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Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku drauga
fonda” avīze

 Dzīvnieku draugs
Nr. 11/Jūnijs 2012

Desmitiem tālruņa zvanu ik
dienas ar izmisīgiem palīdzības
lūgumiem – kaķēni uz ielas,
pagrabos, krūmos, bēniņos, pie un
iekš atkritumu kastēm... No 54 jūnijā
patversmē uzņemtajiem kaķiem 42
bija tieši kaķēni.

Pavasara pēdējos un vasaras
pirmajos mēnešos patversmē vislabāk
ir jūtams, cik svarīga ir sistemātiska
un neatlaidīga ielas kaķu sterilizācija
un cik nepietiekamā apjomā tas tiek
darīts pašlaik – vēl joprojām nav
izdevies pārsvērt svaru kausus un
panākt, ka bezpajumtes minču
dabiskais pieaugums ir mazāks nekā
sterilizēto kaķu daudzums.

Ne mazāk skumji ir, ka vēl
joprojām daudzi saimnieki neuzskata
par nepieciešamu sterilizēt savas
mājas kaķenītes un bez sirdsapziņas
pārmetumiem „nejauši” gadījušos
mazuļus izmet uz ielas vai nogādā jau
tā pārpildītajās patversmēs.

Arī „Dzīvnieku Drauga”
kucēnu istabu jūnijā piepildīja
lielākoties mājas kucītēm „pēkšņi”
atskrējuši mazuļi vai bezatbildīgi

p a ņ e m t i  s u ņu  b ē rn i ,  k u r u
aprūpēšana izrādījusies jaunajiem
saimniekiem pārāk apgrūtinoša.

Tā pie mums nonāca rūpīgā
māmiņa Mazda ar četriem resnuļiem
Hondu, Škodu, Toijotu un Leksusu,
suņmeitiņa Foksija, kura pirms
nonākšanas patversmē lielāko dienas
daļu pavadīja kādas daudzdzīvokļu
mājas balkonā, drausmīgi netīrie un
nekoptie kucēntiņi Marko un Margo,
mazuļi Snikers, Bountija, Marss un
melnā draiskule Akva.

Tāpēc vēlamies vēl un vēlreiz
aicināt un atgādināt: rūpes par
dzīvnieku ir milzīga atbildība, kas
ilgst daudzus gadus. Lēmumam
uzņemt savās mājās suni, kaķi vai
citu četrkāji  ir jābūt rūpīgi
pā rdomātam,  i z s ve ro t  v i sus
iespējamos un neiespējamos dzīves
pavērsienus desmitiem gadu uz
priekšu.  Tieš i  tādus jaunos
saimniekus mēs ar nepacietību
gaidām patversmē!

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Kaķēni, kaķēni, kaķēni...
Vanilla, Venēcija un Verona

Jūnijā paveiktais:
Kaķēnu un kucēnu
“lietus”
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Ziņas: Zīmējumu
konkurss, viesi no
Maskavas, patvers-
mes iemītnieki —
filmu zvaigznes un
Ali un Spraita
piedzīvojumi Sporta
naktīs 2012
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Dzīvnieku
aizsardzības
frontē: diskusija
par jēru astu ampu-
tāciju un medību ar
loku legalizēšanu,
“Cruelty Free Inter-
national” kampaņa
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Borisa un Ināras
Teterevu fonda
projektā paveiktais
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Laimīgie stāsti:
Busja, Fricis un
mazuļi
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Vēstules no mā-
jām: Bellas jaunā
dzīve, Maršala apar-
tamenti un kur lī-
goja runcis Rufuss
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Mēneša dzīvnieki:
arī Mišela un Anželo
gaida saimniekus
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Iesaisties avīzes
veidošanā arī tu!
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Šajā numurā:

Atnesti somās, kartona kastēs, plastmasas maisos vai vienkārši
uz rokām, azotēs un kabatās... Pārmesti pār patversmes sētu, nolikti pie
durvīm ar līmlenti aizlīmētās bezgaisa kārbās vai vienkārši nemanāmi
iemesti vestibilā... Mājas kaķenīšu „grēciņi” un bezpajumtes kaķu
mammu pēcnācēji – slikti aprūpēti, inficēti ar dažādām kaitēm,
iekaisušām actiņām, blusu pilniem kažociņiem, suņu sakosti un
savainoti – tāds bija jūnijs patversmē „Dzīvnieku draugs”.
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Jūnijā paveiktais
Šis mēnesis patversmē bija

ļoti darbīgs — tika uzņemts
rekordliels dzīvnieku skaits: 54
kaķi (no kuriem lielākā daļa bija
kaķēni), savukārt kucēnu istabu
pēc divu mēnešu ilga klusuma
piepildīja mazo suņa bērnu rejas
un smilksti — no 25 uzņemtajiem
suņiem gandrīz puse bija kucēni.
Divas fretkas un viena šinšilla
bija pamanījušās aizklīst no
mājām, taču mēs priecājamies, ka
eksotiskākie “Dzīvnieku drauga”
v i es i  i r  la imīg i  a t raduš i
saimniekus.

Par spīti lielajam kaķēnu
pieplūdumam, jūnijā mājās devās
21 kaķis, no kuriem daži bija arī
pieaugušie patversmes iemītnieki.
Par diviem īpašiem murrātājiem—

kaķenīti Busju un runčuku Frici
— varat lasīt “Laimīgajos stāstos”.

Mī l ošās un gādīgās
ģimenēs nonāca 9 kucēni (viens
no viņiem — Melnītis — tagad
dzīvo pie mūsu brīvprātīgās
palīdzes Alises) un pusotru gadu
vecā šarpeju meitene Pegija, kuras
saimnieki bija devušies prom no
valsts. Viņa pārmaiņas savā dzīvē
uztvēra ļoti smagi, tāpēc mēs
ceram, ka jaunajās mājās pie šīs
š ķ i r n e s  p a z i n ē j i e m  u n
entuziastiem viņai klājas labi un
rūgtums par nodevību ir
aizmirsies.

Patversmē tika sterilizēta
viena kaķene un viena kuce un
kastrēts viens suns.

Melnītis jaunajās mājās ticis
pārdēvēts par Homēru

Jūnijs skaitļos un ciparos

Patversme “Dzīvnieku draugs”:

 Ziedojumos saņēmusi 480,00 Ls.

 Izdevumi par barību un medikamentiem bija 507,92 Ls,
bet par komunālajiem maksājumiem—1097,15 Ls.

“Dzīvnieku Drauga Fonds”:

  Ziedojumos saņēmis:

 No ziedojumu tālruņa - 478 Ls;

 No ziedojumu kastes - 88 Ls;

 No Ziedot.lv projekta „Reiz cilvēkam bija draugs” –
2000 Ls;

 Fizisko personu ziedojumi - 89 Ls;

 Juridisko personu ziedojumi - 5 Ls.

  Savukārt samaksāts par:

 Barību un medikamentiem - 1754,25 Ls (no Ziedot.lv
projekta līdzekļiem - 1701.00 Ls,  no Borisa un
Ināras Teterevu fonda līdzekļiem - 21.08  Ls, no
kopējiem ziedojumiem - 32.17 Ls);

 Veterinārajiem pakalpojumiem - 1160.00 Ls (no
Ziedot.lv projekta līdzekļiem - 299.00 Ls,  Borisa un
Ināras Teterevu fonda līdzekļiem - 861.00 Ls)

- Pateicamies ziedotājiem no
portāla „Ziedot.lv” - mūsu
projektam „Reiz cilvēkam bija
draugs” ar internetbanku vai
maksājumu karti ziedojuši
Kristīne Ezergaile, Igeta Briede,
Ludmila Šarlovska,  Mai ja
Kalnkaziņa, Aija Zēberga, Jeļena
Šišova, Dana Lasmane un citi.
- Paldies ziedotājiem Zanei
Junkulei, Viesturam Praulītim,
Andrejam Zamkovojam, SIA
„Lirams”, Aleksandrai Drabai,
I eva i  Upmacei ,  Viktor i j a i
Bogomoļnajai, Jeļenai Zusko,
A l īna i  Nazarova i ,  Po ļ ina i
Smirnovai, Baibai Cerai, Aritai
Zaķei, Jelenai Seļivanovai, Olgai
Mart iņenko ,  I eva i  Br ice i ,
Jevgēn i j am Lavr en t j e vam,
Andrejam Zamkovojam, Dacei
Klints, Lidijai Aleksejevai,
Kristīnei Burmistrovai, Oksanai
Agarkovai un Jeļenai Zubalei.
Pateicoties tieši jūsu un brīv-
prātīgo palīgu nenovērtējamajam
atbalstam, “Dzīvnieku draugs” var
palīdzēt nelaimē nokļuvušiem
dzīvniekiem un atrast tiem jaunas
mājas. Ja patversmes rejošie un
ņaudošie iemītnieki spētu runāt,
viņi teiktu lielu paldies!

Paldies!
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Jūnija vidū patversme
„Dzīvnieku Draugs” uzņēma
c i e m i ņ u s  n o  K r i e v i j a s
galvaspi lsētas -  Maskavas
starptautiskā labdarības fonda
„Cerības devēji”  (Дарящие
Надежду) pārstāvjus.

Viņi bija ieradušies Rīgā,
lai iepazītos ar Latvijas dzīvnieku
aizsardzības sistēmu, uzzinātu, kā
darbojas patversmes un kāda ir
situācija klaiņojošo dzīvnieku
jomā.

Sarunās un diskusijās
kolēģi no Krievijas atzina, ka abās
valstīs ir līdzīgas problēmas
dzīvnieku aizsardzībā – trūkst
līdzekļu efektīvu klaiņojošo
dzīvnieku sterilizācijas programmu
izveidei, ir pārāk maz dzīvnieku
patversmju un tās lielākoties ir
iekārtotas nepiemērotās telpās un
nespēj uzņemt visus dzīvniekus,
kam vajadzīga pajumte, valsts un
pašvaldību iestādes nav pietiekami

atsaucīgas, tāpēc viss grūtais
darbs gulstas uz nevalstisko
organizāciju pleciem.

Vairāk informācijas par
fondu var iegūt mājas lapā
www.ghope.ru.

Pieredzes apmaiņā ierodas
dzīvnieku draugi no Maskavas

ZIŅAS

Zīmējumu konkurss un Brīvprātīgo svētki!
Ja Tu esi vecumā līdz 15

gadiem, aicinām Tevi piedalīties
patversmes “Dzīvnieku Draugs”
zīmējumu konkursā “Bērni zvēriem
– zvēri bērniem”!

Uzzīmē, ko dzīvnieki dod
Tev un ko Tu dod dzīvniekiem!
Attēlo sevi dabā un dabu sevī!
Uzglezno savu četrkājaino draugu
un jūsu kopīgos darbus un
nedarbus!

Zīmējumu līdz 18.jūlijam
atnes uz patversmi “Dzīvnieku
Draugs” vai tuvāko “DinoZoo”
veikalu, vai atsūti pa pastu
(patversme “Dzīvnieku Draugs”,
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046)!
Zīmējumu elektroniskā formā
nosūti uz e-pastu dzd@latnet.lv.
Neaizmirsti norādīt savu vārdu un

uzvārdu, vecumu un
kontaktinformāciju (tālruni un e-
pasta adresi)!

Zīmējumus no 23. līdz
29.jūlijam varēs apskatīt
tirdzniecības centrā „Spice“.
Zīmējumu virtuālā izstāde -
patversmes „Facebook“ lapā.

Uzvarētāju apbalvošana
4.augustā patversmes

Brīvprātīgo svētkos „Royal
Canin Dino Arēnā“ tirdzniecības

centrā “Spice Home”!

Labāko darbu autoriem -
balvas no patversmes “Dzīvnieku
Draugs” un “Body Shop”!

Jūnijā patversmi „Dzīvnieku
Draugs” apciemoja privātās
pamatskolas „Patnis” vasaras
nometnes dalībnieki un cilvēki ar
īpašām vajadzībām no dienas
sociālās aprūpes centra „Saurieši”.
Sižetu par patversmes darbu un
mūsu dzīvniekiem filmēja Rīgas
Bērnu televīzijas un radio
akadēmijas audzēkņi, un tas būs
a p s k a t ā m s  m ā j a s  l a p ā
www.kidstv.lv.

Ciemiņi

Karantīna kaķu
telpās

Milzīgajam kaķu un
kaķēnu pieplūdumam patversmē
jūnijā diemžēl sekoja  dažādu
vīrusinfekciju uzliesmojums, kura
dēļ patversmē joprojām ir
izsludināta karantīna un jauni
dzīvnieki tiek uzņemti tikai
ārkārtas gadījumos. Lai uzveiktu
slimības, patversmei  nācās segt
l i e l u s  i z d e v u m u s  p a r
veterinārajiem pakalpojumiem.

Organizācijas “Дарящие
Надежду» mājaslapa
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ZIŅAS

Jau otro gadu 1.jūnijā Rīgā
tika rīkotas Sporta naktis, kuru
mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar
visdažādākajiem sporta veidiem
Latvijā. “Dzīvnieku drauga” aktīvie
suņi Spraits un Ali kopā ar
vairākiem haskijiem, diviem
Sta fordš ī ras  t e r j er iem un
kurchāriem pārstāvēja kanikrosa
(skriešana ar suni) disciplīnu.

Lietū samirka iemaukti,
pavadas un sportisti, taču
laikapstākļi itin nemaz nebiedēja
suņus, un viņu nepacietīgās rejas
pieskandināja visu Esplanādi.

Uz galveno notikumu —
skrējienu — nācās gaidīt, tāpēc
jauktenītis Spraits un haskijpuika
Ali izklaidējās kā mācēja — viens
otru dzenāja un rotaļājās, ar
citiem četrkājaiņiem iepazinās un
krietni paretināja jau tā plāno
mauriņu (ceram gan, ka mēnesis ir
bijis pietiekami ilgs laiks, lai tas
atkoptos), taču visumā uzvedās tik
labi, cik vien varēja.

Spraits startēja devītais,
bet, tā kā puika bija pavisam
sabijies no tik daudziem cilvēkiem
un jauniem trokšņiem tā vietā, lai
vilktu savu sportistu, viņš turējās
tam blakus. Arī finišējām
nepareizajā vietā, taču galu galā

tomēr saņēmām atzinības rakstu
par piedalīšanos. Spraitam
uzvaras un panākumi vēl ir
priekšā.

Ali, kurš ar patversmes ve-
terinārārsti Daigu (viņa kanikrosu
izmēģināja pirmoreiz) startēja
nākamie, citu suņu iedvesmots,
savu distanci burtiski nolidoja un
ieņēma godpilno otro vietu,
atpaliekot tikai no nopietniem

k o n k u r e n t i e m ,  k a s  j a u
piedalījušies vairākās nopietnās
sacensības.

D ā v a n ā s  d a l ī b n i e k i
saņēma garšīgas balviņas no
pasākuma atbalstītāja “Royal
Canin”.

Sporta naktis 2012

Ali skaistais starts

Šajā sporta veidā šķirnei nav
nozīmes, galvenais ir vēlme
skriet un strādāt ar cilvēku

vienā komandā

Iecienītā televīzijas seriāla
„Ugunsgrēks” radošā grupa
ķērusies pie jauna projekta –
pašmāju detektīvseriāla „Ēnu
spēles”, un daļa notikumu tajā
r is inās ies  ar ī  pa tversmes
„Dzīvnieku Draugs” telpās, mūsu
suņiem un kaķiem uzņemoties
filmzvaigžņu lomu daudzās
epizodēs.

Filmēšanā jau piedalījušies
mūsu suņi Stendijs, Kolete, Tessa,
Malika, Fērdžija un citi, savukārt
no kaķu istabas iemītniekiem
aktieru lomā iejutās Čita, Francis,
Felikss un Papaija. Īpašas dotības

atklājās Stendijam, kuram tika
piešķirta ne mazsvarīga loma
s e r i ā l a  g a l v e n o  v a r o ņ u
romantiskas tikšanās ainā. Seriālā
r edzē s i e t  a r ī  p a t ve r s mes
brīvprātīgās Zani, Alisi, Agnesi un
Antru.

„Ēnu spēles”, kurā tēlos
daudzi populāri aktieri, uz
ekrāniem iznāks rudenī, un tā
sižets ar daudziem šermuļainiem
notikumiem, asiem pavērsieniem
un laimīgām beigām pagaidām
tiek turēts noslēpumā. Sekojiet
līdzi televīzijas programmai!

Stendijs

Patversmē filmē jaunu pašmāju detektīvseriālu

Spraits un Ali izklaidējas kā
māk
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Aitu labturība ZM gaumē: astu nomērdēšana un
kastrēšana ar viduslaiku metodēm

Zemkopības ministrija,
kārtējo reizi demonstrējot pilnīgu
vienaldzību pret lauksaimniecības
dzīvnieku labturību, ierosinājusi
Latvijā atļaut vienu no
nežēlīgākajām lopkopības metodēm
– jēru kastrāciju un astu
amputāciju ar gumijas gredzeniem.

Šī metode nozīmē, ka
jēriņiem noteiktā vecumā uz astītes
vai sēkliniekiem tiek uzlikti gumijas
gredzeni – žņaugi, tādejādi apturot
asinsriti. Traumētais orgāns - aste
vai sēklinieki - piepampst un sāp,
līdz sākas nekroze un orgāns
atmirst un nokrīt.

Latvijā aitu astu amputācija
līdz šim bija aizliegta vispār. Tās
atļaušanu uzstājīgi kopš 2011.gada
pavasara pieprasa aitkopji, kuriem
galvassāpes sagādā aitu
parazitozes. Proti, ja garastaino
šķirņu aitas netiek atbilstoši
koptas, agri vai vēlu netīrajā vilnā
iemitinās parazīti un aitas saslimst.
Aitkopji vēlas jautājumu atrisināt
ar vienkāršāko paņēmienu – nav
astes, nav problēmas. Citas
alternatīvas, piemēram, regulāra
vilnas apcirpšana un mazgāšana,
apstrāde pret parazītiem, caurejas
ārstēšana – aitkopjiem nav
izdevīgas, jo prasa papildus darbu
un līdzekļus, ko aitkopji nevēlas
ieguldīt. Dzīvnieku ciešanas aitu
audzētājus neinteresē.

Diemžēl tās neinteresē arī

ZM, lai gan tieši šai ministrijai
valsts ir uzticējusi rūpes par
dzīvnieku aizsardzību Latvijā.
Kārtējo reizi ZM akli un padevīgi
metusies izpildīt lauksaimnieku
iegribu, piekrītot ne vien atļaut aitu
astu amputāciju kā tādu, bet arī
ieviest Latvijā viscietsirdīgāko no
visiem amputācijas un kastrācijas
paņēmieniem – gumijas gredzenu
metodi, jo tā ir aitkopjiem
izdevīgāka. Turklāt ZM ciniskā
nekaunībā pamatojumam izmanto
vienu no pasaulē progresīvākajiem
dzīvnieku aizsardzības
dokumentiem - Eiropas konvenciju
par lauksaimniecības dzīvnieku
aizsardzību, skaidrojot, ka ar
jaunajiem noteikumiem Latvija
pārņemšot šīs konvencijas
rekomendācijas attiecībā uz aitu
audzēšanu.

14.jūnijā Valsts sekretāru
sanāksmē izsludinātā Ministru
Kabineta noteikumu projekta
anotācijā, kas bija īsts demagoģijas
paraugdokuments, „gumijas
gredzenu metode” un iecere dot
jebkuram tiesības graizīt jērus
nebija pieminēta vispār. Ne ar vienu
vārdu šajā no acu aizmālēšanas
viedokļa patiesi meistarīgajā
sacerējumā, pēc kura būtu vadījies
Ministru Kabinets, pieņemot jaunos
noteikumus, nebija pieminēta arī
gandrīz gadu ilgusī asā diskusija
starp ZM, aitkopjiem un dzīvnieku
aizsardzības organizācijām un

neskaitāmie dzīvnieku aizsargu un
Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padomes negatīvie atzinumi par šīm
iecerēm. Dokuments tika mainīts
tikai pēc uzstājīga dzīvnieku
aizsargu pieprasījuma.

„Dzīvnieku Drauga fonds”
un citas dzīvnieku aizsardzības
organizācijas aicina Ministru
Kabinetu izgaisināt ZM radīto
birokrātijas un demagoģijas miglu,
izskatīt „aitu labturības” noteikumu
projektu pēc būtības un neatbalstīt
„gumijas gredzenu metodes”
ieviešanu Latvijā. Jēru astu
griešana un kastrēšana, iespējams,
ir nepieciešamas aitkopībā, taču tas
jāveic civilizēti un pēc iespējas
mazsāpīgi, proti, jaundzimušam
jēram to veic veterinārārsts.
Izdabājot vienas nozares
apšaubāmajam ekono-miskajam
ieguvumam, nedrīkst nodarīt pāri
dzīvajām būtnēm, kuru liktenis ir
atdot savas dzīvības mūsu, cilvēku,
labumam. Pasargāt
lauksaimniecības dzīv-niekus no
nevajadzīgām ciešanām un
nodrošināt tiem iespējami labākus
apstākļus viņu neilgās dzīves laikā
ir mazākais, ko mēs varam viņu
labā izdarīt.

Latvijā grib atļaut loka medības un nekontrolēti šaut
suņus un kaķus

Pēc ilgstošām un asām
diskusijām jūnijā Valsts sekretāru
sanāksmē (VSS) izsludināts
Medību l ikuma groz ī jumu
projekts, kas satur daudzas
dzīvnieku draugiem nepie-
ņemamas izmaiņas, tostarp ieceri
Latvijā atļaut medības ar lokiem,
dot medniekiem vēl plašākas
tiesības nogalināt suņus un
kaķus, kā arī paplašināt medībās
izmantojamo rīku un ieroču klāstu
un medību tiesības tauvas joslā ap
ūdenstilpnēm. „Dzīvnieku drauga
fonds” aktīvi piedalījās darba

grupas diskusijās par Medību
likuma grozījumiem un sniedza
atzinumus par tiem gan tad, kad
projekts bija izlikts sabiedriskajā
apspr i ešanā ,  gan  pēc  tā
izsludināšanas VSS.

Fonds kategoriski iebilda
pret loka medību atļaušanu
Latvijā, uzsverot, ka šis medību
veids nav nepieciešams medību
saimniecībai, bet ir vērsts uz
medībām izklaidei, kas ir absolūti
nepieņemami. Tāpat fonds
nepiekrīt iecerei dot medniekiem

tiesības nogalināt klaiņojošus
suņus un kaķus pēc lauk-
saimniecības dzīvnieku īpašnieka
vai pašvaldības lūguma.

F o n d s  u z s k a t a ,  k a
klaiņojošu dzīvnieku nogalināšana
medību platībās pieļaujama tikai
gadījumos, ja konkrētais dzīvnieks
tieši apdraud savvaļas dzīvniekus,
posta to mītnes vietas vai
tamlīdzīgi. Fonds turpinās
aizstāvēt savu viedokli arī
tālākajās diskusijās Ministru
kabinetā un Saeimā.

Attēls no
http://informedfarmers.com/lam
b-tail-docking/
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
Eiropas Parlaments prasa pieņemt vienotu ES likumu
par dzīvnieku labturību

Dzīvnieku labturības
noteikumu pamatā ir jābūt tiesību
aktiem, pašreizējie likumdošanas
"caurumi" jānovērš un pār-
kāpējiem jāsaņem atbilstošs sods,
uzsvērts Eiropas Parlamenta jūlija
sākumā pieņemtajā rezolūcijā,
aicinot izstrādāt vienotu Eiropas
Savienības ietvarlikumu par dzīv-
nieku labturības jautājumiem.

Eiroparlamentārieši norā-
da, ka pašreiz spēkā esošajiem
tiesību aktiem jābūt apvienotiem
v i e n ā  i e t v a r l i k u m ā ,  l a i
nodrošinātu vienotu dzīvnieku
labturības pamatlīmeni visā ES.
Likumam būtu jāattiecas uz
v i s i e m  l a u k s a i m n i e c ī b a s
dzīvniekiem, kā arī klaiņojošiem
suņiem, kaķiem un citiem
mājdzīvniekiem, uz kuriem pašreiz
netiek attiecināti nekādi ES
noteikumi.

Deputāti norāda, ka ES
ietvarlikumam jāparedz jauni
noteikumi mājdzīvnieku iden-
tifikācijai un reģistrācijai un
jāaizliedz nelicenzētas patversmes
vai pieskatīšanas vietas. Notei-
kumos arī jāparedz bargi sodi tām
dalībvalstīm, kas neievieš pra-
sības, norāda deputāti atsevišķā
rezolūcijā. Lai nekavētos jauno
noteikumu ieviešana, rezolūcijā
prasīts izveidot jaunu, vis-

aptverošu agrīnas iejaukšanās
sistēmu, kas ļautu EK pārbaudīt,
vai dalībvalstis ievēro ieviešanas
termiņus.

Atbildot uz ES dalībvalstu
iedzīvotāju sūdzībām, deputāti arī
prasa EK izskatīt iespēju ieviest
gaļas marķējumu, kas aplie-
cinātu, ka attiecīgais dzīvnieks
nokauts bez apdullināšanas,
tādējādi palīdzot patērētājiem
izdarīt apzinātu izvēli.

EP uzsver, ka līdzvērtīgi
labturības standarti jāattiecina uz

importētajiem dzīvniekiem un
produktiem no trešajām valstīm,
lai ES lauksaimniekiem nodro-
šinātu vienlīdzīgus noteikumus un
patērētāji saņemtu atbilstošas
kvalitātes produktus.

Foto: European Union 2011 PE-EP/Pietro Naj-Oleari

Cruelty Free International
ir pirmā globālā organizācija, kas
izveidota, lai pārtrauktu dzīvnieku
izmantošanu kosmētikas pro-
duktu testēšanā visā pasaulē, un
12. jūn i jā  tās  organizētās

kampaņas ietvaros „The Body
Shop” veikalos visā Latvijā tika
pasludināts globāls aicinājums
aizliegt kosmētikas testus uz
dzīvniekiem. Globālo aicinājumu
varēs parakstīt „The Body Shop”
veikalos 65 valstīs. Tā ir lielākā un
mērķtiecīgākā jebkad organizētā
kampaņa, lai panāktu vispasaules
aizliegumu izmantot dzīvniekus
kosmētikas testiem.

Lai gan aizliegums veikt
k o s m ē t i k a s  t e s t u s  u z
dzīvniekiem Eiropas Savienībā ir
ieviests jau kopš 2009. gada,
joprojām tiek pārdota ārpus ES
u z  d z ī v n i e k i e m  t e s t ē t a

kosmētika. Šādu produktu
tirdzniecības aizliegumam ir
jāstājas spēkā 2013. gadā, taču
iespējams, ka to varētu atlikt līdz
pat desmit gadiem. Ja tas notiks,
desmitiem tūkstošu dzīvnieku var
turpināt mirt nežēlīgo kosmētikas
testu rezultātā, lai iegūtu ES
p ā r d o d a m u s  k o s m ē t i s k o s
produktus.

Pievienojies Cruelty Free International kampaņai
pret testiem ar dzīvniekiem!

Pilns parlamenta rezolūcijas
teksts pieejams šeit:

http://www.europarl.europa.eu
/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0290+0+DOC+XML+V0//LV&la

nguage=LV

Aicinājums ir pieejams visos
The Body Shop veikalos Latvijā

un tiešsaistē:
www.crueltyfreeinternational.org.
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PROJEKTS

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais jūnijā

Turpinot apgūt Borisa un Ināras Teterevu
fonda piešķirto finansējumu, jūnijā patversmē
„Dzīvnieku Draugs” palīdzību saņēmuši 13 kaķi un
divi suņi. Projekta ietvaros apmaksāti iepriekšējā
mēnesī sniegtie veterinārie pakalpojumi un
medikamenti 882,08 latu apjomā: gan par ārstēšanu,
gan bezpajumtes kaķu sterilizāciju.

Ārkārtas veterinārā palīdzība
Neatliekamā veterinārā

palīdzība jūnijā bija nepieciešama
pieciem kaķiem un vienam
sunim, kuri citādi būtu gājuši
bojā.

Vissmagākajā stāvoklī
klīnikā nonāca trīs kaķēni no
Marsa gatves Purvciemā un
pieaudzis runčuks no
Ziepniekkalna. Uz ielas
atrastajiem kaķēniem bija smagi
slimas actiņas, kas draudēja pat
ar redzes zaudējumu. Savukārt
runčukam tika konstatēta
saslimšana. Diemžēl visus
mazuļus glābt neizdevās, bet
izdzīvojušie turpina ārstēšanos
pagaidu mājās.

Ar projekta atbalstu
varējām nodrošināt ārstēšanu arī
sešgadīgajam sētas runčukam
Melnim no Jūrmalas un desmit
gadus vecam kaķu opītim no
Volguntes ielas, kas patversmē
tika nogādāts ar savainojumu.

Tāpat palīdzējām suņu
mammītei Rembai, kurai pēc sešu
kucēnu piedzimšanas radās
sarežģījumi un neapstājās iekšējā
asiņošana, bet saimnieki
nabadzības dēļ nevarēja atļauties
vetārsta pakalpojumus. Pēc
vizītes pie daktera un atbilstošas
ārstēšanas nozīmēšanas Remba
turpina veseļoties savās mājās.

Sterilizācijas programma
Borisa un Ināras Teterevu

fonda projekta sterilizācijas
programmas ietvaros jūnijā
sterilizētas septiņas kaķenes no
Beberbeķiem, Rododendru ielas,
Kuldīgas ielas, Tapešu ielas,
Dzirciema ielas, Ormaņu ielas un
Piņķiem.

Visas minces pēc
sterilizācijas nogādātas atpakaļ
savās dzīvesvietās. Viņu
aprūpētāji ziņo, ka kaķenes ir
labi atkopušās un ar lielu prieku
bauda vasaras siltumu bez riska
atkal kļūt grūsnām un laist
pasaulē nevienam nevajadzīgus
kaķēnus.

Arī Strīpiņš tika atrasts uz ielas
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Mazuļi
Vasaras pirmais mēnesis, kā ik gadu, patversmē
nāk ar mazuļu birumu – kaķēnu istabā galva
reibst no visdažādāko toņu un krāsu draiskuļiem,

bet kucēnu istabā kumuru kumuriem veļas
pūkaini brēkuļi, prasot nepārtrauktu mīlestību

un uzmanību. Lai uzskaitītu visus zvēru
mazuļus, kuriem jūnijā atradām mājas, būtu
nepieciešama vēl viena avīze, taču īpaši gribam
pieminēt mazo bezastes kaķēnu Bobīti, zilacaino
runčuku Flamenko, brīnumjaukos kucēnus
Pleķīti, Pelmenīti, Sprogainīti un Melnīti,
mazsunītes Dinas meitiņas Donnu u n
Diksiju, mazo šķelmi Džilu u n
stacijas tunelī atrasto
Fifu.Fricis

Frici no mūsu
patversmes paņēma pirms vairāk nekā
gada, taču viņa mīļajai saimniecei
pēkšņi sākās spēcīga alerģija un astmas lēkmes,
tāpēc viņa runčuku vairs nevarēja paturēt un atnesa
mums atpakaļ. Patversmē viņš iekaroja visas sirdis ar
savu mīlīgo raksturu un runātīgumu. Droši vien tieši
tādēļ viņš ilgi pie mums neaizkavējās.

Jaunajās mājās Fricis vispirms kārtīgi izpētījis
apkārtni, tai skaitā atvēris un pārbaudījis skapjus,
atvilktnes un citas slēptuves. Atzinis visu par labu
esam (izņemot iešanu ārā, jo tur Fricis nejuties īsti
drošs), runčuks pēkšņi... pazudis bez pēdām. Pēc
divu dienu izmisīgas meklēšanas saimnieki viņu
atraduši... omulīgi murrājam segu kastē zem dīvāna.
Tā kļuvusi par Friča iecienītāko guļamvietu, ja
neskaita, protams, saimnieku gultu.

Busja
Busjas saimniekiem bija jābrauc prom no

Latvijas, tāpēc mince nonāca patversmē. Sākumā
viņa bija maiga un mīļa, taču, sapratusi, ka
saimnieki vairs neatgriezīsies, kaķe pēkšņi
pārvērtās mežonīgā fūrijā, kas uzbruka ikvienam,
kurš mēģināja viņai tuvoties. Tā kā Busju nebija
iespējams aprūpēt, mince tika pārvietota uz
patversmes kaķu kolonijas telpām, kur viņa jutās
drošāka un mierīgāka.

Taču ikvienam kaķim kaut kur ir savs cilvēks,
un savējo sagaidīja arī Busja. Jaunā saimniece
kaķenīti bija izvēlējusies patversmes mājas lapā, un
nedomāja no viņas atteikties pat tad, kad uzzināja
par minces smago raksturu. Arī Busjas šņācieni,
rūcieni un nagainās ķepas, ar kurām kaķe sagaidīja
jauno saimnieci, nespēja viņu aizbiedēt. Tagad Busja
dzīvo jaunajās mājās un, lai gan reizēm vēl

uzšņāc un uzrūc, tomēr aizvien
vairāk atgūst savu rāmo,

jauko dabu.

Neraugoties uz milzīgo kaķēnu pieplūdumu, jūnijā jaunas mājas un mīļus
saimniekus atrada arī vairāki patversmes pieaugušie kaķi, tāpēc šoreiz mūsu
„Laimīgajos stāstos” – divu lielisku peļu junkuru dzīvesstāsti. Un, protams, m ē s
nevaram nepriecāties par visām tām mazajām dvēselītēm, kuras pie
mums paviesojās šī mēneša laikā.

Busja

Fifa

Fricis

LAIMĪGIE STĀSTI
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VĒSTULES NO MĀJĀM
Mēs patiešām priecājamies saņemt vēstules no “Dzīvnieku drauga” bijušajiem
iemītniekiem, it īpaši tiem, kas pie mums dzīvojuši ilgāku laiku vai
pieredzējuši grūtu likteni — kā tie, par kuriem varat lasīt šajā lappusē.

Maršals
Neilgi pirms vasaras saulgriežiem saņēmām

Jāņu sveicienu no runčuka Maršala un viņa ģimenes.

Bella
Bella jaunajās mājās gulšņā vai nu uz krēsla vai

kafijas galdiņa, vai uz saimnieces spilvena. No rītiem
viņa mostas īsu brīdi pirms modinātāja zvana un palīdz
saimniecei atvērt acis, bikstot viņu ar ķepu un
murrājot. Pēc brokastīm Bella velta laiku personīgajai
dzīvei – mušu ķeršanai vai sportiskam skrējienam pa
mājām. Kārtīgi pastrādājusi, Bella apsēžas uz palodzes
un vēro vietējos ielas kaķus, putnus kokos un
garāmgājējus. „Es ļoti priecājos, ka Belliņa dzīvo pie
mums. Viņa ir ļoti pozitīva kaķenīte un mēs lieliski
saprotamies,” raksta Bellas saimniece.

Līgo, līgo no Rufusa!
Man jau daudz ko rakstīt nav un nav arī laika.

Es te suitu mežos līgoju, meklēju papardes ziedu un
sargāju savu vasaras māju no suņiem! Kā man iet,
skatieties foto!

Ja esi adoptējis patversmes
dzīvnieciņu, atsūti foto un
uzraksti, kā viņam klājas!
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Beļģu aitu sunim līdzīgā Mišela patversmē ieradās
kā sešus mēnešus vecs kucēns 2010.gada vasarā
un, būrī slēpdamās, dusmīgi aprēja visus, kas
nāca garām. No izstīdzējušā pusaudzīša ar
komiski lielajām ausīm divu gadu laikā ir
izaugusi skaista, vidēja auguma suņu
jaunkundze, kura, lai arī vēl joprojām pret
svešiniekiem sākumā izturas ar aizdomām, ir
gatava dāvāt uzticību tiem, kuri viņu pazīst un ir
veltījuši laiku, lai ar viņu sadraudzētos. Tikai tiem
viņa parāda savu labo raksturu un talantus –
spēju labprāt mācīties suņu skoliņā, rotaļīgumu,
pieķērīgumu un uzticību. Savam cilvēkam Mišela
pieķersies kā dadzītis, projām nebēgs un sargās.
Viņa labi jutīsies gan dzīvoklī, gan privātmājā un
ļoti labprāt ar vēl kādu rejošo kompanjonu. Vai
vēlies kļūt par Mišelas draugu?

Izvēloties patversmē četrkājaino draugu, lielākoties cilvēku acis pievēršas tiem, kas
paši stiepj pretī ķepas, skaļi murrā, pieglaužas būra restēm un ar visu savu būtību
izrāda vēlmi kļūt par jaunā saimnieka mīluļiem un līdzgaitniekiem. Aiz viņiem
nepamanīti paliek tie, kuriem liktenis ir nodarījis pāri, kuriem svešinieki sākumā
šķiet baismīgi un bīstami, kuri neprot skaļi paust savas emocijas, kuru uzticība
vispirms ir jāiegūst. Taču arī viņi alkst nonākt mājās un saņemt savu tiesu mīlestības,
tāpēc šoreiz mēneša dzīvnieku lomā Mišela un Anželo.

Trīs gadus vecais Anželo ir pilnīgi balts mājas
runcītis. Saimnieki atnesa savu kaķīti uz
patversmi ģimenes locekļa alerģijas dēļ. Anželo šo
notikumu ļoti pārdzīvoja, un visas skumjas un
bailes, ko viņš juta, atspoguļojās viņa bezgala
nelaimīgajās acīs. Bija nepieciešamas vairākas
nedēļas, lai runčuks tiktu pāri savam
zaudējumam un vismaz ļautu sev pieskarties un
iztīrīt būri. Brīžam jau šķita, ka viņš nekad vairs
pilnībā neatgūsies, taču ar mīlestību un rūpēm
mums izdevās pārvarēt baiļu sienu, ko kaķis bija
ap sevi uzcēlis. Tagad Anželo ir atplaucis un
labprāt ļaujas kopēju glāstiem, taču no svešiem
cilvēkiem viņam joprojām ir bail.

Ja tev ir iepaticies kāds no šajā lapā
redzamajiem dzīvniekiem un vēlies kādu no
viņiem adoptēt, vari zvanīt uz patversmes
telefona numuru 67500491  vai arī pats atnākt
ciemos un iepazīties.  Patversmes adrese:
Fr.Candera iela 4, Rīga

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Mišela

Anželo
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Patversme "Dzīvnieku draugs"
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046
Tel. 67500491
E-pasts: dzd@latnet.lv

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

Piedalies avīzes
veidošanā arī tu!
Augustā apritēs gads kopš katru

mēnesi iznāk avīze “Dzīvnieku draugs”. Pa
šo laiku no pāris lapppušu garās atskaites
par mēnesī paveikto avīzīte ir augusi un
mainījusies—kļuvusi krāsaināka, stāstiem,
notikumiem bagātāka un pieejama plašam
lasītāju lokam. Savā veidā tā kalpo par
patversmes vēstures liecinieci, un ļoti
ceram, ka reiz varēsim to izdot ne tikai
elektroniskā, bet arī drukātā formātā.

Šī gada laikā esam ekspe-
rimentējuši un veidojoši dažādas rubrikas
un tāpēc jautājums jums lasītājiem—ko
jūs vēlaties avīzītē redzēt turpmāk? Kuras
tēmas jūs interesēja un patika, kam
vajadzētu pievērsties? Savus ieteikumus
variet sūtīt uz e-pastu dzd@latnet.lv.
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