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Šī vienotība ir signāls lēmumu
pieņēmējiem, ka rosinājums par ka-
žokādu nozares slēgšanu nav nekāds
margināls joks, bet nopietns priekšli-
kums, kuru atbalsta un virza labākie
vides un dzīvnieku aizsardzības eks-
perti valstī. Šī vienotība ir arī aicinā-
jums sabiedrībai ieklausīties un pie-
vienoties, lai kopīgi veidotu labāku
valsts nākotni – bez biznesa, kura
pamatā ir dzīvu būtņu ciešanas.

Indikators politiķu spējai humāni
un saprātīgi risināt situācijas, kurās
saduras cilvēku un dzīvnieku intere-
ses, būs Vides un reģionālās attīstī-
bas ministrijas ierosinātie „kurmju
grozījumi”, kas paredz šos alu dzīv-
niekus pielīdzināt kaitīgajiem grauzē-
jiem. Vai Saeimas deputāti spēs pa-
celties pāri „mauriņu pļāvēju” izprat-
nei par kurmjiem un saskatīt šī dzīv-
nieka vietu un vērtību dabas kopējās
norisēs – rādīs tālākās diskusijas
parlamenta komisijās un balsojumi
plenārsēdēs. Mūsu komentāru par šo

tēmu lasiet avīzes 12.lappusē!
Ir lielas lietas, un ir mazas lietas,

un reizēm tieši šīs mazās negaidīti
sagādā vislielākos pārsteigumus. Tā
notika ar patversmes brīvprātīgās
Zanes ieceri izveidot patversmē lab-
darības bibliotēku. Domāts – darīts,
un janvāra vidū Grāmatu Žurkas la-
sītavas plauktos iegūla pirmās grā-
matas. (Grāmatu Žurkas vārds lasīta-
vai dots, jo tajā ierīkota arī mājvieta
patversmes žurciņai un smilšu pelī-
tēm.) Par lielu pārsteigumu, neraugo-
ties uz pagaidām trūcīgo lasāmvielas
izvēli, lasītava jau pirmajās darbības
dienās guva lielu piekrišanu – to lab-
prāt izmanto gan patversmes ēkā
esošās veterinārās klīnikas klienti,
gan pat tuvējās apkārtnes iedzīvotāji!
Tas vēlreiz pierāda, ka labdarība var
izpausties visdažādākajos veidos—ir
tikai jāatver prāts idejām un jāsaņem
dūša to īstenošanai!

Lielie darbi un mazie darbi

2014.gada pirmais mēnesis Latvijas dzīvnieku draugiem aizritēja
kažokzvēru aizsardzības zīmē. Tas ir kļuvis par patiesi vēsturisku
mēnesi, jo pirmo reizi visas lielākās vides un dzīvnieku aizsardzības
organizācijas ir apvienojušās kopīgam mērķim: panākt kažokādu ra-
žošanas nozares slēgšanu Latvijā.
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Patversmē „Dzīvnieku Draugs” janvāra vidū tika atklā-
ta labdarības bibliotēka „Grāmatu Žurkas Lasītava”, ku-
ras mērķis ir atraktīvā un izglītojošā veidā piesaistīt zie-
dojumus patversmes iemītnieku uzturēšanai. Ar šo pro-
jektu patversme simboliski pievienojās „Grāmatu draugu
ķēdei”, kas notika 18.janvārī, un vēlas atgādināt, ka lab-
darībai ir iespējamas visdažādākās izpausmes.

Labdarības bibliotēkā apkopotas ziedotas grāmatas
par visdažādākajām tēmām – gan daiļliteratūra, gan
dzeja, gan izziņas un izklaidējošas grāmatas, gan peri-
odika. Ikviens interesents var izvēlēties kādu no grāma-
tām vai žurnāliem un, samaksājot nelielu ziedojumu,
lasīt to turpat uz vietas vai arī paņemt līdzi uz mājām.
Izlasīto grāmatu jāatnes atpakaļ vai arī tās vietā jāsarū-
pē kāda cita – līdzvērtīga.

Patversme aicina ikvienu iesaistīties bibliotēkas
papildināšanā, ziedojot grāmatas par dabu, dzīvnie-
kiem, vidi, veģetārismu, vegānismu un citām tē-
mām.

Projekta idejas autore ir patversmes brīvprātīgā
Zane Peipere, kas iedvesmu smēlās Lielbritānijas or-
ganizācijas „Dogs Trust” starptautiskajos kursos. Liel-
britānijā šādas labdarības bibliotēkas – lasītavas ir ļoti populāras un
tiek izmantotas visdažādākajās labdarības organizācijās un pasāku-
mos.

ZIŅAS

Grāmatu Žurka palīdzēs patversmei

Raidījums „Ķepa uz sirds” jan-
vārī uz patversmi atveda grupu
„Musiqq”, kuras dalībnieki Ma-
rats Ogļezņevs un Emīls Balceris

iejutās patversmes brīvprātīgo lo-
mā un kļuva par „krusttēviem”
diviem mūsu bārdainīšiem – ruda-
jam Montijam un spriganajam

Pongo. Kā visi brīvprātīgie, Emīls
un Marats noklausījās semināru
par pareizu apiešanos ar suņiem,
bet pēc tam devās palīgā sagatavot
rējējiem pusdienu maltīti. Kad šis
uzdevums bija godam veikts, abi
puiši tika atalgoti ar pastaigu
Montija un Pongo kompānijā.

Ar dāvanām un laba vēlēju-
miem janvārī patversmi apmeklēja
draugi no privātskolas „Patnis”,
kas Ziemassvētku tirdziņā ietirgo-
to naudiņu bija nolēmuši ziedot
patversmes iemītniekiem. Bērni
patversmē ieradās tieši brīdī, kad
Latvijas Televīzijai tika gatavots
sižets par „Grāmatu Žurkas bibli-
otēkas” atklāšanu, tā kļūstot arī
par pirmajiem bibliotēkas apmek-
lētājiem un TV zvaigznēm.

Ciemiņi patversmē
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NOTIKUMS

„Sabiedrība pret kažokādām”:

Kažokādas ir nežēlīga greznība

Ietekmīgākās un lielākās Latvijas vides un
dzīvnieku aizsardzības organizācijas 29.janvārī
apvienojās „Sabiedrībā pret kažokādām” (SPK) –
sabiedriskā kustībā, kura informēs un izglītos
sabiedrību par “dzīvi bez kažokādām” un virzīs
izskatīšanai Saeimā vairāk nekā 10 000 Latvijas
iedzīvotāju parakstīto iniciatīvu pret kažokzvē-
ru audzēšanu ar mērķi panākt šīs nozares slēg-
šanu Latvijā.

Parakstot kopīgu manifestu
„Par kažokzvēru aizsardzību”,
organizācijas apņēmās apvienot
spēkus kopīgam darbam ar mēr-
ķi panākt pilnīgu kažokzvēru
audzēšanas aizliegumu Latvijā,
uzsverot, ka kažokādas ir nežēlī-
ga greznība, kas sagādā ciešanas
miljoniem dzīvnieku un nodara
kaitējumu dabai un cilvēkiem.

Ar spēcīgiem un emocijām
bagātinātiem vēstījumiem sa-
biedrībai pasākumā uzstājās
SPK atbalstītāji mūziķis un radi-
obalss Andris Freidenfelds,
multimākslinieks Kaspars Bin-
demanis un aktieris un režisors
Varis Vētra. Kaspars Bindema-
nis, atgādinot par dzīvnieku cie-
šanām zvēraudzētavās, sacīja:
„Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet
mūsu acīs daži ir vienlīdzīgāki –
tie, no kuriem mēs varam iz-
spiest kaut kādu labumu savām
šķietamajām ērtībām, pēkšņi
kļūst par nejūtīgiem dzīvnie-
kiem, kuriem nav ne vēlmju, ne
emociju, ne dvēseles, ne cieša-

nu”. „Mēs izvēlamies būt stilīgi
divkoši tā vietā, lai sekotu savai
sirdsbalsij,” sacīja mūziķis, aici-
not „ir pienācis laiks savā cilvē-
cībā un savā attīstībā spert nā-
kamo soli un saprast, ka ikviena
radība ir nolikta uz zemes, lai
dzīvotu ar dzīvesprieku, nevis
kalpotu kādam iegribu apmieri-
nāšanai.”

Savukārt Varis Vētra sacīja,
ka „dzīvnieki ir radīti tāpēc, lai
mūsu sirdīs ieplūstu mīlestība”.

”Dzīvniekiem nav jākalpo mums,
viņiem ir jābūt mūsu draugiem
un biedriem,” uzskata māksli-
nieks. „Mēs šeit esam, lai saliktu
kopā galvas un sirdis un rīkotos
tā, lai galu galā dzīvotu mierā,
saticībā un mīlestībā, un, galve-
nais, būtu apmierināti paši ar
sevi, ka mums nav kādam citam
jāuzbrūk un jāatņem dzīvība,”
sacīja Vētra.
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Mūziķis Andris Freidenfelds
jeb Fredis aicināja „nebūt vec-
modīgiem”, uzsverot, ka kažok-
ādas jau sen vairs nav ne stilī-
gas, ne seksīgas, ne pozitīvas.
„Laiki mainās un arī mēs kļūs-
tam stilīgāki un pamazām atme-
tam visus šos neandertāliešu alu
laikmeta barbarismus,” sacīja
Fredis, atgādinot, ka kažokādu
ražošana nodara kaitējumu
mums pašiem, jo „mums ir viena
asins ar visu ekosistēmu kopu-
mā, un nodarot pāri dzīvnie-
kiem, mēs patiesībā cērtam paši
sev kājā un zāģējam zaru, uz
kura sēžam.”

Savukārt Lielvārdes iedzīvotā-
ja Māra Jakubovska dalījās ar
savu rūgto pieredzi, dzīvojot līdz-
ās zvēraudzētavai „Lāčplēsis ZF”.
No audzētavas izbēgušās ūdeles,
kaiju un vārnu pulki, kas zvēr-
audzētavā atrod bagātīgus barī-
bas krājumus, tai skaitā dzīvnie-
ku līķus, un vides un gaisa pie-
sārņojums sagrāvis viņas ģime-
nes sapni uzbūvēt māju un ie-
kopt dārzu, jo tiek nopostīti ne
vien jebkādi augi, bet pat jaun-
būves izolācijas materiāli. „Visi
mūsu ģimenes sapņi un cerības
ir nolīdzināti līdz ar zemi,”
skumji secināja Māra, turot ro-
kās ūdeļu skeletus, ko putni iz-
mētā pa viņas īpašumu.

Nīderlandes organizācijas
“Kažokus dzīvniekiem” (“Bont
Voor Dieren”) vadītāja Nikole
van Gemerta (Nicole van Ge-
mert) apsveikuma uzrunā augs-
tu novērtēja Latvijas nevalstisko
organizāciju sasniegto un pauda
cerību, ka Latvija varētu kļūt par
pirmo Baltijas valsti, kurā tiek
aizliegta kažokādu ražošana.

Mūziķis Andris Freidenfelds jeb Fredis aicināja „nebūt vecmodī-
giem”, uzsverot, ka kažokādas jau sen vairs nav ne stilīgas, ne

seksīgas, ne pozitīvas.

„Visi mūsu ģimenes sapņi un cerības ir nolīdzināti līdz ar zemi,”
skumji secināja Māra Jakubovska, turot rokās ūdeļu skeletus, ko

putni izmētā pa viņas īpašumu.

Nīderlandes organizācijas “Kažokus dzīvniekiem” (“Bont Voor
Dieren”) vadītāja Nikole van Gemerta pauda cerību, ka Latvija
varētu kļūt par pirmo Baltijas valsti, kurā tiek aizliegta kažok-

ādu ražošana.
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Kustība “Sabiedrība pret kažok-

ādām” ir atvērta ikvienai organizāci-
jai un interesentam, kas vēlas dot
savu ieguldījumu, lai Latvija kļūtu
par zemi bez kažokādām. Kustībai
var pievienoties, sūtot ziņu
“Sabiedrības pret kažokādām” soci-
ālajos tīklos “Facebook” un
“Twitter”, rakstot e-pastu uz pretka-
zokadam@gmail.com vai sūtot vēs-
tuli uz adresi Fr. Candera iela 4, Rī-
ga, LV-1046.
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MANIFESTS
PAR KAŽOKZVĒRU AIZSARDZĪBU

Mēs, biedrība „Dzīvnieku Brīvība”, nodibinā-
jums „Dzīvnieku Drauga fonds”, Juglas Dzīvnieku aiz-
sardzības grupa, Pasaules Dabas Fonds, Vides aizsar-
dzības klubs, biedrība „DzīvniekuSOS”, biedrība „homo
ecos:”, biedrība „Zemes draugi”, biedrība „Zaļā brīvība”
un biedrība “Vides vārds”,

IEVĒROJOT Latvijas Dzīvnieku aizsardzības likuma
preambulu, kas nosaka, ka cilvēces ētiskais pienā-
kums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un
aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība, ka
cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību,
izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos
aizsargāt un ka nevienam nav atļauts bez pamatota
iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt
ciešanas vai citādi kaitēt,
ŅEMOT VĒRĀ mūsdienu zinātniskos pētījumus, kas
liecina, ka zvēraudzētavās nav iespējams audzēt savva-
ļas dzīvniekus — lapsas, ūdeles un šinšillas —, nesa-
gādājot viņiem nopietnas fiziskās un psihiskās veselī-
bas problēmas,
ŅEMOT VĒRĀ zvēraudzēšanas nodarīto kaitējumu
videi, sabiedrības un indivīdu fiziskajai un garīgajai
veselībai un drošībai,
VĒLOTIES pasargāt no ciešanu pilnas dzīves un mo-
košas nāves ap 300 000 ūdeļu, 9000 lapsu un 3000
šinšillu, kas ik gadu tiek nogalinātas zvēraudzētavās
Latvijā,
RESPEKTĒJOT vairāk nekā 10 300 Latvijas iedzīvotā-
ju pausto gribu, kas parakstījuši sabiedrības iniciatīvu
par pilnīgu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā,
VĒLOTIES ne tikai vairot izpratni par dzīvnieku tiesī-
bām, bet arī humānu attieksmi un iejūtību citās dzīves
jomās, kas nepieciešams ikvienai ētiski tālredzīgai sa-
biedrībai,

IR NOLĒMUŠI dibināt „Sabiedrību pret kažok-
ādām” (SPK) un VIENOJUŠIES:

Apvienot spēkus kopīgam darbam ar mērķi panākt
pilnīgu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Lat-
vijā;

Aktīvi un neatlaidīgi iestāties pret jaunu zvērau-
dzētavu būvniecību Latvijā;

Informēt un izglītot sabiedrību par zvēraudzēšanas
nodarīto kaitējumu dzīvniekiem, apkārtējai
videi un vietējo iedzīvotāju individuālajām un
kolektīvajām tiesībām, brīvībām un interesēm;

Līdz kažokzvēru audzēšanas aizlieguma pieņemša-
nai sabiedriski uzraudzīt dzīvnieku labturības
prasību ievērošanu fermās;

Līdz kažokzvēru audzēšanas aizlieguma pieņemša-
nai pieprasīt dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabo-
šanu fermās.

ATBALSTA

NOTIKUMS
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DZĪVNIEKI
Lai bizness gūtu peļņu, savu ap-
mēram gadu ilgo mūžu lapsas,
ūdeles, šinšillas pavada sablīvē-
tas šauros krātiņos. Nenormālo
dzīves apstākļu dēļ slimības,
stress, pašsakropļošanās un ka-
nibālisms ir šo dzīvnieku ikdie-
na, un arī nāve ir ciešanu pilna.

KAŽOKĀDAS =
NEŽĒLĪGA GREZNĪBA

VIDE
Kažokzvēru fermas piesārņo
zemi, gaisu un ūdeni. Kažokādu
ražošana ir līdz 28 reizēm kaitī-
gāka videi salīdzinoši ar citu tek-
stilmateriālu ražošanu.
Izbēgušie dzīvnieki savvaļā ap-
draud vietējās sugas.

NODARBINĀTIE
Ik gadu vairāk nekā pusmiljons
šinšillu, ūdeļu, lapsu Latvijā tiek
nogalināti ar strāvu, gāzi vai no-
sitot. Uz vienu kažokzvēru biz-
nesā strādājošo ir vismaz 1000
upuru gadā. Ādu apstrādē izman-
to cilvēkiem bīstamas ķimikāli-
jas.

PATĒRĒTĀJI
Kažokādās iesūcinātās vielas var
izraisīt vēzi, dažādas reproduktī-
vās sistēmas saslimšanas, alerģi-
jas, nervu bojājumus, gļotādas
kairinājumu vai izjaukt hormo-
nālo līdzsvaru.

INFOGRAFIKS
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Janvārī beidzot, beidzot sagaidī-
jām gan salu, gan nedaudz sniega.
Galu galā, cik tad var pa dubļiem
un peļķēm mīcīties, stāvēt voljē-
ros, kamēr lietus līst uz galvas, un
ar ilgām skatīties uz durvīm, gai-
dot, kad varēs iet iekšā?

Patversmes suņi par šādu laiku
tik tiešām priecājas—ir aktīvāki,
daudz labprātāk pavada laiku ārā,
kopīgi rotaļājoties un izskrieno-
ties.

Mišela ir suns, kuram nav jāstās-
ta, kas ir jādara ar rotaļlietām.
Tās ir jāpaņem zobos un jāliek

lietā. Ja mantu nav, tad tās vien-
mēr var atrast. Cilvēki vienkārši
nespēj novērtēt to, cik lieliskas

lietas var atrast pagalmā.

Savukārt mazajai Dinai to
“ārā” nevajag tik ļoti kā cilvē-
ka uzmanību un mīlestību.

Tu tikai uz brīdi apstājies un
atplet rokas—mazā pati pie-
nāks, paslēps purniņu azotē

un runāsies, runāsies...

Mišela

Dina
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Bet pēc parunāšanās—laiks
parotaļāties. Mazos par zemu

nekad nevajag novērtēt—-
Dina ir apņēmības pilna tam
cilvēkam vilkšanas spēlē uz-

varēt neļaut.
Tas arī izdodas—noķer nu!

Kas tad te? Treji suņi nevar vienu
mantu sadalīt? Kurš stiprāks: To-

miņš, Brita vai Dīzelis?

Dina

Dina

Brita

Tomiņš, Donna, Dīzelis un Brita

Tomiņš, Brita un Donna
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VARAM ierosinātie un ZM bez
īpašas iedziļināšanās tālāk virzī-
tie grozījumi Dzīvnieku aizsar-
dzības likumā (DzAL), kuri žigli
vien tika atbalstīti arī valdībā,
paredz pielīdzināt kurmjus kaitī-
gajiem grauzējiem un posmkā-
jiem. VARAM skaidroja, ka tas
nepieciešams, jo: „Ņemot vērā,
ka kurmis nav grauzējs, uz to
formāli attiecās likuma norma
par nogalināšanas aizliegumu.
Neveicot vēsturiski ieviesušās
dzīvnieku sistemātikas kļūdas
labojumu, formāli ir aizliedzama
jebkāda lauksaimniecības zemes
apstrāde.” Vēlāk VARAM papildi-
nāja savu skaidrojumu, norādot,
ka „kurmji iet bojā netīšas nogali-
nāšanas rezultātā (lauksaim-
niecības zemju apstrāde u.c.) un
tīšas nogalināšanas rezultātā
(ķerot)”, tāpēc pašlaik likumā
paredzētais aizliegums tos noga-
lināt neesot izpildāms un ir jāat-

ceļ. Sak, ja jau tāpat visi galē
kurmjus, tad legalizēsim to arī
likumā.

Diemžēl grozījumu ierosinātā-
ji – ne VARAM, ne ZM - nav pa-
pūlējušies izanalizēt, kādas īsti
sekas radīs kurmju iekļaušana
vienā „listē” ar citiem kaitēkļiem
– žurkām, pelēm un tarakāniem.
Te nu vietā atgādināt, ka visi
DzAL noteiktie nogalināšanas
aizlieguma izņēmumi ir saistīti
ar citiem speciālajiem likumiem
un noteikumiem, kuros noteikts,
kas un kādā veidā drīkst šajos
izņēmuma gadījumos dzīvnieku
nogalināt. Piemēram, ir atļauts
nogalināt dzīvniekus medībās,
bet to drīkst darīt tikai mednieki
tikai noteiktā laikā un veidā. Ir
atļauts eitanazēt dzīvniekus, ta-
ču to drīkst darīt tikai veterinār-
ārsts. Ir atļauts nokaut lauk-
saimniecības dzīvniekus, taču to

drīkst darīt tikai kautuvēs, tikai
ar noteiktām metodēm, sagādā-
jot pēc iespējas mazāk ciešanu.
NEVIENU dzīvnieku nedrīkst
nogalināt jebkurš un tāpat vien -
tāda ir Dzīvnieku aizsardzības
likuma ideja un loģika.

Iekļaujot kurmjus vienā pantā
ar kaitīgajiem grauzējiem un ku-
kaiņiem, pēc šīs likumu sistē-
mas loģikas uz tiem būtu attieci-
nāms Epidemioloģiskās drošības
likums un deratizācijas un dez-
insekcijas noteikumi (kuros gan
kurmji nav minēti). Šo normatī-
vu mērķis ir pasargāt sabiedrību
no bīstamām infekcijām, ko var
izplatīt grauzēji, blusas, utis un
tamlīdzīgi.

Šā gada sākumā Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) paklusām nolēma iekļaut kaitīgo dzīvnieku sarakstā kurmjus, tādejādi pēc būtī-
bas izsludinot neierobežotu karu pret šiem mazajiem zemes racējiem.

Daži vārdi par kaitēkļiem

jeb „kurmju likuma” kurmju rakumi
http://seedebtrun.com/wp-content/uploads/2012/02/molehills.jpg
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Tie paredz, ka šos kaitīgos,
sabiedrības veselībai un cilvēku
dzīvībai bīstamos dzīvniekus un
posmkājus ne tikai drīkst, bet ir
OBLIGĀTS PIENĀKUMS iznīci-
nāt. Tātad – ja grozījumi pašrei-
zējā variantā stāsies spēkā, visi
kurmji būs obligāti jāiznīcina,
pat tad, ja, piemēram, jums ne-
maz nav iebildumu, ka tie rosās
jūsu dārzā vai pļavā. Turklāt
šāds totālā kara pieteikums kur-
mjiem nebūt nenozīmē, ka tos
drīkstēs nogalināt jebkurš, jo arī
kaitīgo grauzēju un posm-
kāju iznīcināšanai ir
noteikta sava kārtī-
ba – to drīkst da-
rīt tikai speciāli
apmācīts per-
sonāls.

Tā nu iz-
nāk, ka VA-
RAM ierosinā-
jums nemaz
nesasniedz savu
mērķi un omītei
savā mazdārziņā šā
vai tā nebūs atļauts izlikt
kurmju slazdus pašai uz savu
roku. Taču arī likt kurmi mierā
vai noķert un izlaist tuvīnā pļavā
viņai vairs nebūs ļauts, bet būs
pienākums izsaukt kurmju nīdē-
tāju brigādi. Tāpat lauksaimnie-
ki, augkopji, tūrisma mītņu
īpašnieki un vienkārši privātmā-
ju iedzīvotāji turpmāk vairs ne-
drīkstēs nelikties ne zinis par
zemes pauguriņiem, kas nakti
uzradušies pļavā vai zālienā –
tiklīdz kaut kas liecinās par kur-
mju klātbūtni, tūdaļ obligāti jā-

sauc iznīcinātāji.

Te nu ir pienācis laiks at-
saukt atmiņā, kamdēļ vispār mi-
nistrijas tā pēkšņi ieinteresējās
par kurmjiem, kas līdz šim mie-
rīgi bija rakuši savas alas, tik
vien ļaunuma nodarot, kā sagā-
dājot papildus darbu perfektu
zālienu cienītājiem. Bet stāsts
aizsākās pērnā gada pavasarī,
kad uzņēmums „Mednieks LV”
piegāja lietai „radoši” un izdomā-
ja, ka ar mauriņu postītājiem
lieliski var tikt galā, salaižot alās
gāzi un uzspridzinot tās kopā ar
visiem iemītniekiem. Vai alā maz
kāds kurmis bijis un cik citu
ne-

vainīgu pazemes
radību sprādzienā gājušas bojā
vai sakropļotas – tas tāds nieks
vien, ja tik bizness... Taču sa-
biedrībai tā vis nešķita, un pēc
publiska trača firmai nācās
sniegt paskaidrojumus atbildīga-
jām iestādēm par savas darbības
likumību. Jau tolaik no uzņēmu-
ma pārstāvju puses izskanēja
ierosinājums kurmjus atzīt par
kaitēkļiem, lai tos varētu nīdēt
bez ierobežojumiem...

VARAM gan apgalvo, ka tās
priekšlikumam ar kurmju spri-
dzinātājiem neesot nekādas sais-
tības un spridzināšana kā kur-
mju nīdēšanas metode vispār
neesot atļauta pašlaik un nekļū-
šot legāla arī pēc grozījumu spē-
kā stāšanās, jo neesot pieļau-
jams izmantot šādus
„neselektīvus paņēmienus”. Ta-
ču, par nelaimi, tā laikam domā
tikai VARAM, jo kā gan citādi
izskaidrot, ka „Mednieks LV” jo-
projām netraucēti turpina savu
darbību. Un patiesībā nevienā
likumā arī nav ierakstīts, kādas
tieši metodes atļauts izmantot
kaitīgo dzīvnieku iznīcināšanai –
ir tikai vispārīgi noteikts, ka to

„veic tā, lai izvairītos no kai-
tējuma un neērtību ra-

dīšanas personām
vai kaitējuma vi-

dei, kas varētu
ietekmēt sa-
biedrības ve-
selību vai vi-
di”. Un – kas
nav aizliegts,

tas ir atļauts.

T ā d i ,  l ū k ,
„kurmju rakumi”,

ar kuriem nu galā jā-
tiek Saeimai. Lai kāds būtu

100 gudro galvu lēmums, kur-
mju dzīvē no tā nekas nemainī-
sies – viņi cels savus pauguri-
ņus, kā cēluši jau tūkstošiem
gadu. Taču šī ir lieliska iespēja
parādīt sabiedrības ētisko brie-
dumu un pasacīt –mēs, cilvēki,
atzīstam kurmju tiesības dzīvot
uz šīs planētas atbilstoši viņu
dabiskajiem instinktiem, un, lai
gan ir ļaudis, kuriem nepatīk
kurmju rakumi dārzos, taču viņi
savus mauriņus drīkst sargāt
tikai, nenodarot kurmjiem pāri.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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Ziņojums: biežāk pielietotā putnu pirmskaušanas apdullināšanas
metode ir nežēlīga

Eiropas Savienībā 80% gadījumu pielietotā putnu pirmskaušanas apdullināšana ar tā
dēvēto „ūdens peldes” metodi ir nežēlīga, taču tās aizliegšana nav lietderīga ekonomisku
apsvērumu dēļ, secināts pērnā gada nogalē publiskotajā Eiropas Komisijas ziņojumā Eiro-
pas Parlamentam un Padomei par dažādām mājputniem paredzētām apdullināšanas me-
todēm.

Ziņojumā galvenokārt analizē-
tas divas Eiropas Savienībā bie-
žāk pielietotās putnu pirmskau-
šanas apdullināšanas metodes:
apdullināšana ūdens peldē un
apdullināšana kontrolētā atmo-
sfērā (Controlled Atmosphere
Stunning (CAS)).

Apdullināšana ūdens peldē
nozīmē, ka dzīvus putnus iesien
važās, pakar aiz kājām ar galvu
uz leju un tad daļēji iegremdē
ūdenī, līdz to spārni atrodas virs
ūdens tvertnes, kur tie saņem
elektriskās strāvas triecienu.
Elektriskā strāva plūst caur put-
nu ķermeņiem un apdullina tos.
Pētījumā konstatēts, ka, izman-
tojot šo metodi, putni cieš važo-
šanas laikā, kā arī bieži nesa-

ņem pietiekamu strāvas sitienu,
lai pilnībā zaudētu samaņu.

Otra ES biežāk pielietotā ap-
dullināšanas metode ir apdulli-
nāšana kontrolētā atmosfērā,
proti, mājputnus apdullina at-
mosfēras kamerā, kurā tos pa-
kļauj gāzu maisījumu iedarbībai.
Kā atzīts pētījumā, šī metode ir
humānāka, jo tajā netiek pielie-
tota nežēlīgā dzīvu putnu važo-
šana, kā arī metode nodrošina,
ka visi putni pirms kaušanas ir
apdullināti.

ES 80% gaļas ražošanai
audzētu cāļu apdullina, izmanto-
jot ūdens peldi, bet 20% - iz-
mantojot CAS, taču šie dati at-
šķiras dažādās valstīs, piemē-
ram, Vācijā 60% gadījumu tiek

pielietota CAS metode, bet Fran-
cijā to izmanto tikai 5% kautuv-
ju.

Lai gan pētījumā atzīts, ka
ūdens peldes metode sagādā
putniem lielākas ciešanas, tomēr
norādīts, ka „ūdens peldes ap-
dullināšanas pakāpeniska iz-
beigšana patlaban nav ekono-
miski dzīvotspējīga iespēja, jo
pašreizējā situācijā kautuvēm ar
vidēji lielu vai mazu caurlaidspē-
ju, kuru skaits ES ir ievērojams,
nav praktiskas alternatīvas, ko
tās varētu izmantot”. Tomēr
Eiropas Komisija pauž cerību, ka
tuvāko piecu gadu laikā CAS
metodes pielietojums ES pieaugs
līdz 35%, bet ūdens peldes meto-
de tiks pielietota 65% gadījumu.

Pilns ziņojuma teksts
atrodams šeit:

http://ec.europa.eu/
food/animal/welfare/

slaughter/
com_2013_915_report_l

v.pdf

http://www.eat-halal.com/wp-content/uploads/2014/01/eu-waterbath-best-option-for-poultry-stunning-says-ec-01.jpg
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais janvārī

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums janvārī
patversmei deva iespēju sniegt palīdzību 66 kaķiem un
34 suņiem. Nepieciešamo ārstēšanu veterinārās palīdzī-
bas programmas ietvaros saņēma 12 kaķi un pieci suņi,
bet veselības profilakses pasākumi – vakcinācija un at-
tārpošana – veikta 30 suņiem un 54 kaķiem. Ielas kaķu
kontroles programmā janvārī sterilizēti 22 bezpajumtes
kaķi.

Janvārī no fonda finansējuma tika segti izdevumi par
medikamentiem 353,38 latu apjomā un apmaksāti vete-
rinārie pakalpojumi 18,50 latu apjomā.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība
Veterinārā palīdzība janvārī

tika sniegta 17 dzīvniekiem –
ārstētas dažādas traumas un
saslimšanas.

Viens no palīdzības saņēmē-
jiem bija runčuks Hamlets,
kuru Ziemassvētku laikā atrada
pamestu privātmāju rajonā Ik-
šķilē. Acīmredzot kāds runcīti
tur bija pametis, jo kaķis uzstā-
jīgi mēģināja visiem paskaidrot,
ka ir MĀJAS mincis, laužoties
namu durvīs un cenšoties ie-
kļūt iekšā, siltumā un drošībā.
Lai gan vietējie suņi runci tren-
kāja no vienas mājas uz otru,
Hamlets neatkāpās un galu ga-
lā panāca savu – cilvēki viņu
nogādāja patversmē. Tur gan
viņš pavadīja tikai dažas die-
nas, jo ātri vien tika adoptēts.

Savukārt sunīte Līzīte tika
atrasta mežā Dobeles rajonā
kopā ar diviem kaķīšiem. Dzīv-
nieciņi bija sasieti maisā un
izmesti dīķī... Patversmē maz-
sunīte tika sterilizēta un pēc
tam atgriezās pie saviem glābē-
jiem, kuri bija nolēmuši dot vi-
ņai mājas.

Sterilizācijas programma
Īstenojot programmu „noķer-

sterilizē-atlaiž”, janvārī ar fonda
atbalstu tika sterilizēti 22 kaķi

– 17 kaķenes un pieci runči. No
tiem seši minči dzīvo patversmē
un gaida savus jaunos saimnie-
kus, bet pārējie sterilizācijai

nogādāti no ielas kaķu koloni-
jām Salaspilī, Dobeles novadā
un Rīgā un nu jau atgriezušies
savās mītnes vietās.

Sunītei Līzītei vairs nav jāskumst—viņa nekad vairs  neatgriezīsies
pie necilvēkiem, kuri viņu un divus kaķus iesēja maisā un iemeta

dīķī.
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Novērojot šādu „progresu”,
stindzinošs jautājums iezogas
mūsu sirdīs un prātos: „Ko
īsti mēs darām? Ko izpos-
tām?”

Šis jautājums pārorientē
mūsu dabas, īpaši dzīvnieku,
pētījumus. Mēs sākam sa-
prast, ka fakti un skaitļi, pār-
baužu rezultāti un zinātnes
dati nav pietiekami. Tie
sniedz tikai zināšanas, bet ne
izpratni par saprātīgām būt-
nēm, kas varētu pavēstīt
mums ko svarīgu.

Akli aiz trūkuma un alkatī-
bas mēs nespējam saskatīt
dzīvniekos viņu patieso būtī-
bu: katra suga ir kā tauta ar
savu evolūciju, vēsturi, dzīves
vidi, kultūru, valodu. Katrs
dzīvnieks ir indivīds, kam ir

sajūtas – bieži vien varenā-
kas, sarežģītākas un smalkā-
kas nekā mūsējās.

Kāpēc mēs uzskatām, ka
citi dzīvnieki ir zemāki un
bieži vien tikai izejviela mūsu
lietošanai? (Eiropas Savienī-
bā, piemēram, dzīvnieki tiek
definēti kā „lauksaimniecības
produkti” vai „vērtības”, no-
raidot Lielbritānijas ieteikto
jēdzienu „jūtīgas būtnes”.)
Mūsu nelaime ir tā, ka mēs
visus radījumus vērtējam no
cilvēka saprāta viedokļa. Mēs
uzskatām, ka tie, kuriem nav
cilvēcīgā saprāta, nav cieņas
vērti.

Tas nav arguments. Tā
vienkārši ir atļauja postīt mū-
su planētu. Mums nav jāvai-
cā, vai dzīvnieki domā, bet

gan – vai viņi jūt. Vai viņi, tā-
pat kā mēs, sajūt prieku un
skumjas, uzticēšanos un bai-
les, mātes mīlestību, vientulī-
bu, ilgas pēc mājām, dusmas,
sabrukumu, pateicību, ziņkā-
ri, izbrīnu par apkārtējo pa-
sauli.

Mēs zinām, ka tā ir. Mums
tikai tas jāatzīst, un mūsu
acīm pavērsies dzīve visā spo-
žumā, ko veido milzīga būtņu
daudzveidība, pulsējot ar ne-
zināmām inteliģences for-
mām, ar bagātīgu pieredzi un
gudrību. Ja mēs tām tuvosi-
mies ar cieņu un mēģināsim
izprast, tās mums rādīs, kā
izzināt ne tikai dabu, bet arī
mūs pašus. Tās rādīs, kā at-
klāt mūsu cilvēcīgumu.

Un tas būs īstais progress.

Kristīne Čilvere

Mūsu gadsimtā ir pārspēti visi iznīcināšanas, postīšanas, piesārņošanas, eksplu-
atācijas un bezjēdzīgas brutalitātes rekordi. Tehnoloģiskais Cilvēks ir kļuvis par
lāstu dabai. Nekas no viņa nav pasargāts. Tūkstošiem dzīvības formu ir pazudušas
uz mūžiem, vēl vairāk ir tuvu izmiršanai.
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MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Rudais runčuks Miķelis patversmē nonāca 25. janvārī, pavisam noplucis
un ļoti slims.  Kāda sieviete divgadīgo minci bija atradusi Rīgā, Sesku ielas
apkaimē, un, nespēdama noskatīties uz nožēlojamā paskata slimo kaķīti, to
paņēma un atnesa uz patversmi. Runčuks arī neizrādīja pretestību labā cilvē-
ka gribai viņam palīdzēt.

Pēc vetārsta apskates kļuva skaidrs, ka Miķelim būs nepieciešama ilg-
stoša ārstēšanās, jo viņa actiņas bija ļoti iekaisušas, pats novārdzis un bez-
spēcīgs. Taču, lai arī mincis jutās ļoti slikti, viņš ar pateicības pilnām acīm
raudzījās patversmes darbiniekos, un runčuka sirsnīgais skatiens sacīja
„paldies” par palīdzību un rūpēm.

Tā gāja dienas un nedēļas, un nu jau ir mēnesis, kopš Miķelis dzīvo  pa-
tversmē – izārstēts un atkopies. Runčuka kažoks ieguvis veselīgu spīdumu,
spēki pamazām atgriežas, bet sirsnība un mīļums viņa acīs staro joprojām.
Mēs, patversmes darbinieki, un arī pats Miķelītis tic, ka sagaidīs vismīļākos
un jaukākos saimniekus, un tās skumjās dzīves dienas, kad viņš slims un no-
vārdzis klīda pa ielām, paliks atmiņā vien kā ļauns sapnis.
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JANVĀRĪ MĀJĀS DEVĀS...

Ak, šis negantnieks! Šis draiskulis un dauzoņa -
tāds bija patversmes kaķu istabas saimnieks Pedro! Super-
kaķis - ar raksturu, bet fantastisks rotaļu biedrs un kom-
panjons.

Runčuka stāsts gan ir skumjš. Pedro zina, ko nozī-
mē bads, kad vienīgais ēdamais ir kartupeļu mizas un kad
nezini, kura diena var izrādīties pēdējā, jo draudi par no-
indēšanu izskan katru dienu... Par laimi, kāda patversmes
brīvprātīgā minci izglāba un atnesa uz patversmi, kur pa-
gāja laiks, līdz runčuks atkopās. Mīļvārdiņu "Kartupelis"
viņš ieguva savas iepriekšējās dzīves dēļ - dzirdot šo vār-
du, patversmes darbiniekiem uzreiz bija skaidrs, par ku-
ru melnbalto minci ir runa! Nonācis drošībā, siltumā un
pilnu vēderu, Pedro sajuta īsto brīdi, kad viņš var būt

"Pats", parādīt, kas viņš patiesībā ir par vienreizēju Kaķi!

Kādu brīdi Pedro dzīvoja patversmē, bija ļoti labi apradis, pieradis pie cilvēkiem un citiem kaķiem
sev apkārt. Līdz pienāca diena, kad patversmē ieradās kāda sieviete un izvēlējās tieši Pedro sev par
draugu!

"Esam ļoti priecīgi, ka paņēmām kaķīti Pedro. Viņš ir apaudzis ar biezu, melnu akotiņu, ļoti rotaļīgs
un inteliģents. Mēs viņu ļoti mīlam," raksta Pedro jaunie saimnieki.

Savu amizanto vārdiņu runčuks Rūķis ieguva par
godu gada gaišākajiem svētkiem - Ziemassvētkiem.
Runčukam vēl nebija iedots vārds, un patversmē strā-
dājošās meitenes svētku noskaņās nosprieda, ka šis
draiskulis - aktīvs, drošs, rotaļīgs un izdarīgs – ir taisni
tāds kā Rūķītis!

Vairākus mēnešus mincis dzīvoja patversmē, jo Rū-
ķim bija jāatrod īpaši saimnieki, kuri prastu izprast ka-
ķa raksturu, rotaļāties līdz ar minci un pieņemt ģimenē
kā pašu svarīgāko - noteicēju! Jo tieši tāds Rūķis arī ir -
kaķis boss! Citi kaķi Rūķim ne visai patika, jo tikai viņam
vienīgajam jābūt vissvarīgākajam un noteicējam par visu
un visiem.

Rūķi atdodot, patversmes darbinieku sirds bija mazliet nemierīga - kā būs, vai Rūķis iedzīvosies, vai
sadraudzēsies un spēs pieņemt savus jaunos saimniekus? Bet, saņemot vēstulīti no Rūķa saimniekiem,
viss satraukums pazuda, jo bildēs runcis izskatās tik ļoti apmierināts ar dzīvi, ka labāk neko vēlēties vairs
nevar – gozējas gultā un pozē kamerai!

"Sveicieni no Rūķa! Viņš jaunajās mājās jau ir iedzīvojies un izskatās, ka jūtas ļoti labi. Ar katru dienu
paliek arvien ziņkārīgāks un nerātnāks. :)" ziņo Rūķa jaunie saimnieki Ilmārs un Aurika.

Pedro/Kartupelis

Rūķis
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Donna
Donna bija pēdējā no Tukuma mazsunīšiem, kas „aizķērās”
patversmē uz gandrīz trim mēnešiem. Jāatgādina, ka septiņi
mazie sunīši pirms nonākšanas patversmē dzīvoja kādās lauku
mājās kopā ar vēl vairākiem desmitiem suņu, neaprūpēti un
nepabaroti.

Ziņas no Donnas jaunajām mājām liecina, ka sunīte ir veik-
smīgi iejutusies, lai gan sākumā bijusi piesardzīga un sabiju-
sies. „Mazā gudriniece ir ienesusi neizsakāmu dzīvīgumu
un prieku mūsu ģime-
nes mājās. Ar katru
dienu arvien vairāk
jābrīnās par suņu
meitenes lielo apķērī-
bu un spēju apgūt

ko jaunu,” raksta Donnas saimniece. Suņu meitenei ļoti patī-
kot spēlēties ar mantiņām un to viņai esot ne mazums. Mazā
astaine arī ir oficiāli uzņemta ģimenes saimē, saņemot dāvanā
savu ģimenes piederības žetonu.

Čerija
Pašā janvāra sākumā mājās devās pēdējais no patversmes
“pudeļbērniem” - raibdegunainā garkāje un draiskule Čerija. Jaunā
saimniece tuklo kucēnu iemīļoja ekskursijas laikā, kad spridzekļvei-
dīgais suņbērns tika ielaists
patversmes zālē, lai apsvei-
cinātos ar viesiem no izziņas
skoliņas “Kāpēcīši”. Skoliņas
skolotāja Asja iemīlējās pa-
laidniecē ar pirmo acu ska-
tienu, un janvāra pirmajā
nedēļā, saņēmusi pūrā vese-
lu gūzmu padomu, kā tikt
galā ar nevaldāmo enerģiju

un citām blēņdarībām, Čerija devās uz jaunajām mājām.

Ziņas par Čerijas piedzīvojumiem, izaugsmi un attīstību
var lasīt “Kāpēcīšu” skolas portālā www.sova.lv.



20

VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Arī janvārī jauno adoptēto mīluļu saimnieki bija ļoti čakli vēstuļu
rakstītāji—saņēmām gan ziņas par laimīgajiem murrātājiem un rējē-
jiem tepat Latvijā, gan arī vēstuli, kas bija ceļojusi no tālās Vācijas:
blēņdarei Fēbei atkal bija, ko stāstīt, un fotogrāfijas, ko rādīt. Visas

vēstules izlasāmas patversmes mājas lapā www.dzd.lv!

Sveicieni no Skubija un Pluto!

Mēs paņēmām abus brālīšus no patversmes vasarā, kad viņi
bija vēl maziņi. Tagad abi ir izauguši augumā lieli. Liels prieks, ka
mūsu suns Peksis, kuram drīz paliks 12 gadi, mazos suņus pieņē-
ma kā savējos jau tad, kad viņi vēl bija maziņi, un atguvis savu otro

kam viņš gan ierāda, kurš mājās ir galvenais. Arī mūsu mājas kaķi
Mikijs un Milāna ir pieņēmuši suņus, kaķene gan šad tad parāda
savu raksturu pret visiem suņiem.

mani -

man nopakaļ pa māju.
Abi raksturā ir atšķirīgi: Pluto ir mierīgāks, bet ar skaļu balsi, vi-

(Pluto ar komandas mācīšanos iet lēnāk), gudrs un apķērīgs, jau
kopš mazotnes viņam parādījās sargsuņa īpašības, rej pie visādiem

kus un rūkt. Abi suņi labi saprot komandas nedrīkst, sēdēt, gulēt,
stāvēt, kā arī zina, ka virtuvē nākt nedrīkst, lai gan, kad neviena tur
nav, tad ātri aizskrien izlaizīt kaķu bļodiņas.

ejam pastaigā.
Draugi manu dzīvnieku pulciņu ir nodēvējuši par Dagnija un

Zoo, bet es izlaboju uz Mini Zoo.

Novēlām pārējiem patversmes dzīvnieciņiem atrast labas mājas!

Druvu ģimene ar Mini Zoo

Skubijs un Pluto

Pluto

Skubijs
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esam pavadījuši jau sešus mēnešus –

vienmēr ir kāds cilvēks viņai līdzās, kurš paspēlēsies, pabaros vai vien-
kārši sastādīs kompāniju pastaigās. Bildēs redzams mūsu kopā pavadī-
tais atvaļinājums Dānijā pagājušā gada oktobrī.

Fēbes saimnieks Kurts no Vācijas

Fēbe

Fēbe

bu, tādēļ Ārijai [patversmes kaķu kopēja] bieži bija jāuzklausa mani
jautājumi. Lēnām esam apraduši viens ar otru. Zinām, kas Suncim gar-

zinām, kad un kā viņš ved mūs pie ledusskapja. Lai arī nedaudz palicis

norādot, kur ir ledusskapis, divreiz dienā Suncis saņem sagrieztu liello-
pu sirdi, bez tā kārumi un sausā barība netrūkst. Un vēl Suncim vien-

līdz kādu dienu, ēdot vārītu vistu, kaķis sāka diedelēt kādu gabaliņu. Pēc tā saņemšanas radās asociācijas ar suni, kas diedelē
kaut ko garšīgu. Savienojot vārdus „suns” un „runcis”, radās „Suncis”. Uz šo vārdu viņš vienmēr atsaucas, laikam labskanības
dēļ.

bīt.
Vēl skaistāks par viņa izskatu ir raksturs un cilvēcīgums. No rīta kāda maza spalvaina ķepiņa mūs modina, aizved uz vannasista-

pa-
rūpējas arī par puķu lapu garumu, lai gan speciālo zāli neēd.

Gresijs



22

VĒSTULES NO MĀJĀM

LABDIEN!

Mani sauc Žikis. Esmu aptuveni 6 mēnešus jauns min-

acīm. Uzskatu sevi par īstu skaistuli. Un, jā, arī par veiksmi-
nieku.

daudz drošāk un siltāk, arī puncis bija pilnāks. Gāja dienas,

vas, apspriedās. Un atkal aizgāja. Nāca vieni, otri.. Līdz viena
reize atšķīrās no citām.. Kad kārtējo reizi mēģināju skaļi izskaid-

mani satvēra divas lielas rokas. Apjuku ne pa jokam! Kādu brīdi

IEGUVIS SAVU CILVĒKU!
Kā jau bērnam, arī man ir gadījušās dažas ķibeles. Vienreiz

iespundēju savu cilvēku vannas istabā. Bija parasta darba
diena. Kamēr cilvēks no rīta veica savas dīvainās ūdens pro-
cedūras un ķemmēšanos, es izlēmu ievingrināt spēkus lekša-
nā. Jau kādu laiku koridorā biju novērojis dzelzs priekšmetu,
ko jūs dēvējat par divriteni. Kur vēl labāku treniņu vietu! Kā

durvīm. Cilvēks lauzās ārā, stūma, bīdīja, galu galā atvēra
mazu durvju spraugu un kunkstēdams izlīda āra. Pamanīju uz

Šobrīd dzīvoju tepat netālu. Kad ārā nav pārāk auksts un

cilvēki uzskata, ka ārā viens pats neesmu atstājams, tāpēc ko-
kos kāpju pavadiņā.

Murrrr! Žikis
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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 2014

Sociālā veterinārā klīnika „Dzīvnieku
Draugs” sadarbībā ar Austrijas dzīvnieku

aizsardzības organizāciju „Vier Pfoten” laikā
no 31.marta līdz 15.aprīlim organizēs ielas

kaķu sterilizācijas projektu, kurā plānots
sterilizēt vairāk nekā 300 kaķu.

Kaķus sterilizācijai var pieteikt, zvanot
projekta koordinatorei pa tālruni

67457352.

Atsākas ielas kaķu sterilizācijas projekts!

http://motorwrists.com/wp-
content/uploads/2012/08/cat_brown_transparent_background_for_dark_b
gs.png
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