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Kas ir Māte Zeme un vai tai ir savas, no mums, cilvēkiem,
neatkarīgas tiesības? Bolīvijas parlaments savas tautas vārdā ir devis
atbildi uz šiem jautājumiem, pieņemot likumu ar līdz šim visplašāko
ekosistēmas definīciju, kas parāda mūsu planētas un uz tās dzīvojošo
dzīvo būtņu, tai skaitā cilvēku, vienotību, savstarpējo saistību un arī
atkarību vienam no otra.

Filma „Midway” ir šokējoša liecība par cilvēka nodarīto postu dabai.
Vairāk www.midwayfilm.com.

To, cik cieša ir šī sasaiste un
cik baiss patiesībā ir tāds šķietami
sīks nodarījums pret vidi kā
plastmasas korķa iemešana jūrā,
rāda satriecošā Krisa Džordana filma
„Midway”, kas uzņemta kādā
vientuļā salā Atlantijas okeāna vidū,
tūkstošiem kilometru no tuvākās
piekrastes. Uz šīs salas nav neviena
cilvēka, tikai putni. Putni, kuri iet
bojā, jo tos nogalina 2000 kilometru
attālumā jūrā iemesti atkritumi...

Tāds, lūk, tauriņa efekts. Ne
vairs abstrakta psihoanalītiska
konstrukcija, ne zinātniskā
fantastika, bet pilnīgi reāls,
šausminošs pierādījums dabas

pamatlikumam, ka nekas nekur
nekad nepazūd.

Nekad nekur nepazūd arī
labie darbi, ko darījuši cilvēki. Arī
mūsu patversme pastāv, tikai
pateicoties cilvēku labajiem darbiem,
tāpēc turpmāk katrā numurā
stāstīsim par tiem lieliskajiem
ļaudīm, kuri pirms 12 gadiem
panāca, ka Latvijā tiek uzbūvēta
pirmā mūsdienīgā dzīvnieku
patversme, un tiem, pateicoties
kuriem patversme pastāv joprojām.

„Dzīvnieku Drauga” komanda
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Janvārī patversmē uzņemti
34 kaķi un 7 suņi, bet uz
jaunām mājām devušies 14 kaķi
un seši suņi – gandrīz visi
mazsunīši, no kuriem lielākā
daļa patversmē pavadīja vien
nepilnu mēnesi.  Tā pie jaunām,
mīļām mājām tika takšveidīgais
pusaudzītis Starkijs, amizantais
Bingo, seniors Naikijs, toiterjeru
vecmāmiņa Zosja un simpātiskā
draiskule Rūbija. Savus īstos
saimniekus atrada briāram
līdzīgā Maksima jeb Nika, kas
bija aizklīdusi brīvsolī Jūrmalas
šosejas „Depo” apkārtnē.

Vēl joprojām dzīvi patversmē
turpina janvāra vidū uzņemtais
lādzīgais milzis Naiks (viņš arī
šīs avīzītes Mēneša dzīvnieks) un
mazā Džemma ar lauzto kājiņu.

Arī patversmes kaķu telpās
janvārī notika krietna rosība, un
tās rezultātā uz jaunām mājām
devās gan viena no patversmes
veterānēm, skaistule Kleo, gan
draiskā Vasabi, gan pūkainais
mieramika Čingizs ,  gan
zaļacainais strīpainis Balzaks
un citi kaķi.

Viņu atbrīvotajos būrīšos
naski vien iekārtojās rudais
Buda, miniatūrā Murīte,
palaidnis Sančo, cienījamās
kaķu dāmas Pērlīte un Doņa,
dzeltenace Ince, mīlīgā pūkaine
Saulīte un citi murrātāji.

Patversmē janvārī kastrēti
septiņi suņu puikas un viens
runcis, kā arī viena kucīte un
piecas kaķenes.

Janvāris skaitļos un ciparos
Portālā „Ziedot.lv” projektam „Reiz
cilvēkam bija draugs” ziedojuši
Marija Farino, Ludmila Podgorova,
Rolands Norietis, Solvita Vanaga,
Miks, Uģis Ozols, Dana Lasmane
un citi;

Paldies arī ziedotājiem Lanai
Magnusai, Iritai Ikšelei, Elitai
Kučikai, Daigai Dobrovoļskai,
Andrejam Zamkovojam, Viesturam
Praulītim, Bariani Giovanni, UAB
"Tanskalis", Ļubovai Tararinai,
Irēnai Udovenko, Olgai Bartulei,
Lindai Stūrītei, Olgai Martiņenko,
Poļinai Smirnovai, Jevgēnijam
Lavrentjevam, Lolitai Krūmiņai,
Ilonai Bišofbergerei, Olgai
Saveļjevai un Jeļenai Zubalei.

Paldies!

JANVĀRĪ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:

Ziedojumos saņēmusi 1699 Ls
Izdevumi:

Par barību un medikamentiem – 184.20 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem - 2197.11 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:

Saņemti ziedojumi:
No Borisa un Ināras Teterevu fonda – 10 000 Ls

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

No ziedojumu tālruņa - 196 Ls

Fizisko personu ziedojumi – 271 Ls

Juridisko personu ziedojumi – 100 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 1892.47 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem - 1444 Ls

Bingo

Īpašs paldies apģērbu
ražotājam „Ogres Trikotāža”

par bērnu zīmēto
Ziemassvētku kartiņu akcijā

savāktajiem 107,67 Ls!
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ZIŅAS

Ciemiņi patversmē

Neraugoties uz salto un
sniegaino laiku, arī janvārī
patversmē netrūka ciemiņu – ik
dienas ieradās desmitiem cilvēku,
kas vēlējās izvest pastaigā
patversmes suņus, bet skolēnu
grupas, ieradušās ekskursijā,
vēlējās vairāk uzzināt par
patversmes darbu un dzīvnieku
aizsardzību. Īpašu paldies
vēlamies teikt Rīgas Tautas
Daiļamata pamatskolas 5.klasei
par sarūpētajām dāvanām un
Purvciema vidusskolas
skolēniem skolotājas Ilgas
vadībā, kas kļuvuši par īstiem
patversmes suņu draugiem un
aizbildņiem.

Savukārt raidījums „Ķepa uz
sirds” janvārī uz patversmi atveda
Nacionālā teātra aktrisi Zani
Jančevsku, kurai vislabāk no

visiem patversmes dzīvniekiem
iepatikās zaļacis Balzaks, melnais
Čingizs, mazā, skumjā Širi un
cienījamā vecuma suņu dāma
Greta, un Rīgas Doma kora skolas
direktoru, diriģentu Jāni
Erenštreitu, kurš patversmes
personālu savaldzināja ar savu
inteliģenci un šarmu, bet suņus –
ar apbrīnojamo prasmi izdot
dīvainas, bet muzikālas skaņas.
Par savu „krustbērnu” diriģents
izvēlējās sprigano pusaudzīti
Nipiju.

Janvārī ne tikai patversmē
ieradās viesi, bet arī mēs paši
devāmies ciemos uz Rīgas
Ziemeļvalstu ģimnāziju, kur
tikāmies ar 10.klases skolēniem,
lai pastāstītu par savu darbu un
dzīvnieku aizsardzības
problēmām.

„Dzīvnieku Drauga fonds” jau
trešo gadu piedalīsies Valsts
nodarbinātības aģentūras
organizētajā brīvprātīgā darba
projektā jauniešiem –
bezdarbniekiem, piedāvājot piecas
suņu kopēju vietas. Projekts
paredz iesaistīt darbā jauniešus
bezdarbniekus, maksājot viņiem
stipendiju – 40 latus mēnesī.

Par iespējām piedalīties šajā
projektā vairāk var uzzināt NVA

mājas lapā:
http://www.nva.lv/index.php?

cid=433&mid=313&txt=2911&fro
m=0

Mēs meklējam tieši
tevi!

Diriģents Jānis Ērenštreits un viņa krustbērns Nipija

Darbs ar dzīvniekiem ir
nenovērtējama pieredze

Par patversmes suņiem stāsta fotogrāfijas
Runā, ka attēls var pateikt

vairāk nekā tūkstoš vārdu,  un to
pašu var teikt par mūsu suņu
fotogrāfijām, kuras uzņēmuši
mūsu brīvprātīgie palīgi. Priecīgi,
skumīgi, samulsuši, rotaļīgi, mīlīgi
un smieklīgi — nav iespējams
raudzīties uz šīm tik dažādajām
suņu sejām un nesmaidīt. Jo viņi
taču ir “mūsējie” - ikdienā iepazīti,
skoloti, bārti un samīļoti. Bieži
vien apmeklētāji neredz tālāk par
aiz būra rejošo četrkājaini, kas
maldīgi šķiet dusmīgs un
nedraudzīgs, tāpēc janvārī beidzot
īstenojām sen loloto ideju par
fotosienas izveidi vestibilā, kurā

mūsu suņi ir attēloti darbībā un
savā patiesajā būtībā. Vairāk nekā
sešdesmi t  dažādu autoru
fotogrāfijās ir parādīta maza
daļiņa no tiem suņiem, kādus
pazīst viņu draugi un kopēji.

Tā kā suņi patversmē mainās—
vecie iet mājās, ierodas jauni,
kucēni izaug, un arī gadalaiki uz
vietas nestāv, mēs aicinām visus
brīvprātīgos, kuriem ir foto-
aparāts, nākot ciemos pie suņiem
un vedot tos pastaigās, tos
nofotografēt un attēlus atsūtīt
mums. Veidosim fotosienu kopā!
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Zemkopības ministrija 25.jan-
vārī organizēja sanāksmi, kurā
tika spriests par Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes
nolikuma pārstrādāšanu un
veidiem, kā uzlabot sabiedrības
līdzdalību dzīvnieku aizsardzības
jomā. Diemžēl sanāksme faktiski
izgāzās gan tāpēc, ka Zemkopības
ministrija nespēja formulēt savu
redzējumu par valsts dzīvnieku
aizsardzības stratēģiju un DzAĒP
nākotni, gan tāpēc, ka daļa
pieaicināto – Lauksaimniecības
organizāciju sadarbības padomes
un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes zinātniskā institūta
„Sigra” pārstāvji un aitkopis Andrs
Pauls Pāvuls – pat nebija

papūlējušies iepazīties ar DzAĒP
pašreizējām funkcijām, uzde-
vumiem un līdz šim paveikto. Līdz
ar to sanāksmē konstruktīvas
diskusijas vietā izskanēja
neargumentēti un brīžam pat klaji
aizskaroši pārmetumi dzīvnieku
aizsardzības organizācijām un
līdzšinējam Padomes sastāvam.

Diskusijas par DzAĒP tālāko
nākotni vēl turpināsies, un
dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijas stingri iestāsies par to,
lai Padome arī turpmāk sagla-
bātos kā objektīvs un neatkarīgs
dzīvnieku interešu aizstāvis, nevis
tiktu padarīta par „diskusiju
klubiņu”, kā to ierosināja atsevišķi
sanāksmes dalībnieki.

Nerimst kaislības ap Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi
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Kaislības nerimstas...

Kopš 2013.gada 1.janvāra
Eiropas Savienībā ir stājies spēkā
aizliegums turēt grūsnās sivēn-
mātes sprostos un lauk-
s a i m n i e k i e m  j ā n o d r o š i n a
sivēnmāšu turēšana grupās,
paredz EK direktīva 2001/88.

Tomēr vēl 2012.gada decembrī
tikai 10 no 27 ES dalībvalstīm
bija gatavas pilnībā ieviest šo
aizliegumu, liecina Eiropas
Komisijas sniegtā informācija. No
atlikušajām 17 dalībvalstīm 10
bija gatavas aizliegumam par
90%, trīs – par vairāk nekā 80%,
divas - par 70%, bet divas – tikai
par aptuveni 60%.

Latvija ir paziņojusi, ka

sivēnmāšu sprostu aizliegumu ir
ieviesusi pilnībā. Lai par to
pārliecinātos, „Dzīvnieku Drauga
fonds” plāno aprīlī – četrus
mēnešus pēc a iz l i eguma
stāšanās spēkā – apmeklēt cūku
fermas un klātienē pārliecināties
par sivēnmāšu turēšanas
apstākļiem.

Eiropas Komisija ir paziņojusi,
ka pret dalībvalstīm, kas nebūs
pilnībā ieviesušas aizliegumu, no
2013.gada februāra sāks
piemērot pārkāpuma procedūras.

Komisija arī paudusi cerību,
ka līdz 2013.gada jūlijam visas
dalībvalstis pilnībā izpildīs
sivēnmāšu sprostu aizliegumu.

Stājies spēkā sivēnmāšu sprostu aizliegums

http://money.cnn.com/2012/02/14/news/companies/mcdonalds_pigs/index.htm

Vairāk par sivēnmāšu
sprostiem un intensīvās

lauksaimniecības nodarīto
kaitējumu dzīvniekiem uzzini

Dzīvnieku Drauga fonda
sagatavotajā materiālā:
http://www.dzd.lv/new/d

ata/files/504b39ecc724f.pdf
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Māksliniece aizrāda Dailes teātrim par neētisku attieksmi
pret dzīvniekiem

Dailes teātris – gleznotājai Ilzei Klarkai

Paldies par Jūsu vēstuli, aicinām

izlasīt pievienoto publikāciju*, kura atradīsiet

skaidrojumu un izrādes veidotāju viedokli.

Ar cieņu,

Laura Leimane

VSIA "Dailes teātris" vadības asistente

Gleznotāja Ilze Klarka – Dailes teātrim
A god. Dailes teātra atbildīgie darbinieki!
Es esmu patiesi apbēdināta, ka teātra izrādes „Salome” plakātam, tērpiem ir izmantota

gaļa. Jums taču ir jāsaprot, ka dzīvnieki mirst, lai mēs varētu dzīvot. Kauta teliņa mirstīgās
atliekas ir mirstīgās atliekas, ja gaļa netiek izmantota pārtikai.

Turklāt jums visiem būtu jāzina, ka teļa gaļa ir viscietsirdīgāk iegūtā gaļa lopkaušanas
industrijā. Govis tiek apsēklotas, lai pēc teļa piedzimšanas viņu tesmeņos sariestos piens, kurš
tiks intensīvi slaukts gada garumā un nevis nonāks teliņa barošanai. Teliņš kā lieks blakus
produkts tiek nokauts.

Es esmu māksliniece un divu bērnu māte, un es kategoriski iebilstu, ka teļa mirstīgās
atliekas tiek izmantotas teātrī uz skatuves un publicitātei. Es saviem bērniem negribu tādu
teātri.

Es domāju, ka gandrīz visi jūs esat latvieši un atceraties, ka latvietis vienmēr ir dzīvojis
sakaņā ar dabu un apkārtējo vidi un ir mīlējis dzīvniekus.

Mēs taču nedzīvojam, lai ēstu un kakātu. Mēs esam domājošas un jūtošas būtnes, kā
ikviens dzīvnieks mums apkārt.

Ar cieņu,
Ilze Klarka, gleznotāja

* Vēstulei pievienota žurnāla „Kas jauns” publikācija „Nevarauska: Tālāk vairs nav kur iet!”, kurā izrādes
režisore Laura Groza – Ķezbere skaidro, ka izrādes vajadzībām netikšot nogalināts neviens dzīvnieks – gaļa
iegādāta tirgū. Pēc izrādēm izlietotā gaļa tikšot izmantota mājdzīvnieku barošanai. Aktrise Kristīne Nevarauska
arī atzinusi, ka viņai neesot pieņemama dziedātājas Lady Gaga rīcība, kas savulaik ieradās uz publisku
pasākumu kostīmā no jēlas gaļas, izpelnoties dzīvnieku aizsardzības organizāciju nosodījumu. Publikācijā arī
skaidrots, ka gaļas kostīma simboliskā nozīme esot, ka „tālāk vairs nav, kur iet”. „Lugā Salomes gaļas apģērbs
simbolizē valdošās elites visatļautību,” skaidro režisore.

Gleznotāja Ilze Klarka – Dailes teātrim
Labdien!
Lady Gaga ieradās uz MTV balvu pasniegšanas ceremoniju, ģērbusies liellopu gaļas

gabalos, tā izpaužot savu viedokli, ka viņa tiek pirkta un pārdota kā gaļas gabals. Pēc
ceremonijas viņa tikās ar PETA (Cilvēki par ētisku attieksmi pret dzīvniekiem) prezidenti Ingrid
E. Newkirk un Lady Gaga atvainojās par savu uzvedību un apsolīja šādi vairs neģērbties.

Pirms vairākiem gadiem mākslinieks Ilmārs Blumbergs izmantoja kautu zirgu
noģērētas galvas, atlietas plastmasā un ievietotas plēves maisos. Ja nemaldos tā bija LNO
izrāde „Lucia di Lamermura”.
Kā jūs redzat, jūsu idejai nav nekā politiska, turklāt tā ir plaģiāts.
Lūdzu neizmatojiet teļu mirstīgās atliekas teātrī!

Ar cieņu,
Ilze Klarka
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Likums paredz, ka Māte Zeme
ir „dinamiska sistēma, ko veido
nedalāms visu dzīvības sistēmu
un dzīvo būtņu kopums, kuras ir
savstarpēji saistītas, atkarīgas
viena no otras un papildina viena
otru un ko vieno kopīgs liktenis”.
Likums nosaka, ka „Māte Zeme
pamatnāciju un iezemiešu
pasaules uzskatā ir svēta. Šādā
izpratnē cilvēciskās būtnes un
cilvēku sabiedrība ir uzskatāma
par Mātes Zemes daļu, kas
integrēta „dzīvības sistēmās” -
kompleksās un dinamiskās augu,
dzīvnieku, mikroorganismu un
citu būtņu kopienās, kas darbojas
vidē, kurā cilvēku sabiedrība un
pārējā daba mijiedarbojas kā
funkcionāla vienība, ko ietekmē
klimata, fizioģeogrāfiskie un
ģeoloģiskie faktori, kā arī abu
dzimumu Bolīvijas iedzīvotāju
ražošanas prakse un kultūras
dažādība, pamatnāciju un
iezemiešu pasaules uzskats,
starpkultūru komūnas un afro-
bolīvieši”.

Šī definīcija uzskatāma par
plašāko ekosistēmas definīciju, jo
ietver arī cilvēku sabiedrības
sociālo, kultūras un ekonomisko
dimensiju. Likums arī atzīst Māti
Zemi par juridisku personu,
nosakot, ka tā ir „publisko
interešu kolektīvais subjekts”, tā
nodrošinot Mātes Zemes tiesību
īstenošanu un aizsardzību.

Būdama juridiska persona,
Māte Zeme ar savu pārstāvju –
cilvēku - palīdzību var rīkoties, lai
aizsargātu savas tiesības.

Bolīvija likumā nosaka Mātes Zemes tiesības

Projektam „Combat Wildlife
Crime”, kas darbojas
Starptautiskā noziegumu pret
savvaļas dabu apkarošanas
konsorcija (International
Consortium on Combating Wildlife
Crime (ICCWC)) paspārnē,
nākmajiem trim gadiem piešķirti
1,73 miljoni eiro.

Tāpat Eiropas Komisija
nolēmusi piešķirt divus miljonus
eiro, lai atbalstītu MIKE
programmu – unikālu
mehānismu, ar kura palīdzību tiek
monitorētas un uzskaitītas
nelegālas ziloņu medības Āfrikā.

Eiropas Savienība ir pasaules
lielākais zivju, reptiļu, putnu un
zīdītāju importētājs pasaulē. Laikā
no 2005. līdz 2007.gadam Eiropā
ievesti 6,7 miljoni reptiļu.

Interpolam piešķirs finansējumu noziegumu pret dabu apkarošanai

ES ir lielākais zivju, reptiļu, putnu un zīdītāju importētājs pasaulē

Foto: Shutterstock

Photo © Paul & Paveena McKenzie

Vairāk par šo likumu var
uzzināt šeit:

http://en.wikipedia.org/
wiki/

Law_of_the_Rights_of_Mothe
r_Earth

Eiropas Komisija nolēmusi atvēlēt gandrīz divus miljonus eiro
starptautiskajai policijas organizācijai „Interpol”, lai atbalstītu tās
centienus apkarot noziegumus pret savvaļas dabu un aizsargātu
pasaules dabas resursus no nelegālas savvaļas floras un faunas
tirdzniecības.

Bolīvija janvāra sākumā pieņēmusi likumu, kas definē jēdzienu
„Māte Zeme” un paredz aizsargāt tās tiesības.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais janvārī

Janvārī ārkārtas medicīniskā palīdzība tika
sniegta pieciem dzīvniekiem, savukārt programmas
„noķer – sterilizē- atlaiž” ietvaros sterilizēti 14
bezpajumtes kaķi un viens suns. No projekta
līdzekļiem janvārī tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie pakalpojumi 1014,44 latu apjomā, tai skaitā
63,44 lati par medikamentiem un barību slimajiem
dzīvniekiem, bet 951 lats – par veterinārajiem
pakalpojumiem.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Vispateicīgākā par sniegto
palīdzību ir kaķenīte Alisa,
kurai pēc kādas traumas bija
atmirusi astīte. Pēc vairāku
dienu novērošanas vete-
rinārārsti secināja, ka astes
jūtīgums ir zudis uz visiem
laikiem un nepieciešama
operācija. Tās laikā atmirusī
astīte tika noņemta. Pēc
atveseļošanās Alisa dosies uz
jaunām mājām.

Savukārt baltā kaķenīte
Garbo ar noslēpumainajām
divu krāsu acīm tika izglābta
no bojāejas kādā ielas kaķu
kolonijā Gaujas ielā, kur viņu
apdraudēja ne tikai pēkšņi
uzbrukusi slimība, bet arī
ļaunu cilvēku vēlme tikt no
kaķiem vaļā.

Savukārt sunītei Mirtai,
kuras saimniece dzīvo lielā
trūkumā, tika ārstēts
ieaudzis nadziņš, kā arī
veikta sterilizācija.

Sterilizācijas programma
Janvārī, iestājoties sil-

tākām dienām un vairojoties
grūsno kaķu mammu
skaitam uz ielām, tika
aktivizēta programma „noķer-
sterilizē-atlaiž”. Janvārī

sterilizēti kopumā 14 kaķi –
desmit kaķenes, tostarp trīs
grūsnas kaķenes un četri
runči. Kaķi mitinās kolonijās

Pavasara gatvē, Ozolciema,
Buļļu, Stendes, Valdeķu,
Maskavas ielā un citviet Rīgā.

Kaķenīte Garbo ir izveseļojusies un cer, ka viņai vairs
nevajadzēs atgriezties uz ielas
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STĀSTS

Kristīne Čilvere, dzīvnieku draugs

Februārī patversme „Dzīvnieku draugs” svin divpadsmito pastāvēšanas gadadienu
un, kā jau tādās reizēs pieņemts, bez svinību rīkošanas, viesu ielūgšanas un tortes
svecīšu nopūšanas ir jāpiemin arī tie cilvēki, pateicoties kuru mērķtiecībai un
neatlaidībai, ideja par „namu, kurā valdīs labestība pret dzīvniekiem, kur tiks darīti
vērtīgi darbi, kas nesīs labu gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem” tika īstenota. Kristīne
Čilvere ir pirmais no viņiem.

Kristīne Čilvere dzimusi
1920.gadā Londonā, uzaugusi
Latvijā. 1939. gadā viņa devās uz
Londonu, lai uzsāktu studijas
Oksfordas universitātē, bet tā
vietā pieteicās par brīvprātīgo
armijā.

Pēc kara Kristīne desmit gadus
strādāja Francijā. Londonas
universitātē ieguva franču valodas
speciālista diplomu. Paralēli
studijām strādāja par tulku
Rietumeiropas Savienībā, vēlāk
pārcēlās uz dzīvi attālu no
pilsētas. Iekārtojusi nelielu
dārzniecību, lai pelnītu līdzekļus
dzīvnieku stāvokļa uzlabošanai,
Kristīne atbalstīja dzīvniekiem
veltītos labdarības pasākumus un
aktīvi iestājās par dzīvniekiem it
visur, kur tiem bija nepieciešams
atbalsts, jo Kristīnei jau bērnībā
bija radusies interese par dzīv-

niekiem. Tiem bija liela loma viņas
audzināšanā. Kā ir norādījusi pati
Kristīne, viņa turpināja mācīties
par dzīvniekiem un no dzīvniekiem
visu mūžu.

Pēc neatkarības atjaunošanas
Latvijā Kristīne daļu savu līdzekļu
atvēlēja dzīvnieku aizsardzībai
Latvijā. “Šo centru es domāju kā
namu, kurā valdīs labestība pret
dzīvniekiem, kur tiks darīti vērtīgi
darbi, kas nesīs labu gan
dzīvniekiem, gan cilvēkiem,”
vēlējās Kristīne, un tā radās
patversme “Dzīvnieku draugs”.

2007.gada 5.novembrī Apvie-
notajā Karalistē noslēdzās
Kristīnes Čilveres mūža gājums,
cilvēka, kurš par sevi teiktu tikai
trīs vārdus – Kristīne, dzīvnieku

draugs.

Šajā un turpmākajos „Dzīvnieku drauga” avīzes numuros publicēsim nodaļas no
1999.gadā izdotās Kristīnes Čilveres grāmatas „Dzīvnieki un Cilvēks”.
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Seši gājēji

Dubļains, saņurcīts sainītis
guļ ceļa malā. Varbūt lupatu
kaudze? Vai gružu riekšava? Tas
ir dzīvnieks. Grūti noteikt, dzīvs
vai miris. Kāds garāmgājējs
pasper to nost no ceļa,
šķendēdamies par „šo draņķi”,
un aiziet.

Cits gājējs paiet garām, neko
neievērojis.

Trešais, ieraudzījis dzīvnieku,
ātri novēršas. „Cik šausmīgi!
Kādam vajadzētu te kaut ko
darīt,” viņš nodomā un aiziet.

Nākošais gājējs apstājas, lai
pakratītu galvu un noteiktu: „Ak,
tu, nabadziņš!” Viņš aiziet.

Parādās kāds cits. Viņš
apstājas, skatās un vilcinās, bet
tad iet tālāk. Viņš vēlētos
palīdzēt, bet viņam ir norunāta
tikšanās. Bez tam viņš negrib
notriept savas drēbes.

Parādās vēl viens. Viņš
ieskatās, tad uzmanīgi paceļ
rokās dubļaino vīkšķīti un to

aiznes. Viņš aiznesīs to uz
mājām vai nogādās pie tuvākā
veterinārārsta un darīs tā labā
visu iespējamo.

Tagad pārspēlēsim šo sižetu.
Seši personāži – garāmgājēji – ir
iepriekšējie. Atšķiras tikai
septītais. Tas nav dzīvnieks. Tas
esi tu. Tieši tu guli ievainots
dubļos, nespēdams pakustēties
vai pasaukt palīgā. Tu vari cerēt
tikai uz kādu garāmgājēju.

Kuru no sešiem gājējiem tu
vēlētos sastapt? Mēs zinām
atbildi.

Ieraudzīdams savu gājēju, tu
esi izvēlējies sabiedrību, kādā tu
vēlētos dzīvot. Tava izvēle ir
paziņojums, tas nosaka, kā
mums, cilvēkiem, jāizturas, ja
esam nodomājuši  dzīvot,
savstarpēji uzticoties un cienot.

Bet kādēļ šis stāsts ir par
dzīvnieku? Tam ir labs iemesls.
Dzīvnieki – vienīgi dzīvnieki – ir
mūsu cilvēciskās vērtības

„lakmusa papīrs”, jo tie ir
zemākie no zemākajiem un mēs
ar tiem drīkstam izrīkoties pēc
patikas. Mūs nesoda, ja pret
tiem izturamies cietsirdīgi vai
vienaldzīgi, bet arī laipnība pret
dzīvniekiem mums nenes
pateicību vai kādu labumu, tās
dēļ mēs varam piedzīvot pat
nicināšanu un izsmieklu.

Laipnība pret kādu dzīvnieku
vienkārši ir tīras labdarības akts,
bet laipna attieksme pret
cilvēkiem var pastāvēt dažādu
motīvu dēļ, ieskaitot balvas un
uzslavas vai pat cinisku
aprēķinu.

Īstā laipnība pastāv tikai laba
darīšanas dēļ, neievērota,
neapjūsmota, neapbalvota. Tāda
ir laipnība pret dzīvniekiem.

Tieši tādēļ uz ceļa, pa kuru
gāja seši gājēji, nenojauzdami,
ka tiek pārbaudīta viņu patiesā
vērtība, gulēja dzīvnieks, nevis
cilvēciska būtne.

STĀSTS

un kāds
“Kad man ieteica uzrakstīt dažus rakstus, es iebildu: „Man nav ko sacīt!”

Tas ir tiesa. Bet, atšķirībā no manis, dzīvniekiem tiešām ir, ko teikt. Tiem nav
balss, pareizāk, valodas, kuru mēs, cilvēki, spētu vai gribētu iemācīties. Tomēr
tiem ir bezgala daudz sakāmā – ne tikai par sevi, bet arī par visu pasauli, par
dzīvo būtņu savstarpējām attiecībām un galu galā – tas ir ne mazāk svarīgi –

par mums pašiem.”

Kristīne Čilvere
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Suns no patversmes
NUMURA TĒMA

Pubļikācijas pamatā ir 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 to atpakaļ, jo nav pratis vai varējis 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.

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 sākam 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 daudzu gadu garumā.

Fo
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1. daļa

Gribu suni!

Nereti cilvēki patversmē
ierodas, sakot, ka „grib suni”,
taču apmulst, kad viņiem
pajautā „kāpēc?”. Cilvēkiem
dažkārt ir maldīgs priekšstats
par patversmi kā lielveikalu—ka
vienā no plauktiņiem atradīsies
suns ar “perfektu raksturojumu
un pareizā iepakojumā”, kuru
aizvedot mājās, viss būs ideāli
un, ja nu kas, tad “preci”
vienmēr varēs atnest atpakaļ.
Tieši šie cilvēki viļas visbiežāk.

Tāpēc nekādā gadījumā
nevajag apvainoties, ja pat-
versmes darbinieks uzdod

jautājumus, kas skar sadzīvi un
tos apstākļus, kurus grasāties
dzīvniekam piedāvāt. Patversmes
interesēs nav jaukties jūsu
privātajā dzīvē, bet gan saskaņot
suni ar cilvēku.

Ir grūti atrast piemērotu
dzīvnieku, ja potenciālajiem
saimniekiem nav īsti skaidrs,
kas ir tas, ko viņi vēlas, vai arī
viņi nevēlas sadarboties, tāpēc
pirms patversmes apmeklējuma
ir vērts padomāt par atbildēm uz
šādiem jautājumiem: Kāpēc es
vēlos suni? Kāds ir mans
dzīvesveids? Cik daudz laika

sunim varēšu veltīt? Kādu suni
varu atļauties? Ar kādu suni
spēšu tikt galā?

Ja varēji uz tiem visiem godīgi
atbildēt, esi apsvēris visus “par
un pret”, tad esi izpildījis
mājasdarbu un esi par soli
tuvāk, lai atrastu sev piemērotu
mīluli. Turklāt, pat ja suni
grasies iegādāties no audzētāja
vai citā ceļā—jautājumu būtība
nemainās.  Tie palīdzēs tev
saprast, kādas ir tavas iespējas,
un izvairīties no iespējamām
nepatīkamām situācijām.
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NUMURA TĒMA

Kāpēc vēlies suni?

1. Maniem bērniem

Sunim un bērnam var
veidoties ļoti spēcīga saikne,
suns ģimenē bērnam var iemācīt
l īdzciet ību, atbi ldību un
pacietību. Taču ir vairāki faktori,
kas ir šo ideālo filmās un
grāmatās kultivēto attiecību
pamatā.

Pirmkārt – kurš nosaka izvēli
suņa iegādē? Ja bērni jums
pastāvīgi “dīc” pēc sunīša, bet
jūs mīļā miera labad padodaties,
tad ir vērts padomāt vēlreiz.
Protams, tiek solīts, ka viņi būs
tie, kas par suni rūpēsies, baros,
vedīs pastaigās, kops un satīrīs
pēc suņa, un tas patiešām tiks
darīts pirmās divas nedēļas,
taču pēc tam, kad „rotaļlieta”
būs apnikusi, atbildība nonāks
jūsu – vecāku – rokās.

Otrkārt – „piemērots suns” ir
atslēgas vārds. Ja jums ir
zīdainis vai bērns, kas tikko
mācās staigāt, kucēns pilnīgi
noteikti ir nepareiza izvēle.
Bērna audzināšana ir smags
darbs, vai ne? Vienīgā atšķirība
starp cilvēka un suņa bērnību ir
tā, ka pēdējā ilgst gadu. Parasti
cilvēki, kuri mēģina izaudzināt

kucēnu un mazuli reizē, secina,
ka darba ir krietni par daudz, un
situācija sunim par labu
nebeidzas.

Treškārt – „izmēram ir
nozīme”. Ja bērns ir sešus gadus
vecs vai jaunāks, tad klēpja
sunīši, piemēram, Jorkšīras
terjeri vai čivauvas, nav
piemēroti, jo ir “trausli”, bet
bērni var saplēst “lietas”. Arī liels
un aktīvs suns nederēs, jo var
nodarīt bērnam pāri, tāpēc

labākā izvēle ģimenei ar maziem
bērniem ir 2—5  gadus vecs
vidēja auguma suns.

Taču galu galā – lai kādu suni
jūs iegādāsieties, jābūt drošiem,
ka bērni saprot, kā ar to
apieties, tāpēc, pirms mājās
ievediet suni, iegūstiet pēc
iespējas vairāk informācijas par
suņa audzināšanu, kā izvairīties
no bīstamām situācijām un kā
pareizi veidot attiecības starp
suni un bērnu.

2. Rotaļbiedru manam
pašreizējam sunim

Ar diviem suņiem garlaicīgi
nebūs nekad, taču tā ir nopietna
izvēle – divi suņi nozīmē divreiz
vairāk darba un divreiz vairāk
izmaksu.

Cilvēki bieži vien vēlas
adoptēt otru suni, jo viņi visu
dienu strādā un esošajam sunim
mājās ir garlaicīgi, taču, ja laika
nav vienam sunim, ko tu iesāksi
ar diviem? Suņi tika radīti, lai
mīlētu un dzīvotu kopā ar
c i lvēkiem,  tāpēc  c i lvēka
sabiedrībai allaž tiks dota
priekšroka. Divi suņi, atstāti

mājās vieni, var garlaikoties un
būt vientuļi kopā.

Bet varbūt tu esi viens no
tiem „trakajiem” suņu cilvēkiem,
kuriem šķiet, ka suņu tāpat kā
kartupeļu čipsu nekad nevar būt
par daudz?

Tad ir jāatbild uz šādiem
jautājumiem:

1. Vai tev ir laiks izvest
pastaigā, apmācīt un spēlēties ar
katru no suņiem gan kopā, gan
atsevišķi?

2. Vai tu vari atļauties
dubultot izmaksas par suņiem?

3. Vai tavs pašreizējais suns
labi satiek ar citiem suņiem?

 4. Vai tu esi gatavs
izaicinājumam dzīvot barā?

Ja atbildes ir pozitīvas — uz
priekšu!

Ir vērts paturēt prātā:
vislabāk ir iegādāties pretēja
dzimuma suni (tikai nodrošini
to, ka abi ir kastrēti). Pāris, kurā
ir puika un meitene, parasti
sadzīvo harmoniskāk.

Piemērots suns var kļūt par lielisku draugu un rotaļbiedru bērnam

Pubļikācijas pamatā ir 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.

Neaizmirsti, ka suni tu
iegādājies sev, nevis otram

sunim!
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3. Sargsuni

Suni var turēt kā sargsuni,
ja: tas dzīvos telpās vai telpās
un ārā; tu uzskati suni par
ģimenes locekli; tu plāno pareizi
socializēt un apmācīt suni tāpat

kā to darītu ar jebkuru suni –
kompanjonu.

Apmācīts, socializēts suns ir
vislabākais sargs. Viņam
izveidojas cieša saikne ar
ģimeni, un viņš iemācās atšķirt
bīstamas situācijas no nekai-

tīgām. Pastāv krietni mazāka
iespēja, ka tāds suns uzbruks
ciemos atbraukušai vecmā-
miņai. Laba izvēle ir vācu aitu
suņi, rotveileri, dobermaņi,
šnauceri, beļģu aitu suņi un to
jaukteņi. Šie suņi no dabas ir
tendēti uz savas ģimenes
sargāšanu bez speciālas
apmācības. Turklāt viņiem ir
priekšrocība izskatīties biedē-
jošiem, liekot aizdomīgiem
tipiem divreiz apdomāties,
iekams uzsākt kaut ko darīt.

Nav pareizi ņemt „sargsuni”,
ja: tu plāno atstāt savu suni
pagalmā, lai tas uzglūnētu
potenciālajiem ļaundariem; ja tu
vēlies, lai tavs suns ir nikns un
tāpēc nevēlies viņu pietiekami
socializēt. Nesocializēts suns ir
kā staigājoša un rūcoša nelaime.
Tas var būt bīstams jebkuram,
ieskaitot tavu ģimeni, tāpēc tādā
gadījumā krietni lētāk un drošāk
būs ievilkt signalizāciju vai
nolīgt apsardzi.

4. „Sacensību suni” vai
“treniņu kompanjonu”

Noskatījies adžiliti sacensības
TV? Nolēmi, ka vēlies arī pats
pamēģināt? Tas tik tiešām ir
aizraujoši. Bet ar kādu suni
uzsākt darbu? Ar to, ar kuru
vari sadzīvot. Šķirnei nav tik
lielas nozīmes—izvēlies suni,
kurš tev patīk.

Kad dosies uz patversmi, tu
redzēsi ļoti daudzus vidēja
auguma, atlētiskus jaukteņus.
Tie var būt ļoti labi suņi
iesācējiem visa veida sacen-
sībām. Meklē suni, kuram
prieku sagādā rotaļas ar tevi un
kuram patīk spēlēties ar
mantiņām. Tie ir indikatori
potenciāli labam sporta sunim.

Arī fiziskās aktivitātes ir
daudz jautrākas kopā ar
četrkājaino draugu. Suns var
būt lielisks motivējošais faktors,

lai liktu tev  izkāpt no gultas un
iziet pa durvīm. Izvēlies suni,
kas atbilst tavam aktivitātes
līmenim – piemēram, tev nevajag
hiperaktīvu suni, ja vēlies iet
tikai regulārās pastaigās. Slinko
šķirņu pārstāvji, piemēram,

mastifi (lielās šķirnes  parasti ir
slaisti) nogurs ātrāk nekā tu.
Savukārt brahiocefāliķi (buldogi,
bokseri, mopši, pekinieši u.c.)
viegli var pārkarst un tāpēc nav
sev išķi  lab i  kompanjon i
skriešanai.

Arī sargsuņi ir jāmāca un jāsocializē

Sportojot ar suni, ņem vērā viņa fizisko sagatavotību

Kāpēc vēlies suni?

Pubļikācijas pamatā ir 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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4. Dāvana manam
laulātajam draugam/mātei/

draugam/bērnam

Tas ir atkarīgs no situācijas.
Vai tu ņem vērā dāvanas
saņēmēja viedokli vai arī tikai
vēlaties viņu pārsteigt ar

pūkainu kamoliņu? Ja tā, tad
nevajag. Vienkārši nevajag. Tu
radīsi tikai liekas nepatikšanas,
jo suns nav spēļu konsole vai
mobilais telefons. Kad saņē-
mējam apniks vai arī vienkārši
neveidosies saskaņa ar suni, tu
būsi atbildīgs par tā aprūpi un

skološanu. Tāpēc labāk pār-
steiguma vietā iesaisti saņēmēju
dāvanas izvēles procesā.
Aprunājies ar viņu, noskaidro,
vai esat uz viena viļņa un ļauj
viņam izvēlēties pašam savu
suni, piedāvājot segt suņa
iegādes vai “pūriņa” izmaksas.

NUMURA TĒMA

5. Izlutinātu klēpja suni

Vienkārši meklē draugu, kas
uzturēs kompāniju mājās? Nav
problēmu. Tikai atceries, ka
visiem suņiem, pat mazajiem
klēpja sunīšiem, ir nepieciešama
regulāra fiziskā slodze, apmācība
un socializācija.

Vecāka gadagājuma suņi ir
ideāla izvēle. Vecie suņi ar sirmu
purniņu var kļūt par lieliskiem
“mazaktīviem” mājdzīvniekiem.
Un viņi ir tie, kuriem mājas
atrast ir visgrūtāk. Tāpēc, ja
vēlies piedāvāt „mūža mājas”
vecākam sunim, visu patversmju
darbinieku vārdā mēs droši
varam teikt— tu esi vienreizējs! Vecāks suns ir labs kompanjons tiem, kuriem dzīvesveids neatļauj turēt

jaunu un aktīvu suni.

Grasies suni ņemt līdzi
izbraucienos? Pārgājienos? Suņi
tam tika radīti. Viņiem patīk iet

kopā ar savu cilvēku visa veida
ekskursijās, vai nu tas notiek
brīvā dabā vai arī pilsētā.

Aktīviem cilvēkiem, kas vēlas
iesaistīt savu suni ikdienas
dzīvē, pieder vislaimīgākie suņi
pasaulē.

Ja ar to nodarbojies nedēļas
nogalēs, bet citādi vadi
pietiekami urbanizētu dzīves
stilu, tad vislabākais suns ir tas,
kurš jums pašam patīk.
Izvēlieties suni, kurš būs
piemērots jūsu izvēlētajam
dzīves veidam. „Mājas mīluļa”
tipi ir seniori vai slinkāki lielo
šķirņu pārstāvji.

Ja esi ļoti aktīvs un
piedz īvo jumu kārs ,  v is -
piemērotākais būs augstas
aktivitātes suns. Darba vai ganu
suņi, piemēram, Austrālijas
ganu suņi, haskiji, borderkolliji,
pointeri, dzinējsuņi vai bulterjeri
varēs turēt tev līdzi.

Suns tika radīts tam, lai pavadītu savu cilvēku visos piedzīvojumos

Pubļikācijas pamatā ir 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.

Kāpēc vēlies suni?

6. Uzticamu draugu visiem piedzīvojumiem
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Kur tu dzīvo?
1. Dzīvoklī

Suņa izmēram ir maza
saistība ar to, cik labi tas
iejutīsies dzīvoklī. Drīzāk jāņem
vērā:

Troksnis – suns, kas
pastāvīgi rej, ir traucēklis gan
kaimiņiem, gan jums, tāpēc,
izvēloties suni, jāpārliecinās, vai
tas netrokšņos, kad paliks viens
pats. Enerģiski maza auguma
suņi, piemēram, čivavas vai
jorkšīras terjeri, var riet
nepārtraukti, ja tiem kļūst
garlaicīgi. Bīgli, medību suņi,
haskiji vienatnē gaudos.

E ne rģ i j a s  l ī me n i s –
nogarlaikojies suns mazā
dzīvoklī ir katastrofas priekš-
vēstnesis, taču tas nenozīmē, ka
tev nevar piederēt aktīvs suns.
Ja vien tu tam nodrošināsi
pietiekami daudz fiziskās un
mentālās slodzes, tam nozīmes
nebūs. Ja tomēr priekšroku dod
zvilnēšanai uz dīvāna, labāka
izvēle būs mazāk aktīvs suns.

2. Mājā

Mājas īpašniekam/īrniekam ir
divas priekšrocības – vairāk
vietas, un trokšņains suns
parasti problēmas neradīs. Taču
jāpārliecinās, vai iežogotā
teritorija ir droša—vai nav
spraugu, pa kurām mazs suns
var aizmukt, vai žogs ir

pietiekami augsts, lai liels suns
tam nevarētu pārlēkt pāri.
Turklāt pagalmi ir pārvērtēti.
Tas, ka tev ir liels pagalms,
nenozīmē, ka suni varēsi nevest
pastaigās, jo bieži vien suns,
kurš atstāts ārā viens pats, sēž
pie durvīm un gaida atgriežamies
saimnieku, pagalma “labumus”
nemaz neizmantojot.

Plašs pagalms vai voljērs neatbrīvo no pienākuma suni vest pastaigās

Cik daudz laika sunim varēsi veltīt?

NUMURA TĒMA

Sākumā suns aizņems ļoti
daudz no tava brīvā laika, kuru
tu pavadīsi, draugu pieskatot,
trenējot un socializējot tā, lai
viņš varētu iekļauties tavā
ģimenē un dzīves ritmā. Pēc
iedzīvošanās nepieciešamais
laiks un uzmanība būs atkarīga
no suņa vecuma, enerģijas
līmeņa un inteliģences.  .

Kucēni ir visprasīgākie –
viņiem ir nepieciešama gandrīz
24 stundu uzmanība. Tāpēc
nevar būt runa par mājām divus
mēnešus vecam kucēnam, kura
saimnieki dienas lielāko daļu
pavada darbā vai skolā.Kopīgas spēles un rotaļas palīdz nostiprināt saikni starp suni un viņa

saimnieku

Pubļikācijas pamatā ir 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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Ar kādu suni tu spēsi tikt galā?

1. Kādu suni tu vari noturēt?
Tev jāspēj suni kontrolēt, ejot

pa ielu, kur ir daudz lietu, kas
novērš uzmanību, un jābūt 100%
drošam, ka tavs Reksis, dzenoties
p a ka ļ  k aķ i m  v a i  g r i bo t
sasveicināties ar suni otrā ielas
malā,  neievilks tevi satiksmē.
Tāpēc, ja neesi sevišķi pārliecināts
par saviem spēkiem, nebūtu
vēlams izvēlēties suni, kas ir
krietni stiprāks par tevi vai ir grūti
savaldāms.

2. Cik daudz darba tu vēlies
savā sunī ieguldīt?

Modernās suņu apmācības
metodes ir apgāzušas priekšstatu,
ka daži suņi ir „stūrgalvīgi”,
secinot, ka “nav stūrgalvīgu suņu,
bet ir slikta apmācība”. Taču

jāsaka, ka daži suņu tipi tomēr ir
vieglāk apmācāmi nekā citi. Aitu
suņi, labradori un jauktenīši
mācās ātri un ar prieku, savukārt
primitīvo šķirņu pārstāvji – čau-
čau, haskiji, šarpeji u.c., pirms
kaut ko darīs, uzdos jautājumu:
„Kāpēc gan man tas būtu jādara?
Kāds labums no tā būs man?”
Viņu motivēšanai jāpieliek pūles.

Suņiem, kuru galvenais
„darbarīks” ir deguns, piemēram,
dzinējsuņiem ir viegli novērst
uzmanību, tāpēc viņos trenerim
jāiegulda vairāk darba.

3. Vai esi gatavs saskarties
un tikt galā ar vienkāršām
uzvedības problēmām?

Piemēram, tādas problēmas kā
pavadas vilkšana, graušana,

lēkšana un košana rotaļājoties ir
labojamas, taču tam nepieciešams
laiks, pacietība un atjautīgs
saimnieks.

Patversmēs reti varēs piedāvāt
„mierīgu, mazu sunīti, kas
nevelk”, jo suņu parasti ir vairāk
nekā cilvēku, kas viņiem varētu
veltīt pietiekami daudz laika un
darba apmācībai.  Ja tu nevēlies
ar to nodarboties, tad labāka
izvēle ir vecāka gadagājuma suns,
kurš ir jau apmācīts vai kurš jau
reiz ir dzīvojis mājās un zina visus
noteikumus.

Jāatceras, ka vide patversmē
un vide mājās ir divas dažādas
lietas, tāpēc suņa uzvedība var
atšķirties.

Fiziskās aktivitātes un
mentālā stimulācija
Lielākajai daļai suņu

nepieciešamas vismaz 30 – 60
minūšu ilgas fiziskās aktivitātes
katru dienu. Tas nozīmē
pastaigas, rotaļas un apmācību.
Augstas aktivitātes suņiem
vajadzēs krietni vien vairāk.

„Mentālā stimulācija”
nozīmē likt suņa prātam strādāt.
Paklausības apmācība, triku

mācīšana un suņu sports ir
lieliski veidi, kā to panākt. Varat
spēlēt arī paslēpes. Ganu un
darba suņiem fiziskās aktivitātes
un mentālo stimulāciju vajag
visvairāk—tādiem suņiem būs
jāvelta vismaz divas stundas
dienā.

Apmācība
Ar kucēniem šajā jomā

nāksies strādāt visvairāk. Ja tu
adoptēsi labas uzvedības vecāka

gadagājuma suni, tik daudz
laika apmācībai un socializācijai
nevajadzēs.

Patversmēs var atrast arī
suņus ar „īpašām vajadzībām”.
Šiem suņiem ir attīstījušās
bailes vai uzvedības problēmas,
kas ir saistītas ar nepietiekamu
socializāciju. Viņiem vajadzēs
daudz vairāk laika un pacietības,
lai tās labotu, tāpēc parasti
nepieredzējušiem suņu saimnie-
kiem suņus ar īpašām vaja-
dzībām adoptēt neiesaka.

Socializēšanās
Kopā ar suni pavadītajam

laikam jābūt piepildītam pat tad,
kad jūs nedarāt neko sevišķu.
Dažiem suņiem to vajag vairāk
nekā  c i t i em.  P i emēram,
labradoriem, aitu suņiem,
zeltainajiem retrīveriem un
pitbulterjeriem ir tieksme
saimniekam ļoti pieķerties un
vēlme pavadīt visas nomoda
stundas kopā ar saimnieku.
Ziemeļu vai špicu tipa suņi,
piemēram, haskiji, malamuti,
akitas un čau-čau ir atturīgāki
un labprātāk jūtas savā
sabiedrībā.

NUMURA TĒMA

Apmācīts suns ir uzticams un laimīgs sabiedrotais

Darbs, darbs darbs... Aizraujošs!

Pubļikācijas pamatā ir 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.



16

4. Ar cik gudru suni tu spēj
tikt galā?

Borderkol l i j i  i r  gudr i .
Austrālijas aitu suņi ir ļoti gudri.
Patiesībā lielākā daļa ganu suņu
ir ļoti gudri. Taču, vai tas ir labi?
„Gudrs” nenozīmē „gudrs tad,
kad saimniekam būs laiks
nodarboties ar suni”. Tas
nozīmē, ka šie suņi ir gudri. Viņi
ātri aptver lietas, un viņi ļoti labi
prot dabūt to, ko vēlas. Viņi
iemācīsies nevēlamu uzvedību
tikpat viegli kā labu uzvedību.
Viņiem vienmēr vajag „projektu”
– kaut ko, ar ko nodarboties,
atrisināt problēmu. Tā var būt
apmācība, treniņš suņu sportā
vai vienkārši rotaļas ar
mantiņām, no kurām jāizdabū
kārumu. Ja darbu nesagādās
saimnieks, tad viņi to atradīs
paši.  Un vienmēr izvēlēsies to,
kas jums nepatiks: bedru
rakšanu pagalmā, spilvenu un
tapešu iznīcināšana, kaķa
“ganīšana” utt.

5. Kādu suni tu vari
atļauties?

Jautājums ir tiešs – jo lielāks
suns, jo vairāk tas apēd, jo
uzturēšana izmaksā dārgāk.
Suņiem ar īpašām vajadzībām
(alerģijas, iekšējo orgānu
saslimšanas, locītavu slimības
utt.) būs nepieciešama speciāla

barība un medikamenti, kas var
nebūt lēti. Turklāt vienmēr ir
jāņem vērā veterinārārsta
apmeklējuma izmaksas, ne tikai
ikgadējo vakcīnu saņemšanai,
bet arī neparedzētos gadījumos.

6. Ar cik daudz apmatojuma
tu spēsi tikt galā?

Lielākā daļa cilvēku uzskata,
ka garspalvainie suņi ļoti met
spalvu, taču tā nav taisnība.
Suņa kažoka garumam nav
nekāda sakara ar to, cik daudz
viņam izkritīs apmatojums.
Drīzāk ir jāuztraucas par kažoka
biezumu. Daudziem suņiem ir

„divkāršais kažoks”, kas nozīmē,
ka viņiem ir otra – neredzamā
kažoka daļa. Divas reizes gadā
šie suņi maina spalvu.

Garspalvainajiem suņiem
nepieciešama biežāka ķem-
mēšana, lai neļautu kažokam
savelties. Dažiem suņiem ar
īpatnēju kažoku, piemēram, šit-
cu vajadzīgi friziera pakalpojumi.

Kažoku lielākoties nemaina
„sprogainie” suņi. Taču viņiem
vienalga nepieciešama regulāra
ķemmēšana ,  l a i  kažoks
nesaveltos.

Suņa izmēram ir nozīme—jo lielāks, jo maksā vairāk

Informācijas ievākšana un kopā salikšana
Nu viss ir pārdomāts. Tev ir

diezgan labs priekšstats par tām
suņa īpašībām, kas atbilst tavai
ģimenei un dzīves stilam.
Pienācis laiks izlemt, kuram
sunim šīs īpašības piemīt.
Izvēlies šķirnes! Pat ja domā
iegādāties jaukteni, nedomā, ka
informācijas ievākšana neat-
tiecas uz tevi, jo jaukteņiem
piemīt daudzas tās šķirnes
iezīmes, kurai viņi līdzinās. Tie,
kas pēc izskata atgādina
zeltainos retrīverus vai labra-

dorus, mēdz būt enerģiski,
draudzīgi un cilvēkus mīloši
suņi. Spuraini, mazi terjeriem
līdzīgi suņi ir aktīvi un ar
attīstītiem medību instinktiem,
piemēram, Džeka Rasela terjeri.
Izpētot dažādas šķirnes, kuru
īpašības tu vēlies redzēt savā
sunī, tev būs vieglāk izvēlēties
perfekto suni.

Kad esi izpētījis infor-
māciju, izveido sarakstu ar
kritērijiem savam ideālajam
sunim:

- Vecums (kucēns, pusaudzis,
pieaudzis suns, seniors)
- Kopšana (sprogains, īs-
spalvains, bez divkāršā kažoka
utt.)
- Enerģijas līmenis?
- Treniņi (Vai vēlams jau
apmācīts suns? Vai esi gatavs
izvēlēties suni ar problēmām?)

Sarakstā var tikt iekļauts
jebkas cits, kas nāk prātā.

Nākamais solis ir ņemt šo
sarakstu un doties uz patversmi!
Mēs tevi gaidīsim!

NUMURA TĒMA

Pubļikācijas pamatā ir 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.

Ar kādu suni tu spēsi tikt galā?
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Ir teiciens, ka “dvēseles dziļākā būtība ir nevis tur, kur tā mīt,
bet kur tā mīl”. Par šī mēneša dzīvniekiem var teikt tieši to. Lielais
milzis Naiks un nosvērtais puika Pipars tikai sākumā izskatās atturīgi
un nepieejami, taču aiz nopietnās ārienes slēpjas bezgala laba sirds,
kas ir gatava cilvēkiem piedot un mīlēt bez nosacījumiem vēlreiz.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Naiks

Pipars
Četrus gadus

vecais runcis Pipars
patversmē nonācis
pavisam nesen, tāpēc
uz cilvēkiem raugās
ar zināmu ne-
uzticību. Viņš ir
mierīgs kaķis, kuram
vajadzēs laiku, lai
pierastu pie jauna-
jiem apstākļiem...

Arī suņi mēdz
zaudēt darbu — tā
notika ar Naiku, jo viņa
apsargājamā teritorija
tika likvidēta. Viņš ir
liela auguma, mierīgs
un labi audzināts suns,
kurš nekad nav turēts
pie ķēdes un kurš
labprāt dzīvotu privāt-
mājā ar teritoriju vai
laukos.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Kā jau tas ir pierasts, gada sākumā, kad ārā vēl ir sniegs un
auksts, suņi un kaķi no patversmes tiek adoptēti mazāk. 14 kaķi un 7
suņi, kas janvārī devās uz jaunām mājām, no statistikas viedokļa
nešķiet daudz, taču aiz katra skaitļa atrodas dzīvnieks ar īpašu stāstu,
un par trijiem no viņiem  noteikti ir vērts pastāstīt.

Pelēkā persiešu kaķenīte Kleo
patversmē nonāca pagājušā gada aprīlī,
bet šī gada janvārī mīlīgā un draudzīgā
kaķu dāma devās uz jaunām mājām,
kur, kā raksta saimnieki, ar otru peļu
junkuru sākumā ir cīnījusies par
tiesībām uz ērtākajām vietām mājās,
vēl joprojām mēģina kļūt par vienīgo
saimnieci un ir ļoti iecienījusi vārītu
vistiņu. Pūkainā skaistule arī tikusi pie
jauna vārda — Mišela.

Suņu vīrs Naikijs patversmē nonāca
jūlija vidū visnotaļ bēdīgā stāvoklī — ar
ielaistu blusu alerģiju, kuras dēļ uz muguras
un pakaļkājām apmatojuma tikpat kā nebija.
Mazs suns ar liela suņa dvēseli, taču tikai
janvārī viņam bija lemts atstāt patversmes
būri uz visiem laikiem un doties tālajā ceļā uz
Liepāju, lai, dzīvojot  pārsimt metrus no jūras
krasta, kļūtu par labāko draugu un
kompanjonu savam jaunajam saimniekam.

Bingo tika piesiets pie
patversmes vārtiem. Trīs gadus
vecais puika bija ne tikai jauks un
draudzīgs, bet prāts tā vien nesās uz
rotaļām un aušībām, taču
vislabprātāk viņam patika ierausties
kādam klēpī. Viņu noskatīja kāda
ģimene, kas vēlējās otru sunīti, kas
varētu dzīvot iekšā. Par to, kā viņam
klājas jaunajās mājās, variet
noskatīties šeit:

http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-
sirds-09-02-2013/ .
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Labdien!

...pirms gada, 26.decembrī pie Jums adoptējām Robīti. Stāsts
ar māsiņu Keriju un briesmīgo kaķu mēri, no kura lieliski
izķepurojāmies :)

Sūtu Jums nu jau pieaugušā Roberta bildes. Mums viss ir
lieliski :) Robītis mūsu mājās ir ienesis svētību-ir sakārtojušās ļoti
daudzas lietas, kas bija "iestrēgušas" gadiem.
Uz Ziemassvētkiem apciemojām Jūs, atstājām groziņu kaķiem.

Robītis sūta sveicienus dakterītei Daigai! :)

Lai Jums viss labi, neapsīkst spēki un labi cilvēki visapkārt!
Laimīgu jauno gadu!

Inese, Emīlija, Robis un Stella

Fēlikss kā Ziemassvētku dāvanu saņēma jaunukaķu māju, un par to, cik tā ir lieliska unskaista vēlējās, pastāstīt un parādīt arī mums.

Labdien!

Vēlos pastāstīt par jūsu bijušo audzēkni kaķenīti Kļaksu.
Nu jau pagājis pusotrs gads, kopš mana mamma paņēma šo
kaķenīti no patversmes. Mammas iepriekšējā kaķenīte nomira
no vecuma, un jau nākamajā dienā dzīvoklī parādījās peles –
acīmredzot, sajuta, ka kaķa vairs nav. Mamma bija šausmās,
nezināja, ko darīt, jo jaunu kaķi negribēja ņemt – nekas
nespēšot aizstāt Muročku. Un tieši tad jūs mājas lapā es
ieraudzīju gadu veco, melno kaķenīti, no kuras atteicās jauna
ģimene. Jūsu (nu jau mūsu) Kļaksas liktenis izšķīrās 10
minūtēs. Piezvanīju mammai un pēc neilgas pierunāšanas viņa
devās pie jums, bet mājās atgriezās jau kopā ar kaķi! Nu Kļaksa
ir izķērusi visas peles! Taču viņai bija vajadzīgs ilgs laiks, lai
pierastu – varbūt iepriekšējā ģimenē viņai darīts pāri? Tagad
mamma un Kļaksa ir nešķiramas un kaķenīte jūtas kā
pilntiesīga mājas saimniece 

Robītis

Fēlikss

Kļaksa
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Suņu skolā man jāiet...
Pagājušā gada pavasarī un rudenī patversmē reizi

nedēļā tika rīkotas suņu apmācības nodarbības, kurās ar
lielu prieku un entuziasmu piedalījās gan mūsu suņi, gan
brīvprātīgie. Gāja visādi—gan viegli, gan grūti, gan jautri,
gan brīžiem nācās ievilkt elpu un noskaitīt līdz desmit, lai
nevajadzētu dusmoties uz stūrgalvīgo audzēkni, kam prāts
uz rotaļām nesas—un tomēr suņu skolas pozitīvo ietekmi
nevar noliegt.

Tādēļ martā svētdienās ir plānots atsākt darbu ar
suņiem, un tiek meklēti cilvēki, kuriem ir interese par
suņiem, vēlme ieguldīt laiku, atnākt vismaz reizi nedēļā ar
četrkājaino audzēkni atkārtot un nostiprināt apgūto un
svarīgākais—mācīties pašiem.

Pieteikumu, kurā ir norādīts vārds, uzvārds,
kontaktinformācija (e-pasts), kā arī īss raksturojums par
sevi (vai bijusi pieredze darbā ar suņiem, kuras jomas
suņu apmācībā interesē, vai esi gatavs piedalīties
patversmes pasākumos kopā ar suņiem, laiki un iespējas
ierasties) sūtiet uz dzd@latnet.lv līdz 10.martam! Hektors prot lidot
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