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Tāpēc jūlijs izvērtās par
jaunu projektu un izaicinājumu sā-
kumu. Svarīgākais no tiem neapšau-
bāmi ir Latvijā pirmās sociālās klīni-
kas atklāšana, kurā, pateicoties Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda atbal-
stam, palīdzību varēs saņemt bezpa-
jumtes dzīvnieki. Klīnika sniegs arī
maksas pakalpojumus, visus iegūtos
līdzekļus ieguldot atpakaļ palīdzībā
ielu dzīvniekiem. Tas ir nebijis soci-
ālās uzņēmējdarbības veids Latvijā,
taču pasaules dzīvnieku aizsardzības
organizācijas ir uzkrājušas lielu pie-
redzi šajā jomā, secinot, ka visefektī-
vāk palīdzību cietušiem dzīvniekiem
var sniegt pašas. Ielu dzīvnieku ār-
stēšana prasa īpašas prasmes un
īpašu pieeju, ne velti ir attīstījusies
vesela veterinārijas nozare –
„patversmju medicīna”, un mēs esam
apņēmības pilni to apgūt.

Jūlijā „Dzīvnieku Draugs” arī
aizsāka jaunu projektu brīvprātīga-
jiem – īpašus seminārus cilvēkiem,
kas vēlas doties pastaigās ar patver-
smes suņiem. Šie semināri iecerēti
kā aizsākums vairāku līmeņu brīv-
prātīgo apmācības programmai, kurā
interesenti varēs ne tikai apgūt pa-

matzināšanas saskarsmei ar dzīvnie-
kiem, bet arī uzzināt par aktualitā-
tēm dzīvnieku aizsardzībā, iesaistī-
ties projektos un citās aktivitātēs.
Spriežot pēc milzīgās atsaucības –
ievadsemināru grafiks ir piepildīts
jau līdz novembrim – gribētāju mācī-
ties un uzzināt ko jaunu starp pa-
tversmes brīvprātīgajiem netrūkst!

Tieši pateicoties brīvprātīga-
jiem, bariņš patversmes suņu pašā
vasaras viducī tika pie iespējas ie-
mērkt kājas vēsajā Rīgas jūras līcī.
Suņu prieki bija neizmērojami, par
spīti tam, ka diena patiesi bija svel-
mīgi karsta – pat suņu tantīte Hipsi-
ja melnajā kažokā braši nosoļoja vi-
sus daudzos kilometrus. Kā mums
gāja pastaigā uz Mangaļsalas molu –
skatieties fotoreportāžā 4.lappusē!

Vasaras karstums jau būs
piemirsies, kad 21.septembrī uz sali-
dojumu pulcēsies adoptētie suņi un
viņu saimnieki. Ja Tu, lasītāj, gribi
sastapt kādu no avīzītē iepazītajiem
Laimīgo stāstu varoņiem – nāc droši
ciemos, viņi visi tur būs! Uz tikša-
nos!

Nekas pasaulē nestāv uz vietas, un arī „Dzīvnieku Draugs” aiz-
vien domā par nākotni, par izaugsmi, par to, ko vēl varētu darīt, lai pa-
līdzētu dzīvniekiem, kas palikuši bez patvēruma, ko uzlabot un pilnvei-
dot, lai patversmē nonākušie suņi un kaķi, no kuriem dažs labs te pava-
da vairākus gadus, justos laimīgāki. Mēs mācāmies paši un gribam mā-
cīt citus — lai visi kopā kļūtu labāki un gudrāki.
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ZIŅAS

Klīnikā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu bez-
maksas pirmo palīdzību varēs saņemt bezpajumtes dzīvnieki,
savukārt trūcīgajiem iedzīvotājiem un patversmes bijušajiem
iemītniekiem būs iespēja saņemt lētākus veterināros pakalpo-
jumus.

Lai gan „Dzīvnieku Drauga” klīnika sniegs veterināros pa-
kalpojumus arī plašākai publikai, tomēr tās galvenais mērķis
ir tieši palīdzība tiem dzīvniekiem, kuriem nav saimnieka vai
kuru īpašnieki nabadzības dēļ paši nespēj par saviem mīlu-
ļiem parūpēties.

Klīnikas darba laiks:
O., T., C., P., S.: 11:00 – 15:00

Sv., P. – Slēgts

Pieņemšana klīnikā notiek tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta un tikai klīnikas darba laikā! Pierakstīties var

pa tālruni 67500491 vai rakstot uz e-pastu
dzd@latnet.lv.

Sāk darbu „Dzīvnieku drauga” sociālā veterinārā klīnika

http://www.rowevetgroup.co.uk/uploads/image/doctor-dog.jpg

Patversmē jauna suņu pastaigu kārtība un semināri brīvprātīgajiem
palīgiem

Jūnija pēdējā dienā tika oficiāli reģis-
trēta „Dzīvnieku Drauga” sociālā veteri-
nārā klīnika, kuras mērķis ir sniegt palī-
dzību ārkārtas situācijās nonākušiem
bezpajumtes dzīvniekiem un maznodroši-
nāto iedzīvotāju dzīvniekiem.

Tāpēc patversme „Dzīvnieku
Draugs” ievieš jaunu suņu pastai-
gu kārtību, dodot brīvprātīgajiem
suņu staidzinātājiem iespēju īpašā
seminārā apgūt prasmi pareizi ap-
ieties ar suni, uzzināt, kā pastai-
gas laikā rīkoties krīzes situācijās
un kā palīdzēt sev un sunim, ja
noticis negadījums. Semināra da-
lībnieki saņems sertifikātu un
brīvprātīgā apliecību, kuru būs
jāuzrāda, ierodoties uz pastaigu.

No 2013.gada 1.oktobra bez
brīvprātīgā apliecības pastaigās
doties nebūs iespējams.

Bērniem vecumā no 14 – 16
gadiem uz semināru būs jānāk
kopā ar vecākiem.

Semināri notiks reizi mēnesī
patversmes „Dzīvnieku draugs”

telpās, Fr.Candera ielā 4. Seminā-
ra ilgums – 1,5 stundas. Semināru
norises datumu un laiku var uzzi-
nāt patversmes mājas lapā vai klā-
tienē pie administrācijas.

Semināriem var pieteikties,
aizpildot reģistrācijas anketu un
nododot to klātienē patversmē
vai nosūtot uz e -pastu
dzd@latnet.lv.

Tāpat turpmāk drošības apsvē-
rumu dēļ pastaigās nevarēs do-
ties ar bērniem līdz 8 gadu vecu-
mam, bet no 8 – 14 gadu vecu-
mam – tikai kopā ar vecākiem vai
kādu citu pieaugušo. Bērniem un
jauniešiem vecumā no 14 – 16 ga-
diem, tāpat kā iepriekš, būs jāuz-
rāda vecāku zīme par to, ka viņi ir
informēti par bērna darbu patver-
smē un ar to saistītiem riskiem.

Suņu pastaigas nav brīvā laika izklaide, bet gan ļoti nozīmīgs un nebūt ne viegls darbs, lai palī-
dzētu patversmei un tās iemītniekiem. Tieši pastaigu laikā suns mācās kontaktēties ar cilvēkiem
un citiem dzīvniekiem un apgūst pareizu uzvedību sabiedriskās vietās, kas ir ļoti svarīgi suņa tālā-
kajai dzīvei. Vai un ko suns iemācīsies, ir atkarīgs no cilvēka, kas pastaigas laikā ir viņam līdzās.
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AKCIJA

Iniciatīvu var parakstīt arī patversmē “Dzīvnieku draugs”
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FOTOREPORTĀŽA

Ja jau reiz cilvēki dodas vasarā sauli baudīt jūras krastā, kāpēc
gan to nevarētu darīt arī suņi? Patversme "Dzīvnieku draugs" atro-
das tālu no meža, pļavām, upēm, ezeriem vai jūras, tāpēc 11.jūlijā
seši brīvprātīgie un seši suņi (Naida, Akva, Spraits, Tors, Apollo un

Hipsija) posās braucienam vilcienā, lai dotos uz jūras krastu.
Mums pievienojās arī pagājušajā gadā adoptētais Spartaks. Kā

mums gāja, skatieties fotoreportāžu!

Patversmes suņi dodas pārgājienā

Pārgājiena dalībnieki ceļā uz Mangaļsalas molu

Hipsija ar savu mazo pavadoni

Naida izbauda ūdens priekusSuņi kopīgā rakšanas pasākumā

Apollo izvēlas labāko kociņu



6

FOTOREPORTĀŽA

Kopbilde galapunktā

Akva gozējas bērnu uzmanības saulītē

Kurš būs pirmais—Spartaks vai Akva?

Dodamies atpakaļceļā

Pirmais “kritušais”- Tors Stāvošie un guļošie, gaidot vilcienu, kas aizvedīs uz mājām
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Kipra un Beļģija aizliedz dzīvnieku izmantošanu cirkā

Kiprā noteiktais aizliegums at-
tiecas gan uz savvaļas, gan do-
mesticētajiem dzīvniekiem, un līdz
ar to Kipra kļuva par otro Eiropas
valsti, kur ieviests pilnīgs aizlie-
gums izmantot dzīvniekus cirka
atrakcijās. Otra Eiropas valsts,
kurā pilnībā aizliegta dzīvnieku
izmantošana cirkā, ir Grieķija, kur
šis ierobežojums stājās spēkā
2012.gadā. Vēl vairākās valstīs ir
aizliegta savvaļas dzīvnieku iz-
mantošana cirkā.

Kipra arī nolēmusi aizliegt jeb-
kādas izskatu pārveidojošas ķirur-
ģiskas operācijas dzīvniekiem –
astu un ausu amputāciju, nagu
un zobu izraušanu, kā arī balse-
nes izņemšanu. Tāpat Kiprā tiks
veidota Nacionālā komisija izmēģi-
nājumos izmantoto dzīvnieku aiz-
sardzībai.

Savukārt Beļģijas Ministru ka-
binets 12.jūlijā apstiprināja dzīv-
nieku labturības ministres Loretes
Onkelinksas (Laurette Onkelinx)
iesniegto likumprojektu par savva-
ļas dzīvnieku izmantošanas aiz-
liegšanu cirkā. Likums gan vēl
jāpieņem arī parlamentā.

Par savvaļas dzīvnie-
ku izmantošanas cirkā
aizliegumu Beļģijā jau
10 gadus cīnās dzīvnie-
ku aizsardzības organi-
zācija „GAIA”, kuras
pētījumi atklāj, ka cir-
kos nav iespējams no-
drošināt savvaļas dzīv-
nieku labklājību, jo
šiem dzīvniekiem ir ļoti
specifiskas vajadzības.
Galvenās ar cirku saistī-
tās problēmas ir pastā-
vīga dzīvnieku transpor-
tēšana un ierobežota
dzīvojamā telpa. Cirkos
izmantotajiem savvaļas
dzīvniekiem bieži novē-
rojama nenormāla uzve-
dība, kas ir atzīta par
skaidru psiholoģiskā
stresa un diskomforta
indikatoru.

Pateicoties „GAIA” savāktajiem
pierādījumiem par šausminoša-
jiem apstākļiem, kādos dzīvo cirka
dzīvnieki, sākotnēji Beļģijā tika
pieņemtas stingrākas labturības
prasības zooloģiskajiem dārziem
un cirkiem. Valdībai vilcinoties

noteikt aizliegumu valsts līmenī,
“GAIA” vērsās ar aicinājumu pie
pašvaldībām, un tā rezultātā šo-
brīd vairāk nekā 130 Beļģijas pil-
sētās aizliegts cirks ar savvaļas
dzīvniekiem.

Kipras parlaments jūnija vidū, bet Beļģijas valdība – jūlija sākumā atbalstīja grozījumus
likumos, aizliedzot dzīvnieku izmantošanu cirkā.

Kipra ir kļuvusi par otro Eiropas valsti,
kurā pilnībā aizliegta dzīvnieku izmanto-
šana cirkā
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Polija atsakās no reliģiskās kaušanas

Lai nepieļautu nežēlīgās kauša-
nas metodes atļaušanu, Polijā vai-
rākus mēnešus notika plaša infor-
matīvā kampaņa un dažādas pro-
testa akcijas, ko organizēja dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas
un atbalstīja daudzi mediji. Šīs
aktivitātes rezultējās parlamenta
balsojumā, kurā 222 deputāti no-
balsoja pret „reliģisko kaušanu”,
178 to atbalstīja, bet deviņi atturē-
jās.

Pēc šī balsojuma Polija ir kļu-
vusi par vienu no retajām Eiropas
Savienības valstīm, kur „reliģiskā
kaušana” ir pilnībā aizliegta. Līdz
šim Polija bija viens no lielākajiem
„košer” un „halal” gaļas ražotājiem
Eiropā, kas to eksportēja uz arābu
valstīm, Turciju un Izraēlu. Eks-
porta apjoms tiek lēsts aptuveni
200 miljoni eiro vērtībā.

Polijas parlaments 10.jūlijā noraidīja ieceri Polijā atļaut
tā dēvēto „reliģisko kaušanu” –bez apdullināšanas, pie sa-
maņas esošam dzīvniekam ar asu nazi pārgriežot rīkli un
ļaujot notecēt asinīm. Šīs kaušanas metodes atļaušanu Po-
lijā lobēja „košer” un „halal” gaļas ražotāji.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais jūlijā

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu
jūlijā patversme varēja sniegt palīdzību 19 kaķiem.
Nepieciešamo ārstēšanu ārkārtas veterinārās palī-
dzības programmas ietvaros saņēma 11 minči, bet
deviņi dzīvnieki tika sterilizēti.

Jūlijā tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie veterinārie pakalpojumi 1926,38  latu apjo-
mā – 1485 lati par veterinārajiem pakalpojumiem
un 441,38 lati par medikamentiem.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Ārkārtas veterinārā palī-
dzība jūlijā bija nepieciešama
11 kaķiem – gan tādiem, ku-
ru dzīvesvieta ir iela, gan tā-
diem, kuru saimnieki trūku-
ma dēļ paši nespēj apmaksāt
dārgos veterināros pakalpo-
jumus.

Grūtajā bezpajumtes dzīvē
sabojātās actiņas nācās ope-
rēt diviem kaķēniem no An-
niņmuižas bulvāra un Cēsu
ielas. Abas operācijas izdevās
veiksmīgi, turklāt mazmin-
čiem nenācās atgriezties uz
ielas – atveseļošanās periodā
abiem izdevās atrast mājas.
Arī divarpus mēnešus vecais
mazkaķis no Cēsu ielas, ku-
ram tika diagnosticēta bīsta-
ma ādas slimība - kailā ēde,
pagaidu mājās ir atguvis ve-
selību, lai gan ārstēšanas
kurss vēl turpinās.

Pagaidu mājas par īstajām
kļuva Rīgas centra iemītnie-
cei Strīpai, kura tika atrasta
ar pavisam aizlipušām acti-
ņām un deguntiņu – to bija
izdarījis kāds nelāgs vīruss.
Mince žigli vien atkopās no

slimības un tagad priecē
jaunos saimniekus ar savu
graciozitāti un piemīlīgo rak-
sturu.

Dakteru palīdzība bija va-
jadzīga arī četrus gadus veca-
jam ielas runčukam Murim,
kurš bija pakļuvis zem auto,
un savainotajam kaķēniņam
no Kuldīgas ielas.

Sterilizācijas programma
Programmas „noķer-

sterilizē-atlaiž” ietvaros jūlijā
sterilizēti deviņi kaķi no kolo-
nijām Šampētera ielā, Bieziņa
ielā, Daugavas ielā un Dobe-
les rajona Jaunbērzē. Pēc
operācijas minči atgriezās
savās dzīvesvietās.

Jūlijā veterinārā palīdzība tika sniegta vairākiem ielas
kaķēniem



9

NUMURA TĒMA

Kā suņu cilvēks
devās
kaķi lūkoties
jeb
Kas jāzina, pirms
adoptēt kaķi no
patversmes?

Tradicionāli dzīvnieku mīļotājus ie-
dala divās kategorijās — suņu cilvēki un
kaķu cilvēki (kaut gan mūsdienās mājas
mīluļu dažādība ir tik liela, ka daudzi
pret šādu “arhaisku” sadalījumu protes-
tēs). Parasti ir tā, ka vieni, pirmkārt,
nesaprot otrus un, otrkārt, vieni neko
nezina par otriem.

To pilnīgi noteikti var attiecināt uz
mani — vienu no avīzes veidotājiem,
kura ir rūdīta suņu mīlētāja. Mans kaķa
ideāls ir strīpainis, kurš dzīvo laukos,
dodas, kur pašam tīk, bet dienas beigās
ierodas mājās, lai paēstu un saņemtu
sev pienākošos glāstus.

Taču, kad šī gada pavasarī mani
“uzrunāja” kāds īpašs kaķis, kuram ga-
rām paiet nevarēju un kuram nolēmu
palīdzēt, sapratu, ka par murrātājiem
nezinu tikpat kā neko. Neskaidrie jautā-
jumi krājās kaudzēs, līdz radās vesels
saraksts, un, tā kā kādreiz, iespējams,
arī manās mājās ienāks kaķis, un gribē-
tu būt šim brīdim būt sagatavojusies,
meklēju atbildes pie zinošākiem cilvē-
kiem. Tā tapa šis raksts, un ceru, ka
tiem, kuri vēl nav izlēmuši, vai mājās
ievest kaķi, šīs izsmeļošās atbildes būs
tikpat noderīgas kā man.
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NUMURA TĒMA

Kuru labāk izvēlēties — pieaugušu kaķi vai kaķēnu?
Lielākā daļa cilvēku, kas vēlas kļūt par kaķu saimniekiem, patversmē jautā pēc kaķēna. Viņus var

saprast – mazi kaķēni ir tik mīļi un jauki, tik dzirkstoši un dzīvespriecīgi! Taču, izvēloties starp pieau-
gušu kaķi vai kaķēnu, allaž ir jāpatur prātā:

Kaķēni ātri izaug

Pēc pāris mēnešiem mazais pū-
ku kamoliņš būs izstīdzējis par
garkājainu pusaudzi, bet pusgada
vecumā izskatīsies un uzvedīsies
gandrīz kā pieaudzis kaķis.

Bez postījumiem neiztikt

Nograuzti vai izrakņāti istabas
augi, sagrauzti elektrības vai da-
torvadi, noplēsti aizkari, apgāztas
vāzes un saskrāpētas kājas un
rokas būs jūsu ikdiena, kamēr
mazais mednieks paaugsies un
iemācīsies civilizētas dzīves liku-
mus. Turklāt dažs labs pieau-
dzis kaķis visu mūžu paliek
“bērna prātā”.

No neglītā pīlēna par
gulbi. Bet ja nu ot-

rādi?

Kaķēna vecumā,
ja vien tas nav šķir-
nes dzīvnieks, ir
gandrīz neiespējami
noteikt, kāds raksturs
un izskats būs pieaugu-
šam kaķim. No maza, pū-
kaina un mīlīga bumbulīša var
izaugt visnotaļ neglīts īsspalvains
un savrups kaķis, bet jums ar šo
dzīvnieku būs jāpavada kopā vis-
maz 10 – 15 gadi. Izvēloties pieau-
gušu kaķi, jūs „nepirksiet kaķi
maisā”, jo patversmes darbinieki
varēs pastāstīt, kāda murrātājam
iedaba un ieradumi.

Kaķēns nav piemērots visiem

Maza kaķēna izvēli visnopiet-
nāk jāpārdomā ģimenēm ar ma-
ziem bērniem un  veciem cilvē-
kiem. Bērni var gluži negribot no-
darīt trauslajam kaķbērniņam pā-
ri, savukārt kaķēns, pat vismazā-
kais, ir „aprīkots” ar krietniem zo-

biem un asiem nagiem, un aizstā-
voties vai rotaļājoties var bērnus
apskādēt. Savukārt vecus cilvēkus
mazuļa neizsmeļamā enerģija var
nogurdināt, turklāt var būt grūti
sakopt kaķēna radīto nekārtību.

Miers un patstāvība

Pieaugušie kaķi ir daudz pat-
stāvīgāki un neprasa tik daudz
uzmanības, bet tai pat laikā bieži
ir daudz sirsnīgāki attieksmē pret
saimnieku. Kaķēns ir pārāk aiz-
ņemts ar draiskulībām, lai izrādītu

mīlestību – svarīgāka par maigu
pieglaušanos viņam šķiet saimnie-
ka pirkstu ķerstīšana, rāpšanās
pa aizkariem vai ātrumsacīkstes
pāri jūsu guļošajam ķermenim.

Raksturs, ar kuru ir jāsadzīvo
Izvēloties pieaugušu kaķi, jārē-

ķinās, ka tā ir nobriedusi personī-
ba ar saviem ieradumiem un dzī-
ves uzskatiem. Pārveidot kaķa da-
bu ir gandrīz neiespējami, tāpēc
dzīvnieks jāpieņem tāds, kāds viņš
ir, mācoties saprast, kāpēc kaķis
rīkojas tā vai citādi, kas tam patīk,

bet kas netīk vai izraisa bailes. Ja
jūs centīsieties kaķi pielāgot sa-
viem priekšstatiem par to, kādam
viņam jābūt, no kopdzīves nekas
nesanāks un viss beigsies ar strī-
diem, šņākšanu un piegānītiem
kaktiem vai apaviem. Taču tas ne-
nozīmē, ka kaķi nevar iemācīt ne-
darīt nevēlamas lietas, piemēram,
lekt uz galda vai asināt nagus ne-
vietā. Tikai jāatceras, ka kaķis jā-
māca nevis ar sodiem un bārša-
nos, bet ar uzslavām un milzīgu
pacietību - tikai tā var sasniegt
rezultātu.

Veselība un izdevumi
Pieaugušu kaķu imūnsis-

tēma ir jau nostiprinā-
jusies, bet mazi kaķē-
ni ir pakļauti daudzu
infekcijas slimību
riskam, no kurām
liela daļa ir grūti
ārstējamas vai nāvī-

gas. Tāpēc rūpes un
izdevumi kaķēna vese-

lībai pirmajā dzīves gadā
ir daudz lielāki nekā pieau-

gušam kaķim.

Turklāt visi pieaugušie kaķi
patversmēs ir vakcinēti un apstrā-
dāti pret parazītiem un tādejādi
vairāk pasargāti no slimībām. Ka-
ķēni bieži vien ir pārāk mazi, lai
būtu izgājuši visu vakcinācijas un
pretparazītu kursu, tādēļ šie izde-
vumi gulsies uz jaunajiem saim-
niekiem.

Visi pieaugušie kaķi patver-
smēs ir sterilizēti, savukārt par
kaķēna sterilizāciju  būs jārūpējas
jums pašiem, un tas nav lēts
prieks. Ieteicamais sterilizācijas
vecums ir no 6 mēnešiem līdz ga-
dam.
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Esmu aizņemts cilvēks un ārpus mājām pavadu vairākas stundas.
Kāds kaķis man būtu vispiemērotākais?

Tāpēc, ja jūsu darba ritms ir
saistīts ar ilgstošu prombūtni un
gariem komandējumiem, neviens
četrkājis jūsu mājās nejutīsies
laimīgs, pat ja atradīsiet cilvē-
kus, kas dzīvnieku pabaro un
apkopj. Novārtā pamests kaķis
ļoti pārdzīvo uzmanības trūku-
mu un var to censties kompen-
sēt, “iezīmējot” saimnieka drē-
bes, apavus vai guļasvietu.

Tomēr kaķis neapšaubāmi ir
piemērotāks draugs aizņemtam
cilvēkam nekā suns – pieaudzis
murrātājs dienas lielāko daļu
pavada visnotaļ rāmi, snauduļo-
jot, skatoties pa logu, ik pa lai-
kam kaut ko uzēdot vai izklaidē-
jot sevi ar rotaļlietām. Īstā dzīve
sākas tad,  kad mājās atgriežas
mīļotais ledusskapja atvērējs ali-
as saimnieks – tad kaķis izstāsta
visu dienā piedzīvoto, glaužas
saimniekam gar kājām, cenšas

ierāpties klēpī, sēžas uz datora
klaviatūras un visos citos veidos
mēģina izpelnīties uzmanību un
glāstus. Tiesa, katram kaķim ir
savs raksturs – dažs labs mincis
līdz mūža galam saglabā tīņa
draiskulību, bet cits rāmi ieriti-
nās uz spilvena vai saimniekam
klēpī, viens par glāstiem ir ga-
tavs atdot dvēseli, bet cits lab-
prātāk turēsies nomaļus un pa-

glaudīties atnāks vien tad, kad
pats vēlēsies.

Aizņemtam cilvēkam nevaja-
dzētu izvēlēties kaķēnu, jo mazā
draiskuļa audzināšana prasa
daudz rūpju. Mazminči ir neiedo-
mājami aktīvi un ziņkārīgi, un,
uz ilgu laiku atstāti vieni paši
mājās, var sastrādāt lielas blē-
ņas un nodarīt sev pāri.

Arī kaķi seko līdzi laikam. Ja tautas pasakas būtu jāraksta mūs-
dienās, tad kaķis mūrīša vietā laiski snaustu uz “laptopa”

Vēlos laist kaķi pastaigāties ārā...
Kaķi nav ieteicams laist ārā

pilsētā, kur ir ļoti daudz apdrau-
dējumu – gan nežēlīgi cilvēki,
gan bīstami suņi, gan intensīva
satiksme.

Arī privātmājā ne vienmēr ka-
ķi var laist brīvsolī, it īpaši, ja tā
atrodas pilsētā vai lielākā apdzī-
votā vietā, ceļu, ielu vai dzelzceļa
tuvumā. Jāsaprot, ka žogs kaķim
nav nekāds šķērslis – ja mincis
vēlēsies doties pasaules izpētes
gājienā, sēta viņu neaizkavēs.

Ja tomēr vēlaties arī pilsētā
ļaut savam mīlulim izbaudīt za-
ļumus, kaķi tāpat kā suni var
vest pastaigās saitītē. Zooveika-
los ir nopērkami speciāli iemauk-
tiņi šim nolūkam. Pie saitītes
kaķis jāpieradina jau no mazot-
nes.

Savukārt dziļos laukos kaķi
var apdraudēt mežazvēri, īpaši
lapsām kaķis šķiet visnotaļ gar-
da uzkoda. Tāpat pastāv risks
inficēties ar trakumsērgu, īpaši,

ja dzīvnieks nav vakcinēts.

Kaķu saimniekiem arī jāatce-
ras, ka brīvi staigāt ārā var laist
tikai sterilizētus kaķus, un
murrātājam jābūt apzīmētam ar
mikročipu un vakcinētam.

Lai pasargātu kaķi no nejau-
šas izkrišanas vai iesprūšanas
puspavērtā logā, kas var beigties
ar smagiem ievainojumiem vai
pat nāvi, vēlams logus un balko-
nus izklāt ar sietiem.

http://images.wikia.com/uncyclopedia/images/d/d5/Cat_sleeps_on_a_lap_top.jpg

Tāpat kā ikvienam dzīvniekam,
arī kaķim ir vajadzīgs kontakts ar
cilvēku – draudzīgas sarunas, ro-
taļas, samīļošana un vienkārši
kopābūšana.
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Ar ko kaķi labāk barot? Vai drīkst dot našķus, kādus un cik bieži?

Kaķis ir plēsējs un tā barība
savvaļā ir sīkie zīdītāji, piemē-
ram, peles, un mazi putniņi. Go-
vis kaķi neslauc un makšķerēt
neiet. Kaķa kuņģis nešķeļ pienā
esošo laktozi, tāpēc no piena
mincim, īpaši kaķēniem, var ras-
ties caureja. Savukārt lielais fos-
fora daudzums zivīs veicina pa-
stiprinātu kalcija izvadīšanu no

organisma, kas kaķim var būt
kaitīgi. Protams, retumis minci
var palutināt ar kādu zivs gabali-
ņu, taču tas noteikti nedrīkst būt
pamatēdiens. Zivij jābūt vārītai,
nesālītai un bez asakām.

Mūsdienās ir pieejams plašs
speciālo sauso barību un konser-
vu klāsts, ko var pielāgot katra

dzīvnieka vajadzībām. Noteikti
nevajadzētu izvēlēties lētās, krā-
sainās „lielveikalu” barības – jo
krāsaināka barība, jo mazāk tajā
derīgo vielu, bet vairāk – krāsvie-
lu un ķīmisku piedevu. Dzīves
un garšu sajūtas dažādībai node-
rēs nedaudz putnu gaļas filejas
vai liesa liellopa, skābpiena pro-
dukti, olas dzeltenums vai gaļas
buljonā vārīti dārzeņi. Ne ka-
ķiem, ne suņiem nav ieteicams
dot cūkgaļu, jo tā var saturēt da-
žādu dzīvniekiem bīstamu slimī-
bu un parazītu iedīgļus. Barojot
kaķi ar dabisko barību, ir jārū-
pējas, lai dzīvnieks saņemtu vi-
sus nepieciešamos vitamīnus un
minerālvielas.

Kaķis ir dzīvnieks, kuram pa-
tīk ieturēties pa drusciņai visas
dienas garumā, tāpēc ēdienam
un ūdenim jābūt pieejamam visu
laiku – kaķis pats zinās, cik
daudz kurā brīdī apēst. Dažkārt
gan gadās arī kaķi – izēdāji, tiem
gan jānosaka diēta, taču arī tad
būtu vēlams kaķi barot mazām
porcijām vairākas reizes dienā.

Mūsdienās ir plašs speciālo barību klāsts, kuru var pielāgot katra
kaķa vajadzībām.

Vesels kaķis ir laimīgs kaķis. Kas jāņem vērā, rūpējoties par dzīvnieka
veselību?

Ironiskā kārtā tieši kaķi, kas
ir ļoti populāri mājdzīvnieki, vis-
vairāk cieš no saimnieku nevērī-
gas attieksmes pret veselību.

Kā ikvienu mājdzīvnieku, arī
kaķi ir regulāri jāatbluso, jāat-
tārpo un reizi gadā jāvakcinē
pret trakumsērgu un citām bīs-
tamām infekcijas slimībām. Tur-
klāt ir maldīgs uzskats, ka tad,
ja kaķis dzīvo tikai iekšā un ārā
neiet, to vakcinēt vai attārpot
nav nepieciešams. Infekcijas un
parazīti mājās var nonākt dažā-
dos ceļos—visbiežāk ar saimnie-
ka apaviem, drēbēm vai rokām.

Tādas slimības kā panleikopēni-
ja, imūndeficīta sindroms, kaķu
mēris ir bīstamas un var apdrau-
dēt kaķa dzīvību, par lielajām
veterinārajām izmaksām nemaz
nerunājot. Arī kailā ēde, kas ir
mikroskopisko sēņu izraisīta
ādas infekcija, ir jāārstē ļoti ilgi,
tas maksā daudz un turklāt tā ir
lipīga arī cilvēkam.

Tāpēc veterinārārsts profilak-
tiskos nolūkos būtu jāapmeklē
vismaz reizi gadā. Vispārējās iz-
meklēšanas laikā ārsts var pa-
teikt, vai ar dzīvnieku viss ir kār-
tībā vai arī konstatēt agrīnas sa-

slimšanas pazīmes, kuras saim-
nieks mājas apstākļos pat nepa-
manītu. Asins analīzes ļauj ļoti
daudz spriest par procesiem, kas
notiek dzīvnieka organismā, un
bieži vien šāds vienkāršs izmek-
lējums var palīdzēt laikus dia-
gnosticēt slimību un noteikt ār-
stēšanas kursu.

Nokārtošanās nevietā, smaka
no mutes, kasīšanās, nespodrs
kažoks, spalvas izkrišana, ausu
purināšana ir pazīmes, kas var
liecināt, ka kaķa veselība sašķo-
bījusies. Tām parādoties, jādo-
das pie veterinārārsta.

http://automatedpetfeeder.com/wp-content/uploads/2013/05/best-automatic-cat-feeder.jpg

Lai kas arī nebūtu uzzīmēts bērnu bilžu grāmatās un multfil-
mās, zivis un piens nebūt nav kaķim piemērotākā barība.
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Vai kaķi vajag mazgāt?
Kaķi ir ļoti tīrīgi dzīvnieki,

kas mazgājoties pavada lielu die-
nas daļu, tāpēc, ja vien mincis
nav novārtījies kādos īpašos ne-
tīrumos – eļļā, krāsā vai tamlī-
dzīgi, vannošanās nav nepiecie-
šama – kaķis ar to tiks galā pats.

Īpaša kopšana vajadzīga tikai
ļoti garspalvainiem un pūkainiem
kaķiem, kas paši nespēj sakopt
savu kuplo spalvu rotu – tos regu-
lāri jāķemmē, lai neveidotos savē-
lumi, un jāseko līdzi, vai astē un
„biksēs” nesaķeras ekskrementi.
Pie ķemmēšanas mincis jāpieradi-
na jau no mazotnes.

Ja murrātāja kažoks savēlies
tā, ka sukāšana vairs nepalīdz,
vienīgais glābiņš ir noskūšana,

izveidojot tā dēvēto „lauvas frizū-
ru”. Dažu garspalvaino kaķu saim-
nieki savus mīluļus noskuj katru

vasaru – tas palīdz minčiem vieg-
lāk pārciest karstumu. Līdz ziemai
kažoks atkal ataug.

Lielākoties kaķim sevis kopšanā cilvēka palīdzību nevajag un bez
vannas var gluži labi iztikt

http://cdn.sheknows.com/articles/2012/05/angry-cat-in-bath.jpg

Ja mājās jau ir cits mājdzīvnieks (kaķis, suns, eksotiskie dzīvnieki) -
kā vislabāk abus iepazīstināt un palīdzēt sadraudzēties?

Tomēr saradināšanas veiksme
visvairāk ir atkarīga no saimnieka
– cik tuvs viņš ir „vecajam” mājas
iemītniekam, cik labs ir savstarpē-
jais kontakts, cik iejūtīgi cilvēks
mācēs sadalīt mīlestību un uzma-
nību tā, lai vecais dzīvnieks nejus-
tos zaudētājs un nekļūtu greizsir-
dīgs, bet jaunais sajustos drošs
un pietiekami mīlēts.

Kaķis un kaķis

Kaķi lielākoties savā starpā
sadzīvo draudzīgi, taču dažkārt
paiet krietns laiciņš, kamēr tie
noskaidro savstarpējās attiecības,
tiesības un pienākumus – kurš
drīkst sēdēt uz palodzes, kamēr
otrs sēž uz dīvāna, kuras telpas
daļas ir „aizliegtā zona” un tamlī-

dzīgi. Šī skaidrošanās parasti no-
tiek ļoti efektīgi – ar vareniem kū-
kumiem, pudeļbirstes resnuma

astēm, šņācieniem, rūcieniem un
izklupieniem. Taču, kamēr pa gai-
su iet tikai pūkas, saimniekam
vajadzētu ļaut kaķiem pašiem tikt

galā – iespaidīgā izrāde parasti
beidzas bez asinsizliešanas, bet
palīdz kaķiem noskaidrot, kurš
būs galvenais, bet kurš pakļau-
sies. Reizēm tas prasa dienas, bet
reizēm – nedēļas. Saimniekam ša-
jā procesā jābūt ļoti izprotošam un
jāspēj novērtēt, kurā brīdī iejauk-
ties vai neiejaukties.

Taču reizumis gadās arī kaķi,
kas nav gatavi ne ar vienu citu
dalīties mīlestībā – tad no kopdzī-
ves nekas nesanāks, jo, izolējot
dzīvniekus vienu no otra, situācija
tikai pasliktināsies – kaķis dzīvos
nepārtrauktā stresā, kas var no-
vest pie agresijas uzliesmojumiem
un sliktas uzvedības.

Turpinājums 13. lappusē

Saradināšanas process ir atkarīgs gan no tā, kādus dzīvniekus jāiepazīstina, gan no to individualitā-
tes. Daži kļūst par labiem draugiem jau pirmajās dienās, bet citiem vajadzīgs ilgāks laiks, lai samierinā-
tos ar otra četrkāja klātbūtni. Dažkārt dzīvnieki tā arī viens pie otra nepierod, taču parasti tas ir gadīju-
mos, ja kādam no tiem jau ir uzvedības vai veselības problēmas vai arī abi ir dominējošā tipa pārstāvji.
Jo ilgāk dzīvnieks ir bijis vienīgais mīlulis, jo grūtāk tam pieņemt pārmaiņas.
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Kaķis un suns
Saradinot pieaugušu kaķi un

suni, vienmēr jāpatur prātā, ka
duelī „kaķis vs suns” pat visdros-
mīgākais Runcis Zābakos būs zau-
dētājs (ja vien runa nav par toiter-
jera izmēra sunīti), lai gan cīņas
laikā var pamanīties nodarīt preti-
niekam pamatīgus miesas bojāju-
mus. Tāpēc saradināšanai jānotiek
stingrā cilvēka uzraudzībā – jūs
nevarat atvest mājās minci un iz-
laist viņu dārzā pie suņa – labāka-
jā gadījumā tas beigsies ar zvanu
ugunsdzēsējiem, lai noceltu ūsaini
no tuvējā koka galotnes. Lai sara-
dināšana būtu veiksmīga, sunim ir
jābūt kontrolējamam – tādam, kas
vismaz klausa komandai: „Ne-
drīkst!”. Ja neesat pārliecināts, ka
spēsiet suni novaldīt ar balsi, la-
bāk paņemiet to saitē.

Pirms sākt iepazīstināšanu,
jaunatnācējam jāļauj nedaudz ie-
justies un tikai pēc tam telpā ieve-
diet mājinieku. Vispirms ļaujiet
abiem no attāluma iepazīt otra
smaržu, vienlaikus vērojot abu
dzīvnieku reakciju – vai tā ir ziņ-
kārība, bailes, agresija. Nepieļau-
jiet situāciju, kad kaķis mūk un
suns metas tam pakaļ, jo tas izrai-
sa suņa medību instinktu – ķert
bēgošo. Ja suns mēģina ko tādu
darīt, stingri apsauciet viņu. Savu-
kārt kaķi iedrošiniet un mieriniet,
lai dzīvnieks nejustos apdraudēts,
kā arī parūpējieties, lai gadījumā,
ja viss noiet greizi, kaķim būtu
atkāpšanās ceļš. Nemaz neskādēs,
ja pirmajās reizēs suns no kaķa
dabūs pa degunu – tas viņam liks
saprast, ka kaķis ir jārespektē.

Visvieglāk kopīgu valodu, pro-
tams, atrod mazuļi - kaķēni un
kucēni drīz vien rotaļāsies vienā

kumurā. Pie pieauguša kaķa mā-
jās labāk ievest kucēnu vai pusau-
ga suni – kaķis tam drīz vien ierā-
dīs vietu un vēlāk abi dzīvos nei-
trāli vai kļūs par draugiem. Savu-
kārt pieaudzis suns drīzāk saradīs
ar kaķēnu, jo pavisam maziem
minčiem parasti nav no suņiem
bail, līdz ar to tie nemēģina bēgt
un neizraisa sunī pakaļdzīšanās
instinktu.

Īpaši jāuzmanās tad, ja suns
iepriekš ir izrādījis agresiju pret
kaķiem uz ielas vai citās mājās.
Diemžēl ir arī tādi suņi, kuriem
vēlme medīt stāv pāri jebkuriem
aizliegumiem – tādā gadījumā ne-
kāda draudzība neveidosies un
kaķis būs vienmēr apdraudēts.

Kaķis un citi mājas mīluļi
Vairumā gadījumu dzīvnieki,

tajā skaitā arī kaķi, ļoti labi izprot
atšķirību starp kāmīti vai putniņu,
kurš dzīvo mājās būrītī, un peli
kaimiņu pļavā vai putnu mežā.

Tomēr nekad nedrīkst aizmirst, ka
kaķis ir plēsējs un tā dabiskā barī-
ba ir tieši sīkie zīdītāji un putni,
tāpēc atstāt kaķi vienu pašu visu
dienu kopā ar smilšu pelēm vai
kanārijputniņiem nebūtu prātīgi:
ja kaķis izdomās, ka vēlas putniņu
vai pelīti izķeksēt no būra, agri vai
vēlu viņam tas arī izdosies. Turklāt
jāņem vērā arī mazā dzīvnieciņa
vai putniņa sajūtas – visu laiku
atrasties potenciāli bīstama zvēra
klātbūtnē ir milzīgs stress.

Jāuzmanās ir arī šinšillām un
jūrascūciņām – lai gan šie dzīvnie-
ciņi ir pietiekami lieli, lai vairs ne-
ietilptu kaķa „medījuma” kategori-
jā, tomēr kaķis var rotaļādamies
tos savainot vai samocīt.

Pret trušiem ūsaiņi parasti iz-
turas neitrāli vai arī kļūst par la-
biem draugiem. Arī eksotiskākas
radības — ķirzakas, čūskas u.tml.
— kaķus lielākoties neinteresē.

Turpinājums no 12. lappuses

Ja mājās ir suns, tad iepazīstināšanas periodā nekādā gadījumā ne-
drīkst atstāt kaķi vienatnē ar suni. Tas var slikti beigties kā

vienam, tā otram.

Ja man mājās jau ir cits mājdzīvnieks (kaķis, suns, eksotiskie dzīvnie-
ki) - kā vislabāk abus iepazīstināt un palīdzēt sadraudzēties?
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Katrs kaķis ir personība un līdz ar to atšķirīgi uz-
ņem pārmaiņas. Daži jaunajās mājās iejūtas uzreiz,
bet citiem ir vajadzīgs ilgs laiks – mēneši un pat gadi.
Galvenais ir ļaut kaķim pašam izvēlēties veidu, kā
iepazīt jauno dzīvesvietu, cilvēkus un citus dzīvnie-
kus. Dažs to darīs, nedēļu sēdēdams pagultē un tikai
naktī aizlavīdamies paēst, nokārtoties un piesardzīgi
izpētīt apkārtni, bet cits jau pirmajā stundā ieritinā-
sies saimniekam klēpī un jutīsies laimīgs. Ja mincis
ir izvēlējies pirmo variantu, nevajadzētu viņam uz-
mākties – ar spēku mēģinot pierādīt mīlestību, var
iegūt tikai pretēju efektu – kaķis satrauksies vēl vai-
rāk un iejušanās laiks paildzināsies.

Kad esat atveduši ūsaini mājās, vispirms iepazīsti-
niet viņu ar tualetes vietu, lai mincis svešajā vietā
neapjuktu un nesadarītu šmauci. Podiņu jānoliek
uzreiz tur, kur tam paredzēts atrasties, ievērojot prin-
cipu, ka kaķis iet uz kastīti, nevis kastīte seko kaķim.
Ja māja vai dzīvoklis ir ļoti plašs, sākumā kaķi vaja-
dzētu ierobežot kādā daļā – tur, kur atrodas kastīte.
Arī ārā kaķi uzreiz nevajadzētu laist, jo dzīvnieks sve-
šajā vietā var apmaldīties un pazust.

Pilnvērtīgai kaķa mītnes iekārtošanai pats
svarīgākais ir trauciņi ēdienam un ūdenim, tualetes
kastīte, tualetes smiltis un rotaļlietas – jo vairāk, jo
labāk.

Tualetes kasti uzreiz jānovieto tur, kur tā stāvēs
visu laiku. Kaķi lielākoties ir tīrīgi dzīvnieki un ļoti
ātri iemācās kārtoties savā kastītē, taču dažs labs
mēdz būt pat pārlieku liels sanitārijas piekritējs un
nevēlēties iet piešmucētā kastē vēlreiz. Tādiem var
līdzēt divas blakus novietotas kastītes.

Barības trauciņiem jāatro-
das citā vietā nekā minča
kastītei – jūs taču arī
neēdat pusdienas
tualetē.

Kaķim var iegā-
dāties vai izgata-
vot pašrocīgi guļ-
vietu un īpašās
„kaķu mēbeles”
kāpelēšanai, nagu
asināšanai un rota-
ļām, taču ne visi minči
šīs lietas izmanto. Visbie-

žāk par guļvietu tiek izvēlēts saimnieka mīļākais spil-
vens, nagu asināšanai lieti noder stenderes un dīvā-
nu malas, bet visjautrākās rotaļas izdodas ar aizka-
riem, dzijas kamoliem un tamlīdzīgi.

Tomēr no šādām blēņām, tāpat kā no košanas un
skrāpēšanas kaķi var izmācīt – tas gan ir daudz grū-
tāk nekā apmācīt, piemēram, suni, taču nav neiespē-
jami. Galvenais vienmēr paturēt prātā, ka ar spēku

kaķi vest pie prāta nav iespējams—
panākumus var gūt tikai ar uzsla-

vām un pierunāšanu. Var
izmantot “netiešās ietek-

mēšanas” metodes,
piemēram, ja negri-

bat, lai kaķis kāpj
uz galda, nolie-
ciet uz maliņas
paplāti vai tuk-
šas skārdenes,
kas, kaķim lecot,

ar troksni nogāzī-
sies. Tāpat pret ne-

darbiem labi palīdz
ūdens izsmidzinātāji.

NUMURA TĒMA

Kādi sagatavošanās darbi jāveic, pirms izvēlēto kaķi vest mājās?

Kā kaķim palīdzēt ie-
justies jaunajās mājās?

Ko darīt ar kaķi, ja uz
laiku jādodas projām?

Kaķis ir dzīvnieks ar izteiktu mājas izjūtu, tāpēc,
atstājot minci uz ilgāku laiku, būtu vēlams gādāt, lai
viņš varētu palikt ierastajā vidē, nevis vest viņu, pie-
mēram, uz dzīvnieku viesnīcu. Ja plānotā prombūtne
ilgst tikai dienu vai divas, minci var atstāt vienu pa-
šu, parūpējoties, lai kaķim būtu pieejama barība un
ūdens. Taču vienmēr jāatceras, ka arī šajās dažās
dienās dzīvnieku var piemeklēt nelaime – tas var gūt
savainojumu vai pēkšņi saslimt. Tāpēc labāk tomēr
būtu gādāt, lai kāds vismaz reizi dienā atnāk minci
apraudzīt. Tas var būt radinieks vai draugs, taču
mūsdienās ir pieejami arī pakalpojumi – dzīvnieka
aprūpe mājās. Ja tomēr neviens pieskatītājs nav at-
rodams, jārūpējas, lai kaķim pamestības dienās būtu
viss dzīvei nepieciešamais — ūdens, piemērota tem-
peratūra un ēdiens. Noteikti atstājiet vairākas  ūdens
bļodiņas, lai kaķim būtu “rezerves”, ja gadījumā kāds
trauciņš apgāžas. Gādājiet, lai vasarā telpas neuz-
karst, bet ziemā—neizsalst.

Vienu pašu uz ilgāku laku nekādā gadījumā nevar
atstāt kaķēnu, jo mazie astaiņi ir tik aktīvi un ziņkā-
rīgi, ka bieži vien iekuļas nepatikšanās.
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Slimbridža Anglijas rietumos
ir milzīgs savvaļas ūdens putnu
rezervāts. Severnas upes baroto
mitro pļavu, dūksnāju un dīķu
daudzie hektāri pievelk dažādus
ūdens putnus. Katru rudeni des-
mitiem tūkstoši savvaļas zosu
un gulbju pulcējas Slimbridžā,
lai Britu salu mērenajā klimatā
pārlaistu ziemu. Daudzi putni ir
atlidojuši no Sibīrijas, pārvarot
12 000 km un tikai divreiz ap-
stājušies Igaunijā un Holandē.

Putni ierodas izsalkuši un
noguruši, tiem nepieciešama la-
ba barība. Ja dīķi aizsalsts, tie
visu ziemu ir jāpiebaro, ik dienas
gar ūdens malu tiek nokrautas
graudu un kartupeļu kravas.

Miljoniem putnu mīļotāju se-
ko televīzijai, un tūkstošiem kat-
ru gadu dodas uz Slimbridžu.

Mums patīk redzēt, kā iero-
das zosis un gulbji. Tas ir liels
gods piedāvāt viesmīlību šiem
drosmīgajiem un skaistajiem

putniem. Un mūsu sirdis sasilst,
iedomājoties, ka tur, tālajā Sibī-
rijā, ir cilvēki, kuri putnus mīl
un lolo tāpat kā mēs un kuri zi-
na, ka mēs tos pieskatām.

Pirms dažiem gadiem “aukstā
kara” laikos, tika atklāts, ka kā-
da reta Sibīrijas dzērvju suga ir
uz iznīcības robežas. Šie putni
ceļoja uz Kanādu, un to marš-
ruts gāja pāri Turcijai, kur gadu
pēc gada dzērves bezjēdzīgi apšā-
va, līdz bija palikuši tikai daži
perējoši pāri.

Amerikas ornitologi bija sa-
traukušies un nekavējoties pie-
dāvāja palīdzību. Kopā ar saviem
Sibīrijas kolēģiem viņi izstrādāja
ārkārtīgi sarežģītu shēmu, lai
piespiestu dzērves lidot pa jau-
nu, drošu maršrutu. Tas prasīja
desmit gadu pacietīgu pūļu, bet
shēma izrādījās efektīva: beidzot
sāka pieaugt perējošo pāru
skaits. Skaistā, retā dzērve bija
glābta. Amerikāņus uzaicināja

uz Sibīriju, un viņu tikšanos ar
krieviem filmēja televīzija. Lūk,
tur viņi, amerikāņi un krievi,
stāvēja sniegā, apskaudamies un
ar prieka asarām acīs par kopī-
gajiem sasniegumiem. Te nebija
ne “aukstā kara”, ne naida, ne
aizdomu, tikai vienkāršs biedris-
kums starp cilvēkiem, kuri strā-
dāja kopā, kalpojot citām dzīva-
jām būtnēm pasaulē.

Mēs, cilvēki, tik ļoti bīstamies
viens no otra, tik ļoti esam ne-
droši par citu cilvēciskumu, to-
mēr kopīgs darbs, aizsargājot
dabu, atklāj mūsu cilvēcību un
rada savstarpējo drošību.

Atnāk pavasaris, mūsu viesi
Slimbridžā kļūst nemierīgi, un
kādu  dienu tie dosies ceļā, pa-
celdamies no ūdeņiem ar tūkstoš
spārnu vēdām. Tie dosies prom,
visu ceļu uz Sibīriju lidodami
barā, kas atgādina milzīgu, baltu
bultu. Mūsu draudzība dosies
kopā ar tiem.

Starpnieki

http://www.twitsnaps.com/share/photo/20123_FlyingBirds.jpg

Kristīne Čilvere
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Mice ir 2 gadus veca kaķu jaunkun-
dze, kura pie mums mīt jau kopš marta un
šajā laikā ir ļāvusi ļoti labi iepazīt savu
daudzšķautņaino personību.

Micīte ir kaķis ar raksturu un varbūt
tieši tāpēc viņa vēl līdz galam nav piedevusi
tiem cilvēkiem, kuri izlēma viņu atdot pa-
tversmei, jo visus uzreiz nepieņem.

Kā saka kopēji — Mice dzīvo pēc
principa “dots devējam atdodas”. Tā, pie-
mēram, kaķu kopēja Ārija stāsta, ka sā-
kumā Mice ar lielu uzticību viņu nemaz
nesagaidīja un, ja pašai likās, ka samīļo-
šanas ir par daudz, mēdza arī uzšaut pa
roku ar ķepu. Nešņāca, nerūca, neklupa
virsū, bet pārāk tuvu sev arī nelaida.

Uz katra dzīvnieka sirdi ir ceļš un daž-
kārt pietiek ar to vien, ja izdari kaut ko, kas
viņam patīk. Izrādās Mices vājība ir svaigs,
tekošs ūdens un, laiku palaikam ļaujot viņai
šo prieku—padzerties no krāna, Ārija ar atturī-
go kaķeni sadraudzējās. Pat tik ļoti, lai Mice
laiku pa laikam uzrāptos uz meitenes pleciem
un ērti iekārtotos. Turklāt tāpat kā melnais
un baltais viņas kažokā, arī raksturs Micei ir
kontrastu pilns—brīžiem rotaļīga, brīžiem lē-
nīga un noslēgta, neatkarīga un tajā pašā
laikā mīļa un uzticīga tiem, kurus pazīst.

MICE
Šī mēneša dzīvnieka godā būs kaķis. Garās sarunās ar

mums izraudzītā kaķu istabas iemītniece gan nevēlējās ielaisties, jo kaķim ir
jāguļ vismaz 20 stundas diennaktī, bet pārējais laiks jāvelta svarīgākām ak-
tivitātēm), tāpēc lūdzām, lai par viņu pastāsta tie cilvēki, kuri kaķenīti Mici
satiek ikdienā.
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BOŅUKS

Jūlijs bija laimīgais mēnesis vairākiem patversmē mītošajiem kucēniem,
kādam īpašam “mazsunim” un diviem kaķiem labākajos gados.

Mazsunīti Boņuku atrada Liepājas ielā pie veikala
"Maksima". Sunim bija gan mikročips, gan tetovējums, taču
diemžēl viņš nebija reģistrēts nevienā datu bāzē. Vienīgais
identifikators bija pie kaklasiksnas pielīmēta papīra strēmele
ar vārdu "Boņuks". Patversme ilgi cerēja, ka Boņuku kāds
meklēs, taču tā nenotika.

Nu Boņuks ir iekārtojies jaunajās mājās pie aktīviem jaun-
iešiem un, neraugoties uz savu visnotaļ cienījamo vecumu,
kļuvis par līdzgaitnieku viņu ikdienas gaitās. Lai gan Boņuka
ēdienkarte sastāv no vislabākajiem veikalā pieejamajiem pro-
duktiem, visvairāk viņam garšo tas, ko var izdiedelēt no galda.
Reizumis Boņuks, kā jau kārtīgs terjers, mēdz parādīt rakstu-
riņu, taču ģimenē tas tiek pieņemts ar izpratni un respektu
pret mazo šuneli ar lauvas sirdi. Boņuks ir labos draugos ar
īru terjeru jaunkundzi, pie kuras nereti pavada laiku tad, kad saimniece viņu nevar paņemt līdzi.

Piecus gadus veco runci Fimu patversmē nogādāja, jo bērnam
radās  alerģija. Draudzīgais runcis, kurš labi sadzīvoja gan ar sa-
viem sugas brāļiem, gan ar cilvēkiem, pie mums nodzīvoja četrus
mēnešus, līdz pienāca diena, kad pēc tieši tāda—mīļa un dzīves-
priecīga murrātāja — ieradās pusmūža sieviete. Runcis jaunajās
mājās esot iedzīvojies ļoti ātri — vislabprātāk viņš sēž uz palodzes
un vēro visu, kas notiek ārā, savukārt naktīs viņš iekārtojas bla-
kus saimniecei, un
ir pilnīgi skaidrs, ka
viņš ir ļoti laimīgs.

Kuzjas saimniecei
bija steidzami jādo-
das prom no Latvi-

jas, bet runčuks tika nogādāts patversmē. Pārmaiņas dzīvē
viņš uztvēra ļoti smagi un uz visiem dusmojās. Parasti pie-
augušos kaķus adopcijai izvēlas retāk, taču Kuzjam pavei-
cās — pēc nedēļas pie viņa ciemos ieradās kāda jauna sie-
viete, kura bija iepazinusies ar viņa bēdīgo stāstu mājas la-
pā un nevarēja palikt vienaldzīga. Jau pēc vienas dienas sa-
ņēmām zvanu ar ziņu, ka runcis ir atguvis sirdsmieru, atsā-
cis kārtīgi ēst un parāda sevi no vislabākās puses.

FIMA un KUZJA

Kuzja

Fima
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BARSELONA
Barselona, kuru tagad sauc par Loru, divu mēnešu vecumā

tika naktī iemesta patversmes suņu pastaigu laukumā. Tagad viņa
saimnieko plašā īpašumā Cēsu novadā un ir kļuvusi par visas ģime-
nes mīluli, esot brīnumaini paklausīga un ātri mācoties dažādas gud-
rības. Nepilna mēneša laikā Barselona izaugusi divkārt lielāka un, kā
atzīst viņas saimniece, allaž čakli strādājot – sunei ir gan māju jāsar-
gā, gan kūtī kārtību jāievieš, gan gultā jāpasnauž un jāpadraiskojas
ar ciemos atbraukušajiem bērniem. Vienīgi ar mājas veco suni sāku-
mā sanākuši strīdi par īpašumtiesībām uz saimniekiem, taču nu arī
tie atrisināti un abi sadzīvo tīri labi.

Ja kāds nolemj
uzņemt savās mājās
uzreiz divus suņus,
kas pieauguši būs ga-
na liela auguma, pa-
tversmei tas ir vesels notikums, bet ja tā gadās divas reizes
pēc kārtas – tas jau ir tīrais brīnums. Taču jūlijā tieši tā arī
notika – uz jaunajām mājām kopā devās ne tikai suņu pui-
kas Pluto un Skubijs, bet arī suņu meitiņas Binnija un
Bonnija. Viņas abas piedzima klaiņojošai suņu mammītei,
un, negadījušies labi cilvēki, kas abas mazules nogādāja
patversmē, droši vien būtu papildinājušas Bolderājas dār-

ziņu bezpajumtes suņu baru. Tagad abas māsiņas apgūst dārzu kādā Rīgas privātmājā – pagaidām tas
gan notiekot galvenokārt ar rakšanas paņēmienu, tomēr
jaunie saimnieki par to uz suņu meitenēm neļaunojas.

Pluto un Skubijs savukārt piedzima kāda metāllūžņu
pieņemšanas punkta pagalmā. Par kuplo ģimenīti neviens
īsti nerūpējās, tāpēc to, ka ar mazuļiem kaut kas īsti nav
labi, pamanīja nevis teritorijas īpašnieki, bet pavisam sveši
cilvēki, kas visslimākos kucēnus atveda uz patversmi. Abi
suņu puikas tika adoptēti kopā un tagad dzīvo privātmājā
Rīgā, kur jau ērti iekārtojušies un, lai gan reizumis sastrā-
dā kādas blēņas, tomēr par to atmaksā saviem saimnie-
kiem ar bezgalīgu mīlestību.

BINNIJA un BONNIJA, PLUTO un SKUBIJS

Jūlijā mājās devās arī pēdējie trīs — Emija, Viktors un Erks — no pa-
visam septiņiem suņu mammas DINAS bērniem, kurus bez laimīgas
nejaušības un atsaucīgu cilvēku palīdzības nebūtu izdevies glābt no

drošas nāves izgāztuvē. Nu bērni katrs ir devušies savās dzīves gaitās,
bet mammīte Dina joprojām gaida. Viņa ir mīļa un draudzīga suņu
dāma, kurai ne pārāk patīk citu suņu kompānija (jo viņa vēlas būt

galvenā un to pierādīt citiem), bet kura mīl cilvēku sabiedrību, it seviš-
ķi kopīgas rotaļas un garas pastaigas.

Varbūt tieši Tu esi Dinas jaunais saimnieks?

Bonnija

Binnija
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Visi uz adoptēto suņu salidojumu
21.septembrī!

21.septembrī plkst.12.00 patversmē notiks
tradicionālais Adoptēto suņu salidojums, kurā
aicināti piedalīties ne vien pagājušajā gadā un

iepriekš mājas atradušie rējēji, bet arī visi drau-
gi un atbalstītāji!

Salidojums ir vislielākie svētki patversmes
dzīvē, kad tiek smaidīti daudzi priecīgi smaidi
un izlieta daža laba asara, atminoties mīluļu

likteņstāstus un uzzinot, kā viņiem klājas jaun-
ajās mājās. Kucēni, kas izaugdami pārvērtušies

līdz nepazīšanai, pusaudži, kas no nevaldā-
miem trakuļiem kļuvuši par nosvērtiem, labi
audzinātiem suņiem, un galvenais – tā īpašā

izteiksme ikviena suņa acīs, ar kuru tas saka:
„Es vairs neesmu patversmes suns. Man tagad
ir MĀJAS!” – tās ir sajūtas, ko var izbaudīt tikai

šajā īpašajā dienā. Gaidīsim ciemos!
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