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23/Jūnijs 2013

Statistika, ar ko varat iepazīties
3.lappusē, rāda, ka uzņemto dzīvnie-
ku skaits šogad ir nedaudz lielāks
nekā pērn pirmajā pusgadā, savu-
kārt adoptēto skaits palicis gandrīz
nemainīgs.

Tas diemžēl nozīmē pārslodzi pa-
tversmes kapacitātei un noved pie
tā, ka daudzi dzīvnieki spiesti pa-
tversmē dzīvot ilgstoši. Lai kā patver-
smes komanda censtos dzīvniekiem
nodrošināt vislabākos apstākļus un
aprūpi, tomēr nekas nespēj aizstāt
īsto māju sajūtu un saimnieku mī-
lestību.

Taču par spīti tam patversme nav
vieta, kur bez maksas vai par lētu
naudu var dabūt suni turēšanai pie
ķēdes vai teritorijas apsardzei, vai
kaķēnu, ko uzdāvināt mazmeitiņai
dzimšanas dienā. Diemžēl ir vēl ļoti
daudz cilvēku, kas tā domā un ir
dziļi sašutuši, kad patversmes darbi-
nieki pirms dzīvnieka atdošanas vi-
ņus rūpīgi izjautā un, nesaņēmuši
apmierinošas atbildes, adopciju at-
saka. Šim jautājumam šomēnes vel-
tīta avīzes numura tēma, kurā skaid-
rosim, kāpēc pat apstākļos, kad pa-
tversme ir pārpildīta līdz pēdējai ie-

spējai (tā patiešām ir, piemēram,
pašlaik patversmē dzīvo gandrīz 80
kaķu, kas ir trīs reizes vairāk nekā
vietu skaits), tomēr ne katrs gribē-
tājs tiks pie kārotā dzīvnieka.

Kādas prasības un kāpēc jaun-
ajiem saimniekiem izvirza patver-
smes pasaulē un Latvijā un uz kā-
diem jautājumiem potenciālajiem
adoptētājiem jābūt gataviem atbildēt
– lasiet 14.lappusē. Tāpat ar mate-
mātiskiem aprēķiniem rādīsim, kā
veidojas ziedojuma summa, kas jā-
maksā, adoptējot dzīvnieku, lai klie-
dētu mītus par ienesīgo „patversmju
biznesu”.

Ikreiz, kad kāds suns vai kaķis
dodas mājās, patversmē ir svētki, it
īpaši, ja jaunajā dzīvē tiek izvadīts
kāds no „veterāniem”. Par dažiem no
viņiem lasiet mēneša Laimīgajos
stāstos 22.lappusē, un arī Četrkājai-
ņu pastkastītē, kas šomēnes gan ir
mazliet tukšāka nekā ierasts. Droši
vien tas tāpēc, ka mūsu bijušie
audzēkņi bauda skaisto un silto va-
saru, ko novēlam arī jums! Uz tikša-
nos pēc mēneša!

Pusgada ‘cāļu skaitīšana’

Jūnijā paveiktais 2

Ziņas: Pirmajā pus-
gadā patversmē jau
173 laimīgie stāsti!

3

Fotogalerija: Kādā
karstā vasaras
dienā...

4

Dzīvnieku aizsar-
dzība: Medību liku-
mam pielikts punkts

6

Intervija: Zanes
piedzīvjumi Liel-
britānijā

9

Borisa un Ināras
Teterevu fi-
nansētajā projektā
paveiktais jūnijā

13

Numura tēma: Vai
viegli kļūt par
adoptētāju?

14

Stāsts: Jaukteņi 20

Mēneša dzīvnieks:
Didžits

21

Laimīgie stāsti:
Mafins, Gordons,
Fēbe, Gresijs un
Terijs

22

Vēstules no mājām 24

Tavas lūpas—Tava
balss!

25

Šajā numurā:

Jūnijs tradicionāli ir pusgada atskaišu laiks, un arī mēs esam saskai-
tījuši gada vidus “cāļus” un saviem lasītājiem piedāvājam īsu pārskatu
par pirmajos sešos mēnešos paveikto.



2

JŪNIJĀ PAVEIKTAIS



3

ZIŅAS

Pirmajā pusgadā – 173 laimīgie stāsti

Jūnijs parasti ir laiks, kad tiek „savilkti gali” pusgada darbam, un apkopojums liecina, ka šogad patver-
smē „Dzīvnieku Draugs” uzņemti jau 208 kaķi un 52 suņi. 121 kaķis un 52 suņi šā gada pirmajos sešos
mēnešos atraduši jaunas mājas vai atgriezušies pie saviem bijušajiem saimniekiem.

Īstenojot Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu, pirmajā pusgadā apgūti 5165,47 lati,
sniedzot palīdzību kopumā 132 dzīvniekiem. Ielas dzīvnieku sterilizācijas projektā sterilizēti 78
kaķi un pieci suņi, bet 42 kaķi un septiņi suņi saņēma ārkārtas veterināro palīdzību.

Dzīvnieku Drauga fonds pirmajos sešos mēnešos
ziedojumos saņēmis 22 013 latus, tai skaitā 10 000
latu ikgadējo finansējumu no Borisa un Ināras Tete-
revu fonda. 8000 lati piesaistīti ziedojumos caur
projektu „Reiz cilvēkam bija draugs” portālā
„Ziedot.lv”, 3813 latus ziedojušas privātpersonas,
bet 200 latus – uzņēmumi.

Kopējie Fonda izdevumi bija 16 876,88 lati, tos-
tarp 7262,98 lati izlietoti barības un medikamentu
iegādei, bet 7013,06 lati – veterinārajai aprūpei.

Patversme „Dzīvnieku Draugs” ziedojumos pirmajā
pusgadā saņēmusi 8603 latus, bet kopējie patversmes
ieņēmumi, ieskaitot Justa Karlsona uzņēmumu finan-
sējumu un ieņēmumus no telpu nomas, bija 57
741,73 lati.

Patversmes tēriņi šajā laikā bija 55 834,75 lati,
tostarp 10 726,04 lati samaksāti par komunālajiem
pakalpojumiem, 3881,32 lati – par dzīvnieku barību
un medikamentiem. Personāla darba algām izlietoti
19 147,13 lati, bet ar atalgojumu saistītajiem nodokļu
maksājumiem – 14 781,40 lati. Citos nodokļos patver-
sme samaksāja 1476,87 latus.
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FOTOGALERIJA

Skaja Malika

Ronja un Naida

… kamēr brīvprātīgie un
apmeklētāji baudīja sauli

jūrmalā vai brīvā dabā, daži no
mūsu suņiem izmantoja

izdevību izjoņoties pa plašo
patversmes pagalmu. Gara zāle
un pieneņu pūkas ir tas prieks,
kas pieejams tikai neilgu brīdi,
un, ja var ticēt Naidai, Ronjai,
Matisam, Skajai un Malikai—

tādai skriešanai ir pavisam cita
garša un azarts.

Naida, Ronja un Matiss

Kādā karstā vasaras dienā…
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FOTOGALERIJA

Antra un Ronja

Malika un Zane

Malika

Ronja

Ronja un Skaja

Zane un Skaja

Kādā karstā
vasaras dienā…
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Medību likumam pielikts punkts:
Saeima nepakļaujas „mežoņu” spiedienam

Vienreiz Saeima par šo jautāju-
mu lēma 11.aprīlī, jau toreiz ar
pārliecinošu balsu vairākumu
2.lasījumā neatļaujot šo nežēlīgo
un medību saimniecībai pilnīgi
nevajadzīgo medību veidu. Taču
„āža kāja” tomēr no maisa izlīda.
Medību likuma lobētāji Zemkopī-
bas ministrijas un diemžēl arī de-
putāta Ingmāra Līdakas (LZP) vei-
dolā uz likumprojekta 3.lasījumu
iesniedza priekšlikumu loku un
bultas atļaut izmantot tikai nebrī-
vē turēto savvaļas sugu dzīvnieku
nogalināšanai, kā arī nelimitēti
medījamo sugu dzīvnieku medī-
bām, atklājot priekšlikuma virzītā-
ju patieso būtību. Tā kā ir maz
ticams, ka loka mednieki ar aiz-
rautību vēlējās medīt tādus neli-
mitēto medījamo sugu dzīvniekus

kā vārnas vai bebrus, kļuva
skaidrs, ka galvenais grozījumu
virzītāju mērķis vienmēr ir bijis
legalizēt izklaides medības briežu
dārzos. Saeimas Tautsaimniecī-
bas, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijā šie grozījumi
tika vienbalsīgi atbalstīti.

Pirms parlamenta sēdes
„Dzīvnieku Draugs” kopā ar bied-
rību „Dzīvnieku Brīvība” pie Saei-
mas nama izspēlēja ironisku per-
formanci, attēlojot mežoņu dzīres
par godu loka medību atļaušanai.
Atraktīvā protesta akcija piesaistī-
ja daudzu deputātu un mediju
uzmanību un, iespējams, kādam
svārstīgam tautas kalpam lika ie-
raudzīt loka mednieku patieso se-
ju un vēlāk balsojumā nobalsot
par labu dzīvniekiem, nevis asins-
kārām izklaidēm.

Pēc kaismīgām diskusijām 44
deputāti iestājās pret loka medī-
bām, tā pieliekot galīgo punktu
divus gadus ilgušajām diskusijām.
Tikai 26 deputāti bija par šo ieceri,
pieci atturējās, bet 16 balsojumā
nepiedalījās.

20.jūnijā Saeimā notika galīgais balsojums jautājumā par to, vai Latvijā būtu atļau-
jamas medības ar loku un bultām, un, par spīti atbildīgās komisijas atbalstam, parla-
ments vēlreiz pateica skaidru un viennozīmīgu „nē” šai iecerei.

Foto—Delfi

Dzīvnieku Draugs saka
lielu paldies visiem 44 de-
putātiem, kas iestājās pret
šo barbarisko medību vei-
du, bet jo īpaši Ilmai Čepā-
nei, Valērijam Agešinam,
Viktoram Elksniņam, Gunā-
ram Igaunim un Dainai Ka-
zākai!
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Suņu un kaķu šāvējiem būs jāpieraujas

Līdz šim likums noteica, ka
lauku apvidos drīkst nošaut jeb-
kuru suni vai kaķi, kas atrodas
tālāk nekā 200 metrus no mājām.
Medību likuma grozījumi sākotnēji
paredzēja, ka suņus un kaķus
drīkst šaut medību platībās tikai
tad, ja tie apdraud savvaļas vai
lauksaimniecības dzīvniekus. Šis
priekšlikums, lai gan uzskatāms
p a r  s u ņ i e m  u n  k a ķ i e m
„draudzīgāku” nekā pašreizējais
regulējums, tomēr pilnībā neap-
mierināja ne deputātus Ilmu Če-
pāni (Vienotība) un Valēriju Ageši-
nu (Saskaņas centrs), ne arī dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas.
Tāpēc diskusijas turpinājās līdz
pat 3.lasījumam, līdz galu galā
tapa kompromisa lēmums – liku-
mā iekļāva nevis aprakstošu
skaidrojumu, kādos gadījumos
suņu un kaķu šaušana ir pieļau-
jama, bet gan juridisku formulēju-
mu, ka par medībām uzskatāma
„klaiņojošu mājas (istabas) dzīv-
nieku nonāvēšana medību platī-
bās, izmantojot medību šaujamie-
ročus un ievērojot dzīvnieku aiz-
sardzību reglamentējošos starp-
tautiskos līgumus un citus norma-
tīvos aktus”.

Šis formulējums nozīmē, ka
suņu un kaķu šaušana ir pieļau-
jama tikai gadījumos, kad ir iz-
smeltas visas iespējas atrisināt
problēmu ar tradicionālām meto-
dēm - izķeršanu un nogādāšanu
patversmē - un ja to neaizliedz
dzīvnieku aizsardzības likumi –
gan Latvijas, gan starptautiskie.
Viens no tiem ir Eiropas konvenci-
ja par mājas (istabas) dzīvnieku
aizsardzību, kas nosaka, ka citas

metodes, ne izķeršanu, klaiņojošo
dzīvnieku kontrolē var izmantot
tikai tad, ja ir epizootijas jeb bīsta-
mas slimības uzliesmojuma drau-
di. Tātad pēc būtības grozījumi
nozīmē, ka suņu un kaķu šaušana
ir atļauta tikai epidēmisku slimību
uzliesmojuma gadījumā.

No tiesiskā regulējuma viedokļa
jaunais formulējums ir uzskatāms
par dzīvnieku aizstāvju panāku-
mu, taču diemžēl ir pamatotas
bažas, ka praksē mednieku patva-
ļa, mežos un lauku apvidos ap-

šaujot suņus, turpināsies. Tāpēc
„Dzīvnieku Drauga fonds” aicina
iedzīvotājus ziņot par gadījumiem,
kad mednieki, jūsuprāt, nepama-
toti nogalinājuši suņus vai kaķus,
lai varētu apkopot informāciju par
to, cik bieži tas notiek un kādi ir
nošaušanas apstākļi.

Informāciju lūdzam sūtīt uz e
-pastu dzd@latnet.lv vai pa pas-
tu Dzīvnieku Drauga fondam,
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-
1046.

Lai gan lielākā sabiedrības uzmanība Medību likuma grozījumos bija pievērsta tieši lo-
ka medību jautājumam, tie saturēja arī vairākus citus dzīvnieku aizsardzībai svarīgus as-
pektus, bet jo īpaši attiecībā uz mednieku tiesībām šaut klaiņojošus suņus un kaķus.

Foto ņemts no - http://www.wikihow.com/Image:Cuban-stray-dog.jpg
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Ierosina lietu pret kurmju spridzinātājiem

DAP pārbaudes rezultāti būs
zināmi jūlijā, taču Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) atbildes vēs-
tulē Fondam uzsver, ka šādu
kurmju iznīdēšanas metodi neat-
balsta un uzskata par nepieņe-
mamu praksi, kurā dzīvnieku
iznīcināšanai tiek izmantota ne-
selektīva metode. „Alas piepildī-
šana ar detonējošu gāzi un uz-

spridzināšana nenodara postu
tikai kādai noteiktai mērķa su-
gai. Sprādziena rezultātā tiek
ietekmētas citas dzīvnieku su-
gas, iespējams arī īpaši aizsargā-
jamās sugas,” norādīja VARAM,
uzsverot, ka „iespējams arī kom-
plekss negatīvs efekts attiecībā
uz dzīvniekiem - mugurkaulnie-
kiem un bezmugurkaulnie-
kiem—veģetāciju un vidi”.

Jau ziņots, ka Fonds vērsās
vairākās atbildīgajās iestādēs un
ministrijās pēc tam, kad publis-
kajā telpā plaši izskanēja infor-
m ā c i j a  p a r  u z ņ ē m u m u
„Mednieks.lv”, kurš piedāvā iznī-
cināt alu dzīvniekus, ar īpašu
iekārtu piepildot pazemes ejas ar
detonējošu gāzi un pēc tam uz-
spirdzinot.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) pēc Dzīvnieku drauga fonda iesnieguma ir uzsākusi
pārbaudi par „kurmju spridzināšanas uzņēmuma” „Mednieks.lv” darbību. Savukārt Valsts
policija šajās darbībās cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem nav saskatījusi un krimi-
nālprocesu neuzsāks.

Amerikā atbrīvo eksperimentu šimpanzes

Foto no—http://www.earthintransition.org/2013/01/all-the-governments-chimpanzees-to-be-retired-to-chimp-
haven/

Skaties video, kā laboratorijas šimpanzes sper pirmos soļus brīvā dabā:

https://secure.humanesociety.org/site/SPageServer?
pagename=new_life_for_chimps&s_src=em_ha062713&JServSessionIdr004=s7zd7gykz2.app306b

ASV Nacionālais veselības in-
stitūts nolēmis nodot specializē-
tajām patversmēm gandrīz 90%
tam piederošo šimpanzu un ie-
vērojami samazināt piešķiramo
grantu apjomu pētījumiem, ku-
ros tiek izmantoti šie cilvēkpēr-
tiķi.

Atsevišķu pētījumu vajadzī-
bām institūts paturēs piecdesmit
šimpanzes, taču vairs neturpinās
šimpanzu pavairošanu. Šiem
dzīvniekiem institūts sola nodro-
šināt viņu fizioloģiskajām un eto-
loģiskajām vajadzībām atbilsto-
šus dzīves apstākļus, kas iespē-
jami pietuvināti šimpanzu dabis-
kajai videi.

15 atbrīvotie cilvēkpērtiķi jau
pārvesti no Ņūibērijas zinātniskā
centra uz nacionālo šimpanzu
patversmi „Chimp Heaven”. Ar

patversmes speciālistu atbalstu
viņi apgūst prasmi dzīvot dabis-
ku dzīvi, pārtikt no dabiskas pār-

tikas, veidot kontaktus ar saviem
ciltsbrāļiem un cilvēkiem, kas
līdz šim viņiem bija liegts.

Šimpanzes, kuras gadiem ir dzīvojušas būros uz betona grīdām,
jaunajos apstākļos var izpaust savu dabisko uzvedību
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INTERVIJA

Zane Peipere: Sākšu ar lietām, kas neprasa līdzekļus,
bet mani pašu

„Dogs Trust“ ir viena no ietekmīgāka-
jām dzīvnieku aizsardzības un labdarības or-
ganizācijām Lielbritānijā, kas palīdzējusi jau
vairākiem tūkstošiem suņu atrast jaunas mā-
jas, nenogurdinoši darbojas sabiedrības infor-
mēšanas labā, kā arī dalās pieredzē un organi-
zē kursus brīvprātīgajiem no citām pasaules
valstīm. Jau iepriekšējos gados daži no
“Dzīvnieku drauga” pārstāvjiem ir šajos kur-
sos piedalījušies, bet šogad tos apmeklēja Za-
ne Peipere—mūsu “Brīvprātīgais 2012”.

Ko cerēji kursos apgūt
un kas no piedāvātās program-
mas interesēja visvairāk?

Cerēju iemācīties pamatus
pirmajai palīdzībai dzīvniekiem,
kas nonākuši nelaimē, uzzināt,
kas notiek citviet pasaulē, kā
veiksmīgāk atrast īstos cilvēkus
konkrētajam sunim. Tā kā vēlos
saistīt savu nākotni ar veterinār-
medicīnu, ar nepacietību gaidīju
lekcijas par veterināriju, par su-
ņu un kaķu slimībām, kas sa-
stopamas Lielbritānijā. Klauso-
ties lekcijas par slimībām, seci-
nāju, ka esmu jau diezgan
daudz uzzinājusi tepat Latvijā,
kā arī to, ka Lielbritānijā ir tieši
tādas pašas infekcijas slimības
kā pie mums.

Ne mazāk svarīgi man bija
iegūt informāciju par to, kā tre-
nēt suņus.

Kā ķirsis uz putukrējuma
kārtojuma, protams, bija „Dogs
Trust Rehoming Centre” pēdējās
lekcijas, kas sastāvēja no prak-
tiskās daļas – suņu trenēšana,
kā sunim palīdzēt atslābināties
un pat izglābt dzīvību, izmanto-
jot vien vieglus pieskārienus.

Kādu valstu pārstāvji
bija ieradušies un ar kuriem
izdevās sapazīties vairāk?

Jāsaka, ka bijām sanākuši-
sabraukuši-salidojuši gandrīz no
visām pasaules malām. Kursos

mācījās Anna Bella no „Animal
SOS” Bulgārijā, Abods un Ačala
no Indijas, Ieva no Latvijas –
Juglas patversmes, Mieta, vete-
rinārārste no Lielbritānijas, kas
strādā dzīvnieku glābšanā Indi-
jā, Džoanna no Polijas patver-
smes, Roksanna, menedžere, un
Marians, brīvprātīgais veterinār-
ārsts, no Rumānijas, Kārena no
Spānijas patversmes, Vera no
Krievijas, kas brīvprātīgi glābj
dzīvniekus un ziedo līdzekļus
dažādām organizācijām, citiem
dzīvnieku glābējiem, Elsa - vete-
rinārārste no Beļģijas, Margari-
da — brīvprātīgā veterinārārste

no Portugāles, Barbara no Mal-
tas un Indira no Šrilankas. Prog-
rammā vajadzēja piedalīties arī
Indrai no Lietuvas, taču studiju
dēļ viņa nevarēja ierasties.

Mazliet tuvāk iepazinos ar
Indiru, var teikt, ka mūsu drau-
dzība sākās ar vasabi zirnīšiem,
ar Barbaru, kas bija ļoti ieintere-
sēta visu valstu kultūrās un lab-
prāt pārmija vairāk nekā divus
vārdus ar ikvienu. Jau pirmajā
dienā pēc brokastīm iepazinos ar
Mietu, kura jau pirmajā mirklī
radīja sirsnīga cilvēka iespaidu.
Tāpat arī kontakts izveidojās ar
Ievu no Latvijas.

Kursos piedalījās cilvēki no divpadsmit dažādām pasaules
valstīm

http://www.dogstrust.org.uk/rehoming/searchcentres/london/aerialfinal.jpg

No personīgā arhīva
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Kāda ir situācija dzīvnie-
ku aizsardzības jomā ārzemēs un
ar kādām problēmām visbiežāk
saskaras tur ?

Pirms lekcijām šķita, ka viņiem
noteikti viss ir daudz citādāk nekā
pie mums, taču izrādījās, ka ne-
maz jau tik atšķirīgi neesam – Ri-
čards Mūrs (Harefield Rehoming
centre vadītājs) stāstīja, ka ne re-
tums ir situācijas, kad centrs atsa-
ka suņa pieņemšanu, un tad viņš
tiek vai nu piesiets pie centra vār-
tiem vai palaists teritorijā. Tur su-
ņu pamatsastāvu patversmēs vei-
do ‘suņu modes’ tendences Lielbri-
tānijā – šobrīd ‘TOP 10’ ir kolliji un
kolliju krustojumi, stafordšīras
terjeri un to krustojumi, labradori
un to krustojumi, Džeka Rasela
terjeri, kurtu jaukteņi (lurchers),
greihaundi un vācu aitu suņu līdzi
-nieki.

Kas no kursa program-
mas patika visvairāk?

Mana pirmā doma bija – mani
noteikti neinteresēs kaut kādi tūk-
stoš un viens cipars par patver-
smes konstruēšanu, bet jāsaka, ka
šī lekcija bija tikpat aizraujoša kā
suņu trenēšanas praktiskā daļa.
Patversmju minimālās vajadzības
mani iepriecināja, jo vismaz varēju
atviegloti nopūsties – mums, pro-
tams, ir, uz ko tiekties, taču visu-
mā apstākļi “Dzīvnieku Draugā” ir
labi. Pauls Vass, kurš stāstīja par
patversmes lietām, deva lieliskus
padomus, kā radīt ēnu būros, ja
caur logu iekšā laužas saules sta-

ri, kā apslāpēt suņu radīto troksni,
kas mums ir liela problēma. Aiz-
raujošas bija lekcijas, kuras pa-
sniedza Ričards Mūrs — par suņu
pieņemšanu, uzturēšanu, piemēro-
tāko saimnieku atrašanu un adop-
cijas procesu. Iana Makfalaina un
Braiena Faulknera lekcijas par
suņu un kaķu ķeršanu ielās arī
šķita vērtīgas — varbūt es diendie-
nā neķeršu ielas dzīvniekus, taču,
ja būs nepieciešamība, zināšu, kā
to darīt.

Stīvs Govards stāstīja tieši par
suņu uzvedību un trenēšanu, ko
papildināja arī paraugdemonstrē-
jums ar suni, kas sakritības pēc
nosaukts par Stīvu. Ne mazāk in-
teresanti bija fakti, kas izskaidro-
ja, kāpēc patversmes suņi ir tik

ļoti satraukti un enerģijas pilni 24
stundas dienā un 7 dienas nedēļā.
Pēdējā dienā es uzzināju daudz
noderīgas informācijas par to, kā-
da nozīme ir interneta videi un
dažādiem laikrakstiem, žurnāliem,
ko lasa cilvēki.

Kā patika Dogs Trust Re-
homing centre ?

Patika... VISS! Tiešām „Dogs
Trust” telpas ir vairāk nekā piemē-
rotas suņu pagaidu dzīvei. Ir jāsa-
ka liels paldies viņiem par to, ko
viņi dara, jo paralēli ikdienas dar-
biem viņi informē citas organizāci-
jas par savām pieļautajām kļū-
dām, piemēram, būvējot un ierīko-
jot patversmes telpas, lai tālāk viss
būtu daudz sekmīgāk.

Patīkami bija redzēt, ka visur
izvietoti maisiņu ruļļi, kas palīdz
uzturēt teritoriju zaļu un tīru. Ļoti
patīkami bija redzēt, ka līdzās vi-
sām suņu telpām atrodas arī dzīv-
niekiem draudzīga kafejnīca (var
pusdienot kopā ar saviem mīlu-
ļiem), kurā arī ir veikals, kurā var
iegādāties pavadas, kaklasiksnas,
mantiņas un citas suņiem nepie-
ciešamas lietas. Likās arī intere-
santi, ka neskatoties uz to, ka cil-
vēki nāk ar mērķi adoptēt kucēnu,
potenciālie saimniekiem vispirms
tiek izvesti gar jau pieaugušajiem
suņiem, lai parādītu, ka no mazā,
pūkainā kunkulīša ar piemīlīgajām
actiņām izaug liels suns, kurš
vairs neietilpst divās plaukstās.

No personīgā arhīva

http://www.petplanet.co.uk/news_article.asp?article_id=611
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Ko pēc atgriešanās vēlies
paveikt šeit?

Šobrīd ir idejas, ko darīt, taču
man kā brīvprātīgajam palīgam
liela teikšana nav, tāpēc pagaidām
sākšu ar vienkāršākām lietām,
kas neprasa līdzekļus, bet gan
mani pašu.

Piemēram, tieši nākamajā die-
nā pēc atlidošanas uz Latviju jau
atkal biju patversmē – gatava kaut
ko darīt, un bija ko – manā prom-
būtnē bija ieradies ļoti bailīgs un
nesocializēts kucēns – Luce, asto-
ņus mēnešus veca vācu aitu suņa
jauktenīte. Šo divu problēmu dēļ
bija ļoti sarežģīti pietuvoties šim
sunim un izvest pastaigāties. Liku
lietā, ko biju iemācījusies Lielbri-
tānijā, un centos ilgi neaizkavēties
pie būra, kurā sēdēja viņa, bet gan
izgāju ar viņu laukā, devos uz vis-
mierīgāko patversmes stūrīti ārā,
apsēdos zālītē un ļāvu viņai mierā
un klusumā apskatīt jauno vidi.
Sākums nebija tas labākais – suns
rāvās prom uz visām pusēm, taču,
kad liku saprast, ka vēlos, lai viņa
nāk pie manis, tad jau varējām
pat būt līdzās mazāk kā rokas
stiepiena attālumā, kam sekoja
apsēšanās blakus. Nākamajā die-
nā atkārtoju visu to pašu – nu jau
Luce apgūlās blakus, kas nozīmē-
ja, ka viņa jūtas drošāk un mierī-
gāk. Nākamais solis ir socializēties
ar citiem cilvēkiem, jo kādā rīta

pastaigā, kurā devāmies kopā ar
citiem suņiem, varēja manīt, ka ar
saviem sugas brāļiem Luce jūtas
brīvi. Pastaigu laikā pieaicināju vēl
vienu brīvprātīgo, no kuras Luce
sākumā bijās, taču tagad jau pa-
stiepjas pretī, lai apošņātu. Būrī
tomēr ir vientuļi, tāpēc nolēmu
Luci paņemt pie sevis uz pagaidu
mājām, kur bija jauna vide, jauni
cilvēki. Par drošo vietu Luce atzina
manu gultu, sekoja man ik soli, ja
kaut kur devos, pat ja tikai piecē-

los kājās, viņa ar lielu vēzienu cē-
lās līdzi.

Nakti pavadījām kopā – Luce
uzticīgi pieglaudās man ar purni-
ņu klāt, un tā arī nogulējām līdz
pat rītam. No rīta gan bija pavi-
sam cita situācija: kamēr es taisī-
jos doties uz patversmi, tikmēr
Lucei ne prātā nebija doma celties
– tik pagulēt vēl un vēl.

Tagad Luce vairs nerūc uz cil-
vēkiem, kas paiet garām būrim un
priecājas no ausu līdz pat astes
galiņam, ja būra durvis tiek atvēr-
tas. Taču pie tā es vēl neapstāšos,
ar Luci vēl daudz darba priekšā

Vai ir vēl kas piebilstams?
Jā, turp devos ar apņemšanos,

ka man neviens suns neiekritīs
sirdī, jo mums Latvijā pašiem ir
daudz skaistu suņu. Tomēr nespē-
ju pretoties tām apaļajām, tumša-
jām acīm, kas aktīvi centās noķert
manu skatienu otrpus būra stik-
lam. Tas bija piecus gadus vecais
amerikāņu stafordšīras terjera
puika Spaiks. Suņu vīrs grozījās
šā un tā, bet paņemt viņu sev līdzi
nevarēju—”Dogs Trust” neatļauj
adopciju uz ārzemēm. Taču gan
jau tās brūnās, mīļās acis ierau-
dzīšu no cita suņa raugāmies uz
mani – īstais suns zinās, ka esi
īstais cilvēks viņam.

INTERVIJA

No patversmes Lielbritānijā Zanei sirdī iekrita piecus gadus
vecais Spaiks

No personīgā arhīva

No personīgā arhīva

Zane un Luce
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Kas ir “Dogs Trust”?

“Dogs Trust” ir lielākā labdarības organizā-
cija Lielbritānijā, kuras mērķis ir palīdzēt ne-
laimē nonākušiem suņiem “līdz dienai, kad
visi suņi varēs dzīvot laimīgi, bez bailēm no
nevajadzīgas eitanāzijas”. “Dogs Trust” pārziņā
ir 18 patversmes jeb “Rehoming centres” dažā-
dās Lielbritānijas vietās, kuru aprūpē ik gadu
nonāk aptuveni 16 000 suņu. Evesham Reho-
ming centre nonāk suņi ar uzvedības problē-
mām, kuriem nepieciešama speciāla apmācī-
ba, bet Sanctuary ir vieta tiem suņiem, kuri
labi saprotas ar sugasbrāļiem, bet kāda iemes-
la dēļ nav piemēroti dzīvei cilvēku sabiedrībā.
Neviens vesels dzīvnieks iemidzināts netiek.
Organizācija no valdības finansiālu atbalstu
nesaņem, bet darbojas uz ziedojumu pamata.

“Dogs Trust” nodrošina arī subsidētas kas-
trācijas programmas tajās vietās, kur klaiņojo-
šo suņu problēmas ir vislielākās, kā arī vada
vairākus projektus, piemēram:

FREEDOM dod iespēju cilvēkiem, kas cieš
no vardarbības mājās, pārejas perioda laikā
savus suņus izmitināt “Dogs Trust”,

HOPE— sniedz veterināro aprūpi un palī-
dzību suņiem, kas pieder bezpajumtniekiem.

Daudz tiek darīts sabiedrības izglītošanas labā—speciāli apmācīti cilvēki apmeklē skolas
un bērnudārzus, stāstot gan par suņu pareizu aprūpi
un kopšanu, gan organizācijas darbu.

Dogs Trust International savukārt ir atsevišķa
programma, kas paredzēta to cilvēku apmācībai, kas
strādā dzīvnieku aizsardzības jomā ārvalstīs. Zane un
citi “Dzīvnieku drauga” brīvprātīgie iepriekšējos gados ir
piedalījušies “International Training Programme” - četru
dienu intensīvajos kursos Londonā, taču bez tiem katru
gadu tiek rīkota Starptautiskā mājas mīluļu labturības
konference (International Companion Animal Welfare
Conference), kā arī īstenoti un finansiāli atbalstīti pro-
jekti citās valstīs.

“Dogs Trust” patversmes atrodas visā
Lielbritānijā

Par “Dogs Trust” vairāk variet uzzināt mājaslapā
http://www.dogstrust.org.uk/

Par starptautisko darbību -
https://dogstrustinternational.com/
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais jūnijā

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu jūnijā pa-
tversme varēja sniegt palīdzību 23 dzīvniekiem – 20 ka-
ķiem un diviem suņiem. Ārkārtas veterinārā palīdzība
tika sniegta 12 dzīvniekiem, bet 13 dzīvnieki tika sterili-
zēti programmas „noķer-sterilizē-atlaiž” ietvaros.

Jūnijā tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī sniegtie ve-
terinārie pakalpojumi 1900,98 latu apjomā - 1814,30 lati
par veterinārajiem pakalpojumiem un 86,68 lati par me-
dikamentiem.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā palī-
dzība

Jūnijā patversmē turpinā-
jās kaķēnu laiks, un tas at-
spoguļojas arī ārkārtas veteri-
nārajā palīdzībā, kāda bija
nepieciešama bezpajumtes
dzīvniekiem – tika ārstēti ka-
ķēni ar smagām vīrusu sa-
slimšanām, vairākiem vaja-
dzēja glābt iekaisušās un bo-
jātās actiņas vai aprūpēt sa-
vainojumus.

Ar milzīgu izaugumu uz
radzenes dakteru rokās no-
nāca omulīgais mazmincis
Pelēcītis. Izmeklēšana aplie-
cināja, ka trīs mēnešus vecā
kaķēna actiņa vairs nav glāb-
jama, turklāt izrādījās, ka
mazulim ir arī lauzts un daļē-
ji atmiris astes gals.
„Dzīvnieku veselības centra”
prasmīgie ārsti izņēma bojāto
aci un amputēja astes galu,
un pēc gandrīz divu nedēļu
ilgas atveseļošanās mincis
devās uz jaunajām mājām.

Acu operācija bija vajadzī-
ga arī kaķēnam Mušai, savu-
kārt aptuveni gadu vecajam
runčukam Serijam bija jāpa-
līdz tikt galā ar vēdera kaitēm
– pirms nogādāšanas klīnikā
kaķis nebija ēdis jau nedēļu,

bet puncis aizcietējuma dēļ
bija piepūties trīs reizes res-
nāks. Palīdzība bija vajadzīga
arī mazajai kaķmeitiņai no
Kantora ielas, kuru atrada ar
savainotu mutīti.

Vispārējas simpātijas ār-
stēšanas laikā izpelnījās lie-
lais, melnais, pašapzinīgais
ielas runcis no Āgenskalna
ielas, kas nonāca patversmē
ar milzīgu, ielaistu, iekaisušu
brūci uz pleca. Lai to sakop-
tu, nācās izdarīt operāciju,
bet pēc tam runcim nācās

pārciest sāpīgas pārsiešanas
un tīrīšanas, taču viņš ne
mirkli nekļuva agresīvs, it kā
saprotot, ka ir saņēmis palī-
dzību.

Sterilizācijas programma
Borisa un Ināras Teterevu

fonda atbalstītajā sterilizāci-
jas programmā „noķer – steri-
lizē – atlaiž” jūnijā sterilizēti
13 kaķi – 9 kaķenes un četri
runči. Minči noķerti kolonijās
Rīgā, Birziņa ielā, Matīsa ielā,
Rudens ielā, Avotu ielā un
citviet, kā arī Ķegumā.

Runčuka Pelēcīša slimā actiņa nu ir izārstēta un
viņš devies uz jaunām mājām
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DZĪVNIEKU
ADOPCIJU

Bieži uzdotie jautājumi par

Savukārt bezšķirnes suņus
vai metisus (divu dažādu šķirnes
suņu jaukteņus) bieži vien atdod
par pāris latiem vai arī pilnīgi
par brīvu „labās rokās”. Viņi iz-
stādēs nepiedalīsies un saimnie-
kam neko neatpelnīs, bet galve-
nais – viņu ir ļoti daudz.

Tāpēc ne mazums cilvēku ir
pārsteigti, ka patversmē, kur
pārsvarā mīt tikai bezšķirnes
dzīvnieki, viens no adopcijas no-
teikumiem ir ziedojums. Kā tad
tā, saka viņi, mēs izdarām jums
labu darbu, pakalpojumu, un
jūs prasāt TĀDU naudu? Tas
taču ir parasts krancis vai pagal-
ma kaķis!

Šādiem ļaudīm neienāk prātā,
ka patversme tāpat kā jebkurš

godprātīgs šķirnes suņa vai kaķa
audzētājs savos dzīvniekos iegul-
da līdzekļus – barošana, aprūpe,
vakcinācija un kastrācija par
brīvu nenāk. Lai audzētājs jaun-
ajam saimniekam īpašumā no-
dotu veselu šķirnes dzīvnieku, tā
cenas lielāko daļu veido visi izde-
vumi, kas ir bijuši saistīti ar mā-
tes un mazuļu aprūpi. Patver-
smes iemītnieks ne ar ko neat-
šķiras. Turklāt tas, vai cilvēks
var un vēlas samaksāt ziedoju-
ma summu, ir viens no pirma-
jiem pārbaudījumiem tam, vai
viņš būs gatavs par mīluli pienā-
cīgi parūpēties.

Patversmēs dzīvnieki nonāk
dažādos ceļos – bieži vien tos at-
dod pats saimnieks, citi tiek at-
stāti kastēs pie durvīm, piesieti

pie žoga un ir tādi, kas patiešām
šajā dzīvē ir ļoti cietuši un ku-
riem nepieciešams ļoti ilgs reha-
bilitācijas laiks. Ir dzīvnieki ar
īpašām vajadzībām – hroniskām
slimībām, fiziskām nepilnībām
vai uzvedības problēmām. Jo
ilgāk dzīvnieks mīt patversmē, jo
labāk to iepazīst patversmes dar-
binieki, kuri ir ieinteresēti ne
tikai tajā, lai suns vai kaķis
aizietu mājās, bet lai tas nonāk-
tu labā vietā, būtu laimīgs un
tam nekad nevajadzētu patver-
smē atgriezties. Tieši šī iemesla
dēļ katrai patversmei ir ne tikai
savi adopcijas noteikumi, bet arī
jautājumi potenciālajam saim-
niekam, pēc kuru atbildēm tiek
izvērtēta piemērotība attiecīga-
jam dzīvniekam.

Nevienam nerodas jautājumi, kāpēc šķirnes suņa vai kaķa vērtība svārstās no pārdesmit latiem
līdz pat vairākiem simtiem. Ar „papīriem” vai bez tas ir noteikta standarta un izskata dzīvnieks,
kuram būs jau iepriekš zināma apmatojuma krāsa un paredzams raksturs. Ja vecāki ir lieliski un
pēcnācējiem ir labs genofonds, tad tie nākotnē var kļūt arī par ienākumu avotu savam jaunajam
saimniekam. Skaties no kuras puses gribi – šķirnes dzīvnieks ir vērtība un ieguldījums nākotnē.
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Latvijas sabiedrībā diemžēl vēl
pārāk dziļi ir iesakņojies uzskats,
ka, ja esi izlēmis adoptēt suni vai
kaķi no patversmes, tad jau esi
labdaris un pret tevi tā arī ir jāiz-
turas, neuzdodot liekus jautāju-
mus un neizvirzot nekādus no-
teikumus. Taču patiesībā, salī-
dzinot ar pasaules praksi, prasī-
bas Latvijā ir minimālas un
adopcijas process – ļoti vien-
kāršs.

Piemēram, lai adoptētu dzīv-
nieku no pasaulē senākās dzīv-
nieku aizsardzības organizācijas
„The Royal Society for the Pre-
vention of Cruelty to Ani-
mals” (RSPCA), potenciālajam
adoptētājam vispirms jāaizpilda
anketa, kurā jāsniedz informāci-
ja par saviem dzīves apstākļiem,
ienākumiem, ģimenes stāvokli
un citiem jautājumiem. Pēc tam
adoptētājs tiek aicināts un inter-
viju, kur viņu vēlreiz sīki izjautā,
pārliecinoties par viņa gatavību
pieņemt savā aprūpē kāroto dzīv-
nieku. Tikai pēc tam cilvēks tiek
iepazīstināts ar suni vai kaķi,
turklāt ne vienmēr tas ir tas pats
suns vai kaķis, kuru cilvēks pats
izvēlējies, bet gan dzīvnieks, ku-
ru par piemērotu atzinuši patver-
smes darbinieki. Nereti RSPCA
inspektori arī dodas mājas vizī-
tēs, lai klātienē pārliecinātos, vai
apstākļi ir dzīvniekam piemēroti
un vai adoptētājs ir sniedzis pa-
tiesas ziņas. Visbiežāk tas notiek
tad, ja izvēlētais dzīvnieks ir
īpašs - ar veselības, uzvedības
vai citām problēmām - vai arī
intervijas laikā patversmes dar-
biniekiem radušās kādas aizdo-
mas.

Mājas vizīte ir obligāts priekš-
noteikums, lai adoptētu suni no
Lielbritānijas organizācijas
„Dogs Trust” patversmēm.
Adopcijas process kopumā ilgst
astoņas dienas, sākot ar pirmo
vizīti „Dogs Trust” patversmē,

iepazīšanos ar izvēlēto suni, de-
talizētu interviju un noslēdzoties
ar mājas vizīti. Ja ģimenē ir vai-
rāki cilvēki un citi suņi, tie jā-
ņem līdz uz interviju. Arī pēc
adopcijas „Dogs Trust” darbinie-
kiem ir tiesības jebkurā laikā

ierasties mājas vizītē, lai pārbau-
dītu, kā sunim klājas. Konstatē-
jot neatbilstošu aprūpi, suni
saimniekam var atņemt.

Daudzās ārvalstu organizāci-
jās potenciālajiem adoptētājiem
tiek lūgta izziņa par ienāku-
miem, kā arī rakstisks apliecinā-
jums, ka pret dzīvnieku neiebilst
dzīvesvietas īpašnieks, ja mitek-
lis tiek īrēts. Dažas ārvalstu pa-
tversmes no nākamajiem saim-
niekiem vēlas pat uzzināt, cik
pakāpienu ir mājas kāpnēm, ku-
rā stāvā atrodas dzīvoklis un cik
bieži ciemos brauc mazi bērni.
Bieži vien jaunajiem saimniekiem
ir jāparaksta apņemšanās nepa-
mest valsti sešus mēnešus pēc
adopcijas.

Nevienā civilizētas valsts pa-
tversmē suņus neatdod turēša-
nai pie ķēdes, teritorijas apsar-
dzei vai medībām. Un visās pa-
tversmēs par dzīvnieku ir jāmak-
sā ziedojums.

Vai viegli kļūt par adop-
tētāju?

Latvijā, salīdzinot ar praksi ārzemēs, adopcijas process ir
ļoti vienkāršs

Adopcijas process
“Dogs Trust” patver-
smēs ilgst astoņas

dienas, sākot ar iepa-
zīšanos ar izvēlēto

suni, detalizētu inter-
viju un beidzot ar mā-

jas vizīti.

Bieži uzdotie jautājumi par dzīvnieku adopciju
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Patversme „Dzīvnieku draugs”
savā darbā ievēro RSCPA un
„Dogs Trust” adopcijas princi-
pus, kas pielāgoti Latvijas ap-
stākļiem un ir mazāk strikti.
Adoptēt dzīvnieku var 18 gadu
vecumu sasniegusi persona, uz-
rādot personu apliecinošu doku-
mentu. Par dzīvnieku ir jāmaksā
ziedojums, tādejādi daļēji sedzot
dzīvnieka uzturēšanas izmaksas
patversmē - kastrēšanu, vakci-
nēšanu, attārpošanu. Saruna
par adopciju nemaz netiek uz-
sākta, ja cilvēks ir iereibis.

Pirms suns vai kaķis tiek no-
dots adopcijai, patversmes admi-
nistrācijas darbinieks uzdod vai-
rākus jautājumus. Tas palīdz ne
tikai novērtēt cilvēku, kas vēlas
dzīvnieku ņemt, bet arī izvēlēties
tam piemērotāko mīluli. Patver-
smē četrkājaiņu ir daudz un ne
vienmēr tas, kuru cilvēks ir no-
skatījis, būs pati labākā izvēle.

Jautājumu mērķis nekādā
gadījumā nav jaukties cilvēka
personīgajā dzīvē – tie ir jautāju-
mi, kas vispirms jāuzdod sev pa-
šam un godīgi jāatbild. Ja par
kaut vienu vai dažiem rodas
šaubas, ir vērts padomāt vēlreiz.
Par suni un kaķi rūpes būs jāuz-
ņemas daudzu gadu garumā –
tas ir ļoti nopietns lēmums, kas
liks mainīt visu līdzšinējo dzīvi
un ieradumus. Savukārt attei-
kums ne vienmēr ir jāuztver kā
personisks aizskārums – jāsa-
prot, ka patversme tikai vēlas
atrast īstajam sunim vai kaķim
piemērotāko saimnieku, un cil-
vēkam ir jāspēj pārliecināt, ka
tieši viņš tas ir.

1. Sadzīves apstākļi

- Miteklis. Vai cilvēks dzīvo
mājā vai dzīvoklī un kur miteklis
atrodas - pilsētā, laukos, ciemā,
kā arī ļoti svarīgs aspekts – cik
tuvu ir ceļi, dzelzceļš un citas
dzīvniekam potenciāli bīstamas
vietas. Ja īrēts dzīvoklis – vai

dzīvokļa saimnieks neiebilst pret
dzīvnieku turēšanu?

- Darba apstākļi. Cik ilgi
dzīvniekam būs jāpaliek vienam
pašam, kamēr saimnieks ir aiz-
ņemts darbā? Pastaigu, rotaļu,
apmācības un socializācijas ap-
joms ir atkarīgs no suņa un ka-
ķa vecuma un temperamenta,
un tam ir cieša saistība ar cilvē-
ka darba stundu ilgumu. Ja cil-
vēks strādā 10 stundas un bieži
dodas komandējumos, viņa dzī-
vesveids noteikti nav piemērots
dzīvnieka turēšanai.

- Ienākumi. Vai ir pietiekami
ienākumi, lai uzturētu suni vai
kaķi? Ņemot dzīvnieku, protams,
neviens nevēlas domāt par to,
kas būs tad, ja tas saslims, taču
slimības gadījumā izdevumi var
būt ļoti lieli – vai cilvēks ir gatavs
tos segt? Ir dzīvnieki ar īpašām
vajadzībām – speciālu diētu vai
zālēm, kas ir regulāri jālieto. Vai
cilvēks ir gatavs uzņemties tādas
rūpes? Turklāt arī ikdienas uz-
turēšana – barošana, kopšanas
līdzekļi, ikgadējā vakcinācija,
attārpošana un atblusošana –
nav lēts prieks.

- Turēšanas apstākļi. Kā plā-
nots dzīvnieku turēt – ārā vai
iekšā, turklāt ļoti svarīgs notei-
kums – turēšanai pie ķēdes suns
atdots netiek, jo „Dzīvnieku
draugs” uzskata, ka pastāvīga
suņa turēšana pie ķēdes ir ciet-
sirdība pret dzīvnieku. Tāpat arī
suns netiek atdots par sargu fir-
mai vai uzņēmumam, jo bieži
vien bankrota gadījumā par dzīv-
nieku atbildību uzņemties ne-
viens nevēlas.

Jautājumi sev pašam

Intervijas jautājumu mērķis ir, nevis jaukties cilvēka per-
soniskajā dzīvē, bet gan atrast piemērotāko saimnieku su-

nim vai kaķim

Bieži uzdotie jautājumi par dzīvnieku adopciju
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2. Ģimenes apstākļi

- Pārējie ģimenes locekļi.
Vai visi ģimenes locekļi piekrīt,
ka tiek adoptēts dzīvnieks? Ir
bijuši gadījumi, kad viens no ģi-
menes locekļiem ir kategoriski
pret dzīvnieku. Ja tas netiek iz-
runāts sākumā, tad vēlāk cietējs
ir četrkājainis.

- Bērni. Vai ģimenē ir/tiek
plānoti mazi bērni un vai adoptē-
tājs apzinās riskus, kādi var ras-
ties bērna saskarsmē ar dzīvnie-
ku? Diemžēl ne mazums ir tādu
gadījumu, kad, ģimenē piesako-
ties mazulim, dzīvnieks tiek ne-
kavējoties atdots prom, baidoties
no alerģijām vai citām problē-
mām. Tāpēc patversme vienmēr
atgādina, ka, ņemot dzīvnieku,
nākotne ir jāparedz daudzus ga-
dus uz priekšu.

- Veci cilvēki. Ja cilvēks ir
gados vecs un vientuļš - vai ir
tuvinieki, kas būtu gatavi parū-
pēties par dzīvnieku, ja ar cilvē-
ku kaut kas notiktu? Vecus cil-
vēkus parasti cenšamies atrunāt
no kucēnu vai kaķēnu adopcijas
– protams, tie var sagādāt lielu
prieku, taču audzināšanā ir jāie-
gulda daudz darba un ne vien-
mēr cilvēks var to izdarīt. Tādēļ
cenšamies pārliecināt, ka labāk
būtu izvēlēties pieaugušu dzīv-
nieku.

- Slimības un alerģijas. Vai
ģimenē kādam nav alerģijas vai
citas slimības, kas dzīvnieka dēļ
var saasināties?

- Citi dzīvnieki. Vai mājās
jau ir kāds dzīvnieks? Vai jaunie
saimnieki ir gatavi veltīt laiku un
darbu, lai vecos iemītniekus sa-
radinātu ar jauno? Vai apzinās
riskus, kādi var rasties šajā pro-
cesā?

- Aprūpe saimnieka prom-
būtnē. Gadījumā, ja saimniekam
nāktos uz laiku doties projām,
vai būs kāds, kurš par dzīvnieku
parūpēsies?

3. Iepriekšējā pieredze ar
dzīvniekiem

- Vai ir jau bijis dzīvnieks, ja
ir, tad kādu iemeslu dēļ vairs
nav (miris no vecuma, slimības,
gājis bojā negadījumā, pazudis
utt.)? Vai iepriekšējais dzīvnieks
ir bijis kastrēts, vakcinēts, vai ir
tikusi nodrošināta veterinārā ap-

rūpe?

4. Izpratne par dzīvnieka
uzturēšanu

Vai nākamais īpašnieks pie-
krīt kastrācijai, vai ir gatavs ap-
maksāt ikgadējo vakcināciju, at-
tārpošanu, atblusošanu? Ar ko
iecerēts dzīvnieku barot? Vai ir
gatavs iespējamiem postījumiem,
ko dzīvnieks var radīt? Vai apzi-
nās, ka dzīvnieks nozīmē rūpes
uz daudziem gadiem? Vai
kucēnu/suni plānots vest uz ap-
mācībām?

Bieži uzdotie jautājumi par dzīvnieku adopciju

Kucēns vai kaķēns nebūt nav piemērotākā dāvana bēr-
niem vai veciem un vientuļiem cilvēkiem
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Lielākajai daļai potenciālo
dzīvnieka ņēmēju nesagādā ne-
kādas grūtības atbildēt uz inter-
vijas jautājumiem, un tie dodas
mājup kopā ar jauno mīluli. Ta-
ču dažu labu reizi tiek arī at-
teikts, un patversmes „Dzīvnieku
Draugs” praksē visbiežākie ie-
mesli ir šādi:

1. Dzīvnieku plānots ņemt
kā dāvanu vai arī nodot kādam
citam. Dzīvnieki ir sliktākā dā-
vana, sevišķi tad, ja tas ir plā-
nots kā pārsteigums. Ļoti bieži
saņēmējs ne tikai nav gribējis,
bet arī nevar uzņemties rūpes
par dzīvnieku, un tas parasti
beidzas par sliktu četrkājaina-
jam draugam. Tāpēc patversmē
dzīvnieku var adoptēt tikai pats
nākamais saimnieks, lai mēs
varētu pārliecināties, ka cilvēks
tiešām vēlas un ir gatavs uzņem-
ties rūpes.

2. No intervijas ir redzams,
ka cilvēki nav gatavi atbildīgi
rūpēties par dzīvnieku. Lai gan
aizvien retāk, tomēr joprojām
patversmēs ierodas cilvēki, kas
vēlas suni turēšanai pie ķēdes
vai teritorijas apsardzei – šādi
cilvēki no patversmes aizies tuk-
šām rokām. Tāpat dzīvnieks, vis-
ticamāk, netiks atdots perso-
nām, kas neuzskata par nepie-
ciešanu vakcināciju vai kastrāci-
ju. Sevišķi tas attiecas uz ista-
bas kaķiem – maldīgs ir uzskats,
ka tad, ja kaķis dzīvo tikai iekš-
telpās, vakcinēt nevajag, jo sa-
slimt nevar: slimība mājā var
ienākt dažādos ceļos.

3. No intervijas redzams, ka
cilvēki nav līdz galam izvērtē-

juši savas iespējas parūpēties
par dzīvnieku. Ja cilvēkam ir
nepietiekami materiālie līdzekļi
vai nepiemēroti sadzīves apstāk-
ļi, patversme dzīvnieku neatdos
vai arī aicinās izvēlēties citu, pie-
mērotāku mīluli. Piemēram, cil-
vēkam, kas ilgas stundas pavada
darbā, piemērotāks mājdzīvnieks
ir kaķis, nevis suns.

4. Vecs cilvēks vēlas dzīv-
nieku, bet nav nekāda nodroši-
nājuma, ka dzīvniekam būs kur
palikt, ja kaut kas atgadīsies, vai
arī grib kucēnu vai kaķēnu.
Diemžēl aptuveni puse no pa-
tversmē mītošajiem pieauguša-
jiem kaķiem ir tādi, kuru saim-
nieki vai nu kļuvuši pārāk veci,
lai varētu par viņiem parūpēties,
vai arī devušies mūžībā, un ne-
viens no tuviniekiem nav bijis
gatavs uzņemties rūpes par dzīv-
nieku. Tāpat bieži patversmē no-
nāk kucēni un kaķēni, kas pa-
ņemti, lai sagādātu cilvēkam

prieku vecumdienās, taču prieka
vietā izvēršas par apgrūtināju-
mu, jo ir aktīvi un prasa daudz
rūpju.

5. Dzīvnieku grib paņemt
nepilngadīgais. Mazs bērns vai
pusaudzis nav pietiekami no-
briedis, lai apzināti un pamatīgi
izvērtētu, ko nozīmē uzņemties
rūpes par dzīvnieku. Ģimene var
vienoties, ka bērns būs galvenais
dzīvnieka aprūpētājs un rotaļu
biedrs, taču atbildība ir jāuzņe-
mas pieaugušam cilvēkam.

6. Cilvēks ir alkohola vai
narkotiku reibumā. Apreibino-
šas vielas nomāc veselo saprātu
un spriestspēju. Iereibuša cilvē-
ka lēmumi un rīcība var būt ne-
adekvāta, tāpēc cilvēks ar alko-
hola dvaku patversmē nekavējo-
ties saņems atteikumu.

Kad patversme saka
„nē”?

Atteikums nav jāuztver kā personisks jautājums—
patversmes interesēs ir, lai dzīvnieks nonāktu vislabākajās

mājās, kur tas varētu nodzīvot visu mūžu.

Bieži uzdotie jautājumi par dzīvnieku adopciju
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Ciemata pļaviņā ir suņu parāde.
Ģimenes ir apmetušās zālītē, citi
skatītāji pulcējas ap parādes ringu,
ierodas arvien jauni skatītāji kājām
vai automobiļos. Visi ir atveduši sa-
vus suņus. Tie var sacensties pa-
klausībā, veiklībā vai priekšmetu
atnešanā, vai arī parādē. Nepiere-
dzējušam skatītājam var likties ne-
parastas klases „Pinkainākais
suns”, „Visjocīgākais suns”,
„Visrotaļīgākais suns”, „Suns, kas ir
vislīdzīgākais savam saimniekam”,
„Sešas visskaistākās kājas” un dau-
dzas citas.

Tā nav parāde, kurā saimnieki
demonstrē savus dižciltīgos suņus.
Tā ir jaukteņu un to īpašnieku lai-
mīgā diena, ko viņi var jauki pavadīt
kopā. Tur ir lieli un mazi suņi – vieni
neizprotami, citi vienkārši, daži –
pārsteidzoši skaisti. Bet tiem visiem
tīk satraukums un tīk izrādīties.
Daži no sacensību dalībniekiem
drīkstēs piedalīties nacionālajā jauk-
teņu parādā – ikgadējā pasākumā,
kas ir tikpat populārs kā slavenā
šķirņu parāde.

Angļi, krietnu, praktisku apsvē-
rumu vadīti, vienmēr ir jūsmojuši
par jaukteņiem, kas ir veselīgi,
augsti inteliģenti dzīvnieki, daudz-
pusīgāki un spējīgāki pielāgoties

nekā specializētas šķirnes. Un tiem
ir raksturs – katrs jauktenis ir uni-
kāla personība. Varbūt tāpēc mums
tie šķiet garā tik tuvi. Galu galā arī
mēs, cilvēki, esam jaukteņi un ik-
viens no mums ir unikāls.

Lādzīgos jaukteņus radīja lauci-
nieki, kuri pirms daudziem gadsim-
tiem sāka audzēt darba suņus ar
īpašām iemaņām: aitu suņus, medī-
bu suņus, alu suņus vai žurku su-
ņus. Izskats bija mazsvarīgs:
„Neviens labs suns nav nepareizā
krāsā.” Galvenie kritēriji bija veselī-
ba, darba prasme un uzticams rak-
sturs, agresīvos suņus par aitu vajā-
šanu nošāva. Saprātīgā, skarbā
audzēšana deva izturīgus darba su-
ņus ar draudzīgu raksturu, un, tos
neradniecīgi krustojot, pēcnācējos
kombinējās veselīgi gēni, dodot ļoti
daudzpusīgus, dažādus, augstas
kvalitātes suņus ar tik labu rakstu-
ru, ka paaudžu paaudzēs jebkurš
bērns varēja droši noglāstīt katru
suni.

Komerciālā audzēšana ir daudz
ko mainījusi. Speciālisti noteica ne-
pamatotus standartus, arvien lielā-
ku uzmanību veltot suņu ārienei.
Par jauno ideālu kļuva šķirnes suns,
un tā audzēšana izrādījās ienesīga
nodarbošanās. Tas neizbēgami nove-

da pie visai neprasmīgas vai neizvē-
līgas audzēšanas. Pieprasījums pēc
jaunā noveda pie tādām savādībām
kā rotaļu jeb miniatūrie suņi, kā arī
pie ārzemju šķirņu ieviešanas, ie-
skaitot ļoti niknos cīņas suņus, kas
ir izraisījuši daudzus nelaimes gadī-
jumus.

Modernās tendences ir stipri de-
gradējušas suņu populāciju. Arvien
vairāk parādās suņu ģenētiskie de-
fekti: dažas šķirnes cieš no gūžas
locītavas displāzijas, bokseriem ie-
aug acu plakstiņi, dalmācieši dzimst
kurli, daudzām šķirnēm ir smadze-
ņu defekti. Sliktas audzēšanas re-
zultātus ir ļoti grūti kontrolēt, jo
ģenētiskos defektus un agresivitāti
tālāk nodod un izplata nejaušas su-
ņu pārošanās.

Mēs sākam saprast, cik ļoti maz
zinām par ģenētiku un cik viegli va-
ram pakļaut riskam visu suņu kvali-
tāti.

Šķirnes suņi ir aizvien uzmanī-
gāk jānovēro, un daudzi atgriežas
pie tradicionālā uzskata, ka nav la-
bāka suņa par krietnu, veselīgu
jaukteni. Ja mēs patiesi mīlam su-
ņus, nevis sava sabiedriskā stāvokļa
simbolus, ko vairāk mēs varam vēlē-
ties, kā dzīvot laimīgi ar laimīgu
jaukteni?

Jaukteņi

No “Dzīvnieku drauga” arhīva

Kristīne Čilvere
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Jūnijs patversmē izvērtās par suņu mēnesi – tik daudz rējēju vienā mēne-
sī mājup nebija devušies jau ļoti sen. Tāpēc mēneša Laimīgie stāsti veltīti
trim suņiem, kuri, par spīti piedzīvotām nodevībām un raibiem likteņstās-
tiem, tomēr ir atraduši savu vietu un savus cilvēkus. Arī no kaķu vidus mā-
jas atrada murrātāji, kuri saviem saimniekiem reiz bija kļuvuši lieki.

Mafins

Jūnija vidū mājup devās viens no patversmes veterāniem
Mafins, kura dzīvesstāsts bija visai raibs. Viņš reiz jau tika
adoptēts, taču cilvēki, kas viņu izvēlējās, nebija gatavi no-
darboties ar aktīvo un zinātkāro suni. Tāpēc Mafins,
kliedēdams garlaicību un meklēdams kompāniju, regulāri
muka prom no mājām un atgriezās patversmē – tur taču
krietni jautrāka dzīve nekā caurām dienām sēdēt vienam
pašam dzīvoklī. Lai varētu doties brīvsolī, Mafins pat
apguva prasmi atvērt loga krampīti – vismaz tā stāstīja
viņa pirmā saimniece. Pēc kārtējās bēgšanas galu galā
tika panākta vienošanās, ka gan saimniekiem, gan
pašam Mafinam būs labāk, ja viņš atgriezīsies pat-
versmē pavisam, nevis katru otro dienu riskēs ar
dzīvību, viens pats skriedams pa ielām.

Izrādījās, ka tā patiešām bija labāk, jo tagad Mafins dzīvo
privātmājā Rēzeknē, kur viņam ir iespēja izskrieties, doties pastaigās pa mežu, peldēties dīķī

un galvenais – visu laiku būt kopā ar savu saimnieci un viņas plašo ģimeni. Mafins vairs pat nedomā
par prombēgšanu – kāpēc gan tas būtu vajadzīgs, ja dzīve mājās ir pilna ar nebeidzamiem interesanti-
em notikumiem!

Gordons

Lielais, lādzīgais suņu puika Gordons patversmē nonā-
ca pavisam novārdzis un izkāmējis – kāds viņu piesēja pie
patversmes žoga. Atkopies Gordons kļuva par visu mīluli
- neraugoties uz milzīgo augumu un nopietnajiem sen-
čiem, Gordons savā uzvedībā drīzāk līdzinājās kaķēnam
– pārpilns ar vienmēr dzirkstošu dzīvesprieku un labestī-
bu pret visu pasauli, allaž gatavs piedalīties jebkādos
piedzīvojumos. Nodevība nebija sabojājusi suņa labo
raksturu, un viņš ar uzticību raudzījās uz katru cilvēku.

Jaunā saimnieka sirdi Gordons iekaroja vienā mirklī
– bija skaidrs, ka viņi viens otram ir kā radīti. Mājās
Baldonē Gordons dzīvo kā karalis, aprūpēts un apjūs-
mots, viņam pat ir izveidota īpaša ēdienkarte. Kad vien
iespējams, Gordons pavada savu saimnieku ikdienas
gaitās, bet pārējā laikā laiski pieskata māju un plašo
teritoriju.
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Fēbe
Jūs taču atminieties mazulīti Fēbi, kuru uz patversmi
cauri visai Rīgai salauztos bērnu ratiņos atveda divi ma-
zi puikas, kas bija redzējuši, kā kucēns cieš autoavārijā
un tiek pamests noasiņojam ielas malā? To pašu Fēbi,
kura reiz jau devās mājās, taču drīz vien atgriezās pat-
versmē, jo tika atzīta par pārāk aktīvu un draisku.
Fēbi, kura bija viens no iemīļotākajiem pastaigu biedri-
em patversmes brīvprātīgajiem un pati pirmā
sadraudzējās ar milzīgo sargsuni Naiku, Fēbi, kura tik
ļoti neieredzēja ieslodzījumu būrī, ka izmisumā izplēsa
robu stiepļu režģī, lai tikai tiktu brīvībā.
Nu Fēbe patiešām ir nonākusi mājās, taču līdz tam
bija vajadzīgs garš ceļš – gan tiešā gan pārnestā
nozīmē. Bija vajadzīgs, lai Latvijā uz laiku ie-

braukušais vācu puisis Kurts atnāktu palīdzēt patversmei un ieraudzītu kuplastaino skais-
tuli, bija vajadzīgs, lai viņi abi daudzas reizes dotos kopīgos gājienos pa Pārdaugavas ielām, iepazītu un
saprastu viens otru. Un pēc tam bija vajadzīgs simtiem kilometru garais ceļš līdz Fēbes jaunajām mājām
Vācijā, kuru viņi abi brauca kopā, naktis pavadot “busiņā”, jo jaunais saimnieks nespēja iedomāties, ka
varētu atstāt Fēbi vienu pašu, bet pats saldi snaust viesnīcas gultā.

Tikko ieradušies galamērķī, viņi abi atrakstīja vēstuli, kas liecina – Fēbe jau ir iejutusies jaunajās
mājās, viņai ir jauni suņu draugi un ļoti patīk peldēties upē. Izskrējusies, izpeldējusies un samīļota,
Fēbe mājās nedara ne mazākās blēņas, un jaunais saimnieks joprojām netic, ka kāds no viņas varējis
atteikties.

Gresijs un Terijs

Gresijs bija ļoti mīļš runcītis, kuram nepaveicās, jo viņa
saimnieki, mainot dzīvesvietu, savu draugu atstāja kāpņu
telpā. Par nabaga kaķi iežēlojās kaimiņiene, pieņemot viņu
pie sevis, taču drīz vien izrādījās, ka alerģijas dēļ murrātājs
pie viņas palikt nevar, un tā viņš nonāca patversmē, kur ne
tikai ātri iedzīvojās būrī, bet kļuva arī par patversmes dar-
binieku mīluli. Nodzīvojis pusotru mēnesi pie mums, pienā-
ca diena, kad pie viņa atbrauca īstais cilvēks, un šobrīd
viņš ir labākais draugs kādai dāmai Valmierā.

Savukārt gadu
vecā runčuka
Terija stāsts daudz neatšķiras no ļoti daudzu patversmē
nonākušo dzīvnieku likteņiem—viņa saimnieki devās pro-
jām no Latvijas un savu četrkājaino draugu līdzi paņemt
nevarēja. Tas par laimi Terija labajam raksturam tas ne-
kaitēja—viņš bija draudzīgs gan pret cilvēkiem, gan citiem
kaķiem. Un pavisam drīz arī viņam uzsmaidīja veiksme—
tagad viņš ir kādas ģimenes pilntiesīgs un ļoti mīlēts lo-
ceklis, kurš nekad netiks pamests.

Gresijs

Terijs
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Kaķu saimnieki parasti ir čaklāki vēstuļu rakstītāji,
bet te suņuks Salvadors pats atsūtījis ziņu par to,
kā tad viņam tagad klājas.

Vau!

Esmu Salvadors! Pirms kādām pāris nedēļām no
Dzīvnieku drauga devos uz jaunajām mājām Ikšķilē.
Viss ir baisi ok, tieku uz mežu un dauzos ar dzīvokļa
biedru Vurri. Neesam vēl īsti vienojušies, kurš būs
galvenais, bet tāpat jau zināms, ka tas būšu es.
Pa mežu dauzīties ir baigi forši, it sevišķi vārtīties
sūnās un dzīt pēdas. Atklātam ūdenim gan vēl neuz-
ticos, viņš ir aizdomīgs. Vēl mani ļoti interesē kaķis.
Kaķis gan ar mani vēl negrib draudzēties, bet šņāc
tik virsū. Ar alfām sadzīvoju dikti labi, mīlināties
man ļoti tīk, it sevišķi kaš kaš puncim! Es jau pa klē-
pi tik vien tusētu, bet viņi diemžēl neļauj sev pārāk
uz galvas kāpt. Gatavojamies pārvākties uz Lielvār-
di.

Sveicieni kopējiem!
ĶEPA

Sveicienus atsūtījusi Keiras saimnie-
ce, kura savu mīluli adoptēja tālajā
2008. gadā kā mazu kaķēnu. Mazais
minka esot izaudzis par “vienu no skais-
tākajiem un graciozākajiem kaķiem”, kas
pilnībā atbilst savam vārdam—Keira.

Kaķu dāma ir ļoti mīlēta un lolota un
ir pats superīgākais kaķis pasaulē. Šo-
brīd viņa vēl mīt Rīgā, taču pavisam drīz
viņai gaidāms liels notikums—došanās
līdzi saimniecei uz Lielbritāniju.

Šī eksotiskā skaistule savukārt ir Zlata, kura tika
adoptēta pirms gada. Kaķenīte ir īsts labais mājas
gariņš—saimnieki par savu mīluli ir sajūsmā. Viņa
labi sadzīvo ar otru četrkājaino iemītnieku—suni—
kuru mēdz dažkārt arī patrenkāt, saimniekiem pa
māju seko līdzi kā astīte un viesus uzņem ļoti labvē-
līgi. Viņai arī ļoti patīkot uzturēties ārā—katru rītu
viņa savējos sagaida pie mājas durvīm, lai dotos pa-
staigā pa pagalmu.

Mēs patiesi priecājamies, ka Zlatai klājas tik labi!
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Atbalsti patversmi „The Body Shop” labdarības akcijā!

Jūlija vidū sāksies kosmētikas tirgotāja „The
Body Shop” labdarības akcija „Tavas lūpas, tava
balss”, kurā piedalīsies arī patversme „Dzīvnieku
Draugs”.

Akcijas laikā „The Body Shop” veikalos tiks tir-
gots īpašs kampaņas produkts – lūpu sviest-
krēms. Iegādājoties šo produktu, pircējs saņems
balsošanas žetonu, ar kuru var nobalsot par vie-
nu no trim nevalstiskajām organizācijām, kas pie-
dalās kampaņā. Balsošana ilgs līdz oktobrim.

Visu iegūto peļņu „The Body Shop” ziedos lab-
darībai. 75% no kopējiem ieņēmumiem jeb 3,80
Ls no katra nopirktā akcijas produkta tiks sadalīti
trīs nevalstiskajām organizācijām Latvijā: 50%
visvairāk balsu saņēmušajai, 30% otrās vietas un
20% trešās vietas ieguvējai klientu balsojumā.
Atlikušie 25% peļņas tiks novirzīti „The Body
Shop Foundation” starptautiskajām labdarības
dotācijām.

Ja Tu vēlies šajā akcijā atbalstīt patversmi:

 jebkurā „The Body Shop” veikalā nopērc kampaņas produktu – lūpu sviestkrēmu;

 ar saņemto žetonu nobalso par „Dzīvnieku Draugu”!

Informāciju par labdarības akcijas sākumu meklē „The Body Shop” veikalos, mājas lapā
vai sociālajos tīklos!


	Page1. Page Title
	Page2. Page Title
	Page3. Page Title
	Page4. Page Title
	Page5. Page Title
	Page6. Page Title
	Page7. Page Title
	Page8. Page Title
	Page9. Page Title
	Page10. Page Title
	Page11. Page Title
	Page12. Page Title
	Page13. Page Title
	Page14. Page Title
	Page15. Page Title
	Page16. Page Title
	Page17. Page Title
	Page18. Page Title
	Page19. Page Title
	Page20. Page Title
	Page21. Page Title
	Page22. Page Title
	Page23. Page Title
	Page24. Page Title
	Page25. Page Title

