanas būrī viņš bija ļoti apvainojies un 

protestēja, pastāvīgi rejot.  Uz Somiju nebēdnis devās kopā ar 

Ursu, taču viņa ceļš pie Helsinkiem vēl ne tuvu nebija galā—

bija gaidāms ilgs brauciens ar vilcienu.  

Tagad Badiju sauc “Pate”, un viņš ir draugs gan cilvēkiem, gan 

suņiem, gan kaķiem. Patīk spēlēties ar bumbiņu un skriet, un ir 

ļoti mīlēts ģimenes loceklis Turklāt no mazā, kaulainā suņuka, 

kurš likās, ka lielāks neaugs, viņš tagad ir sasniedzis 70 cm 

augstumu skaustā un sver 27 kg. Skatoties uz fotogrāfijām ar 

Badiju toreiz un Badiju tagad ir grūti noticēt, ka tas ir tas pats 

suns.  

Mazulīte Ursa kopā ar pārējo “U” komandu pa-

tversmē nonāca 2010. gada decembrī. Māsas un brālī-

ši mājas atrada ātri, taču mazā auguma  kucēns nez kādēļ 

“aizķērās” ilgāk par citiem. Suņu meitene bija draudzīga, mācēja 

paciesties, un mēs patiesi priecājāmies, kad viņu izvēlējās kāda somu ģi-

mene. Taču, izrādās, ka sākums nemaz nebija viegls. Nonākusi jaunajā 

vietā, Ursa itin nemaz negribēja draudzēties—slēpās, aprēja bērnus un 

kārtojās iekšā. Pēc kāda laika uzzinājām, ka sunīte beidzot ir iedzīvojusies 

un savējos pieņēmusi.  

Patversmes hronikas— 

Sveicieni no Somijas! 
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Četrus gadus veco, spuraino, terjeram lī-

dzīgo Argo uz patversmi atveda paši saim-

nieki, jo par viņu vairs nevarēja parūpē-

ties, par ko suņu vīriņš ļoti pārdzīvoja. 

Būrī viņam nepatika un ne vienu reizi vien 

viņš izspruka no patversmes teritorijas, 

lai dotos apgaitā pa kvartālu. Sals viņu 

nebiedēja—to viņš pierādīja, vienu nakti 

pavadot laukā (kad bija patālāk aizklīdis). 

Pēc pusgada, saņēmis pasi, viņš devās uz 

Somiju, kur kļuva par ģimenes mīluli. Viņa saimnieki raksta, ka 

Argo ļoti patīkot aukstā un sniegainā Somijas ziema—sajutis kā-

du interesan- tu smaržu, viņš iebāž visu galvu kupenā. Nākamajā vasarā viņi 

plāno likt suņuka deguna pie darba un apmācīt gaileņu un citu sēņu meklēšanā. Viņš ātri 

mācoties un izdarot visu par gardumiņiem.  

Nukiju 2010. gada septembrī atrada vienu pašu meža vidū, un 

viņa ir viena no pirmajiem suņiem, kas Somijā nonāca, lai sāktu 

otro dzīvi. Pēc gada viņa ir izaugusi par ļoti dzīvespriecīgu, 

enerģisku, ziņkārīgu un drosmīgu meiteni, kas ar visiem drau-

dzējas. Viņai patīkot katru dienu iet ārā un spēlēties, un viņas 

labākais draugs un padomdevējs ir otrs suns “Mr. Indi”. Pie viņu 

radiniekiem dzīvojot vēl viena no Latvijas adoptētā sunīte Oglī-

te, kura arī ir Nukijas draudzene. 
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Kurta jauktenīti Saivu uz patversmi atveda 

2010. gada maijā paši saimnieki, sakot, ka 

nevar viņu vairs paturēt, jo suņu meitene 

trenkājot un nokožot kaķus. Iedzīvošanās 

periods patversmē Saivai bija ilgs—viņa 

bija ļoti bailīga un padevībā vēlās uz 

muguras katru reizi, kad pie viņas būra 

nāca cilvēki, taču ar laiku viņa iedzīvo-

jās. 2011. gada ziemā viņa devās pie 

audžuģimenes Somijā, jūlijā nonāca 

daudzbērnu ģimenē, kurai vēl par sunīti 

parūpēties tomēr izrādījās par grūtu, un nu 

jau mēnesi viņa kopā ar borzoju Daru dzīvo 

pie šīs ģimenes draudzenes Teijas. Saiva esot 

ļoti jauka un drosmīga sunīte, kurai labi klā-

jas un labprāt izskrienas kopā ar savu draugu 

Daru. Vienīgā problēma esot Saivas ēdelība, 

un jādomā, kā aiztaisīt virtuves durvis, lai su- ņu dāma ne-

tiktu iekšā. Ar iepriekšējo saimnieci Heidi un audžumammu Kristīnu tiek uztu-

rēti kontakti, taču Teija ļoti cerot, ka šīs ir ĪSTĀS Saivas mājas.  

Ciceronu kopā ar pārējiem “C” komandas kucēniem atrada kādā pamestā 

dārziņu mājiņā, kur viņus no nosalšanas un bada izglāba kādi cilvēki. Pa-

tversmē nevienam no metiena nevajadzēja uzturēties ilgi, taču tolaik ma-

zais suņu puika ir vienīgais, kas mēroja tik tālu ceļu, lai nokļūtu pie savas 

jaunās ģimenes.  

Tagad “bandītam” līdzīgais kucēns ir izaudzis, saucas Mörkö un dzīvo Rova-

niemi. Viņš ir apguvis vienu, divas komandas, taču reizēm cieš no īslaicī-

giem atmiņas zudumiem. Viņam patīk garas pastaigas, spēles (no visa arse-

nāla tenisbumbiņai tiek dota priekšroka) un visvairāk gulēt. Viņam ir arī 

pā r i s labu draugu, kurus viņš regulāri satiek.  

Viņš ir arī ļoti izpalīdzīgs—sevišķi, ja vajag izlīdzēt virtuvē. Ja kāds gatavo, tad mazais 

“šefpavārs” esot klāt, lai savāktu uz grīdas nokritušos labumus.  

Suņu meitene Dakota tika atrasta klaiņojam ar kostām, vaļējām brūcēm ķepās. Kāda labsir-

dīga sieviete viņu atveda uz patversmi. Sākums nebija viegls—Dakota baidījās, slēpās un ne 

vienu reizi vien lika pasvīst darbiniekiem, cenšoties bēdzēju noķert. Taču pēc kāda laika viņa 

iedzīvojās. 

Uz Somiju sunīte aizbrauca pagājušā gada augustā pie audžuģimenes, 

taču viņi, Dakotu ieraudzījuši, sapratuši, ka tas ir viņu suns un tā 

pusgadu vēlāk viņa vēl joprojām dzīvo pie viņiem. Ir bezbēdīga, jauka 

un mīļa, pavada saimnieci ikdienas gaitās. Fotogrāfijā redzams, 

kur viņa piedalās militāro mācību nedēļas nogalē.  
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Lotiņa “Dzīvnieku draugā” nonāca kopā ar 

māsiņu Londiņu 2010. gada vasarā, bet 

2011. gada pavasarī pēc tikšanās ar jaun-

ajiem saimniekiem klātienē (viņi atbrauca 

uz Latviju) aizbrauca uz Somiju.  

Lotei šobrīd klājas labi, viņa izbauda auk-

sto laiku, taču viņai itin nemaz nepatīk 

mētelītis, taču mamma nevar ļaut sunim 

nosalt –20 grādos, vai ne? Viņa ir priecī-

ga un draudzīga, taču atturīga pret sveši-

niekiem sevišķi vīriešiem. Turklāt Lote 

arī mums uzrakstīja vēstuli.  

“Sveiki! Es esmu Lotiņa (Lotty), divus gadus veca, gudra un 

enerģiska suņu meiteni. Mani adoptēja no Latvijas uz Somiju 

pagājušajā pavasarī. Kopā ar cilvēku mammu un tēti man iet 

patiešām jauki. Viņi mani ļoti mīl un cienā ar kārumiem. Mēs 

ejam garās pastaigās, un es spēlējos ar draugiem suņu parkā. 

Es kopā ar mammu arī trenējos rallijā (rally), kas ir jauns su-

ņu sports, kurā apvienota paklausība, adžiliti un frīstails. Tici 

vai nē, bet es esmu iemācijusies daudz jaunu triku! Es ceru, 

ka mani vecie draugu patversmē arī drīz atradīs mājas. 

Sveicieni no Lotiņas, viņas mammas un tēta, Mari un Petteri.” 

Runci Fredi kā mazu kaķēnu no drošas nosalšanas 2010. gada 

ziemā paglāba kāda sieviete, bet vēlāk nogādāja patversmē. Viņš 

bija diezgan bailīgs, taču ar saviem sugas brāļiem draudzējās. Tā 

paša gada vasaras beigās Fredis aizceļoja pie savas Somijas ģime-

nes, kurā jau dzīvoja kaķītis Čiko, adoptēts no “Ulubeles” patver-

smes. Šobrīd Fredim klājoties labi, viņš gan vēl joprojām slēpjas 

katru reizi, kad nāk “svešinieki”, taču drīz pēc ciemiņa aiziešanas 

slēptuves atstāj. Fredis daudz smaida un labprāt spēlējas ar Čiko, 

tiesa gan uz gultas viņiem to nav ļauts darīt, tāpēc, klausot saim-

nieces lūgumam, viņi dodas citur. Abi bieži vien guļ kopā, ie-

priekš viens otram kārtīgi iztīrot ausis. Saimnieces vārdiem - 

“viņi ir labs pāris, pat ja ir tik ļoti dažādi”. 

Laimīgo stāstu vēl ir ļoti daudz—tam varē-

tu veltīt veselu numuru, taču vieta avīzē ir 
ierobežota. Mēs pateicamies mūsu somu 
draugiem, kuri atsaucās un pastāstīja, kā 
viņu mīluļiem iet tagad. Novēlam ar vi-

ņiem pavadīt daudz skaistu, priekpilnu un 
laimīgu gadu! 
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Laimīgie stāsti janvārī 

Asju – ļoti 

mīlīgu mājas 
kaķenīti kādā 
mājas kāpņu 
telpā tika aiz-
mirsta pagā-
jušā gada 27. 
septembrī. 
Kad Asja no-
nāca patversmē, viņa bija ļoti satraukta, 
un nekavējoties vajadzēja uzsākt ārstēša-
nu. Tās laikā Aseņka nomierinājās, un iz-
rādījās, ka viņa ir ļoti mīlīga un draudzīga 
kaķu meitene. Ārstēšana aizņēma aptuveni 
1,5 mēnesi, pēc tās sekoja sterilizācija un 
pārvietošana no klīnikas uz patversmes bū-
ri.  
Janvāra vidū mīlīgo skaistā kaķu meitene 
uz laiku nonāca pie kādas ģimenes, bet vē-
lāk saimnieci kļuva vecmāmiņa. Mājās Asja 
jau jūtas kā saimniece, prot attaisīt visas 
durvis un guļ kopā ar saimnieci. 

 

Otello. Runcīša Otello stāsts ir īpašs. Viņš piedzima ielas kaķe-

nītei, kura savus bērnus atnesa uz kādu privātmāju. Mājas saimnie-
ki bija atbildīgi cilvēki – kaķenīti atnesa sterilizēt, bet bērnus nogā-
dāja patversmē. Būdami mežonīši, viņi nevienu nelaida sev klāt, šņā-
ca un slēpās, ja mēģināja tuvoties, taču melnbaltais runčuks atšķirī-
bā no savām māsiņām pēc kāda laika nolēma cilvēkam uzticēties, 
nāca draudzēties. 21. janvārī pēc divarpus pavadītajiem mēnešiem 
patversmē devās uz mājām Rīgā.  

Muris. Muris nonā-

cis patversmē 2011.gada 
rudenī. Viņš tika atrasts 
pie Lielupes „Rimi” vei-
kala. Kaķītis bija bries-
mīgā stāvoklī – priekšķe-
pa viņam bija stīva ne-
pareizi saauguša lūzu-
ma dēļ, bet āda uz viena 
sāniņa bija noberzta jē-
la. Taču runcītis bija ne-
aprakstāmi mīļš un paļāvīgs - kad viņu ap-
skatīja veterinārārsti, viņš murrāja un glau-
dās pie rokām. Murim bija apmēram 8 gadi, 
un mums nebija īpašas cerības uz kaķīša 
drīzu adopciju. Bet brīnumi notiek, un jan-
vāra sākumā uz patversmi atbrauca sievie-
te, kas gribēja paņemt visnelaimīgāko kaķī-
ti. Murītis pats uzrunāja sievieti no sava bū-
ra, tad topošajai saimniecei citu variantu 
vairs nebija. Tagad Murītis ir laimīgs kopā 
ar savu saimnieci, kas ir ļoti apmierināta ar 

Divus mēnešus vecais trusītis Mišels bija „Ziemassvētku 

dāvana”, kas saņēmējiem prieku nesagādāja un tāpēc tika 

nogādāta patversmē. No kartona kastes, kurā viņš tika at-

nests, trušu puika pārcēlās uz piemērotu būri, kurā atradās 

gan siens, gan barība, gan saplūkta svaiga zālīte. Janvāra 

beigās pēc viņa ieradās kāda sieviete, kurai jau reiz trusītis 

bija piederējis un dzīvoklī viss bija iekārtots truša vajadzī-

bām. Mišelam patiesi paveicās, taču „Dzīvnieku draugs” ļoti 

lūdz dzīvniekus neizvēlēties par dāvanām  svētkos vai jubilejās, jo bieži vien labi domātais 

pārsteigums patiesībā ir „lāča pakalpojums”. Mājdzīvnieks nav lieta, kuru var aizmest vai 

nolikt plauktā, kad tā ir apnikusi, tā ir liela atbildība un ne visi var un vēlas to uzņemties. 
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Čana. Pusot-

ru gadu vecā 
laika Čana pa-

tversmē nonā-
ca 2011. gada 
novembrī ar 

lauztu kāju. 
Saimnieks, kas 

viņu bija pare-
dzējis medībām, pēc traumas iegūšanas 

viņu gribēja nošaut, jo „tāda krople viņam 
neesot vajadzīga”, taču labsirdīgs kaimiņš 
suņu meiteni izglāba un atveda uz 

„Dzīvnieku draugu”. Tika veikta operācija, 
ķepā ielikts stienis un noteikts miera re-

žīms, kas jaunajai sunītei, kura gribēja 
skriet un spēlēties, bija grūti izpildāms. Ci-

ti suņi viņai nepatika un kā pieaugušie, tā 
kucēni tika dusmīgi aprieti, taču pret cilvē-
kiem izrādīja lielu pieķeršanos. Pati glau-

dās klāt, deva „bučas” un prasīja glāstus. 
Decembra sākumā viņu izvēlējās un rezer-

vēja kāda sieviete, taču, tā kā ārstēšanās 
kurss vēl nebija pabeigts, līdz mājās ieša-

nai nācās gaidīt vairākas nedēļas. Janvāra 
sākumā beidzot īstā diena bija klāt un 

skaistā un mīļā suņu meitene devās uz 

mājām, lai sāktu savu otro dzīvi. 

L ā c i s . 

Mazo, bal-
to, gadu 

veco sunīti 
Lāci pa-
t v e r s m ē 

n o g ā d ā j a 
paši saim-

nieki, jo 
devās uz 

ārzemēm, bet sunīti paņemt līdzi neva-
rēja. Sākumā puika bija ļoti samulsis 
un nobijies, taču ātri vien iedzīvojās – 

braši aprēja gan svešos, gan pārējos su-
ņus un pietika pārgalvības iet „skaidrot 

attiecības” arī par sevi krietni lielākiem 
vīriem, savukārt pret suņu meitenēm 

izturējās ļoti pieklājīgi. Lācim sevišķi 
patika cilvēku uzmanība, un mēs ļoti 
cerējām, ka viņš mājās aizies ātri. Vec-

gada vakarā piezvanīja kāds pensionāru 
pāris, jautājot, vai Lācis vēl ir patver-

smē, jo bija iepatikusies mājaslapā eso-
šā fotogrāfija, bet nākamajā nedēļā paši 

atbrauca viņam pakaļ un kopā devās 

mājās. 

Dollija. Astoņus gadus vecā pundurpūdelīte Dollija kopā 

ar meitiņu Dorotiju uz „Dzīvnieku draugu” tika atvesta de-
cembra beigās. Sunītes reiz bija bijušas mājas mīlules, taču 

saimniece nomirusi, bet viņas nonākušas uz ielas. Sākumā 
abas sunītes bija ļoti bēdīgā stāvoklī, bailīgas un apātiskas. 
Nedēļas gāja un mazpamazām viņas atplauka. Dollija bija 

visdrošākā – pirmā sāka pieņemt gardumiņus, nāca pretī, lai 
viņu paglaudītu (un ja tas netika uzreiz darīts, tad pati ber-

zēja galviņu un ķermeni gar kājām – gluži kā kaķītis), iemā-
cījās atvērt būra durtiņas, kā arī omulīgi ieritināties klēpī. 

Visīpatnējākais bija viņas smaids – nezinātājam varētu lik-
ties, ka viņa rāda zobus un ir dusmīga, taču pazinējs itin 

viegli saprata, ka sunīte cenšas atdarināt cilvēku.  

27. janvārī pēc akcijas „Alfā” patversmē ieradās divas padzīvojušas sievietes, kuras, 
uzzinājušas, ka patversmē ir maza auguma sunīši, nolēma tajā pašā dienā at-

braukt un apskatīties. Pietika vienu reizi iziet pastaigā, lai viņas saprastu, ka Dolli-
ja ir īstā. Tika nopirkta siksniņa un barība, un pūdelīte varēja doties mājās. Pēc ne-

dēļas saimniece un viņas mīlule ieradās uz veterināro apskati. Dollija bija tikusi pie 
jauna mētelīša un pēc skatiena vien varēja redzēt, ka viņa ir atradusi savu īsto cil-

vēku.  
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Mēneša dzīvnieki 

 

Suņu meitene Skaja ir gandrīz gadu ve-

ca, enerģiska meitene, kuru atrada klai-
ņojam pie t/c „Riga Plaza” pagājušā gada 

novembrī. Saimnieki sunīti nemeklēja. 
Spilgtākā rakstura iezīme ir vēlme būt 

līderei citu suņu vidū, un to cenšas pie-
rādīt, dusmīgi aprejot un  nereti izkaujo-
ties. Taču aiz pašpuikas ārienes slēpjas 

ļoti mīļš un draudzīgs suns. Atrodoties 
cilvēku uzmanības lokā, viņa labprāt 

ļaujas glāstiem un cenšas ierausties klē-
pī. Gudra, skaista un pašpārliecināta – 

viņa lūko pēc savām mājām un ģimenes, 
kurā būs uzticams draugs un kārtīgs 

sargs. 

 

Gadu vecās, rudi baltās kaķenītes Mo-

nas Lizas dzīves stāsts ir līdzīgs. Mīlīgā 

un draudzīgā kaķu meitene tika atras-

ta klaiņojam Rīgas ielās. Saimniekus 

atrast neizdevās, tāpēc jau kādu laiku 

viņa dzīvo patversmē. Skaista, gudra 

un ļoti sirsnīga. Sevišķi patīk saņemt 

glāstus – tādos brīžos viņa omulīgi maļ 

savas dzirnaviņas. Izrāda ziņkāri par 

kaķu kaimiņiem abpus būrīša durti-

ņām un labprāt spēlējas ar rotaļlietām. 

Mona Liza ir miermīlīga un nosvērta, 

un gaida ierodamies savus īstos cilvē-

kus.  

Skaja Mona Liza 
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Randiņš ar suni 

Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

 

SIA "Dzīvnieku draugs",  
PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408031314 

 

14. februārī tiek atzīmēta Valentīna diena, kas 

ir svētki visiem, kuri ir atraduši otras pusītes, 

un varbūt ne tik ļoti tiem, kuri uzskata, ka šī 

diena nav īpaša. Lai arī suņiem gar cilvēku 

kalendāru ir maz daļas, kāpēc gan neatrast vēl 

kādu iemeslu, lai viņus iepriecinātu? Tāpēc 

“Dzīvnieku draugs” šajā februāra nedēļā (14.—

19. februāris) aicina nebaidīties no aukstuma 

un ‘”aiziet uz randiņu” ar kādu no patversmes 

četrkājainajiem rējējiem (profilus var apskatīt 

www.dzd.lv). Ziedus, rozā balonus, plīša 

lācīšus un mīļus nieciņus dāvināt nevajadzēs, 

bet konfekšu kastes vietā laimīgā suņu 

meitene vai puika labprāt saņemtu suņu 

cepumus un citus gardumiņus. Vari izdomāt, 

ko kopā ar savu izvēlēto draugu vai draudzeni 

uz dienu tu vēlētos darīt—aiziet garākā pas-

taigā, spēlēties vai doties izbraukumā (kas gan 

jāsaskaņo ar vadību). Noteikti paņem līdzi 

fotoaparātu, lai vēlāk varētu mums  un citiem 

gan izstāstīt, gan parādīt, kā jums ir gājis. 

Gaidīsim ciemos! 

D
ek

ste
rs
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