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Ar šo ticību kā uzvaras karogu
viņa gāja uz savu mērķi un paveica
lielas lietas, galvenokārt dzīvnieku
labā, kas bija viņas mūža lielā mī-
lestība. Kristīnes pārdomas par lab-
darības būtību lasiet stāstā avīzes
14.lappusē

Arī patversme „Dzīvnieku
Draugs” ir radusies un pastāv, pa-
teicoties labdarībai. Bez tās mēs ne-
būtu varējuši sniegt pajumti un ap-
rūpi tiem vairāk nekā 200 dzīvnie-
kiem, kas šā gada pirmajos sešos
mēnešos uzņemti patversmē, nebū-
tu varējuši īstenot plašo sterilizāci-
jas programmu, kuras ietvaros šo-
gad jau sterilizēti vairāk nekā 500
bezpajumtes kaķi, nebūtu varējuši
ārstēt un apkopt vairāk nekā 100
dzīvniekus, kuriem bija nepiecieša-
ma ārkārtas veterinārā palīdzība.
Pilns pārskats par pirmajos sešos
mēnešos patversmē paveikto re-
dzams infografikā avīzes 3.lappusē.

Aiz katra no patversmē veikta-
jiem darbiem stāv mūsu labdari –
pavisam konkrēti cilvēki, kuru vār-
dus un uzvārdus mēs redzam ikmē-

neša ziedotāju sarakstos, ierakstām
brīvprātīgo palīgu reģistrā, iepazīs-
tam e-pastu sarakstēs un telefonsa-
runās. Ir arī tie, kuru vārdus mēs
neuzzinām, bet sajūtam viņu labās
domas patversmē atstātajos lietoto
drēbju maisos, rotaļlietās un citās
dāvanās mūsu iemītniekiem. Viņu
silto roku pieskārienus mēs jūtam
uz ziedojumu kastēs iemestajiem
eiro, viņi ir mūsu neredzamais
balsts, varas gaiteņos iestājoties par
dzīvniekiem.

Šo daudzo cilvēku (arī Tavs, lasī-
tāj!) labdarības spēks ir tas, kas
mūs ik dienas velk, stumj, grūž, ceļ
pāri raižu un grūtību grambām, ie-
dvesmo jauniem ideju lidojumiem,
nemitīgi urda un skubina: neapstā-
ties, turpināt!

Tāpēc, šajā avīzē atskaitoties  par
pirmā pusgada veikumu, mēs vēla-
mies teikt PALDIES visiem mūsu
draugiem un atbalstītājiem un sa-
cīt—skat, ko mēs visi kopā esam
paveikuši!

Labdarības spēks
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ZIŅAS

Konferencē Lietuvā spriež par eksotisko dzīvnieku turēšanu

Konferences mērķis bija pre-
zentēt „Eurogroup for Animals”
veikto pētījumu par situāciju tie-
siskajā regulējumā un praksē
Eiropas Savienības valstīs šajā
jomā un dalīties Beļģijas un Nīder-
landes pieredzē, ieviešot tā dēvēto
„pozitīvo sarakstu” - tiesību aktos
noteiktas eksotisko, savvaļas dzīv-
nieku sugas, kuras valstī ir at-
ļauts turēt kā mājas dzīvniekus.

Lai gan daudzas dzīvnieku su-
gas nav piemērotas turēšanai mā-
jas apstākļos, Eiropā ir vairāk ne-
kā 200 miljoni šādu mājas mīluļu,
ieskaitot savvaļas zīdītājus, put-
nus, rāpuļus, zivis un abiniekus.
Eksotisko dzīvnieku turēšana mā-
jas apstākļos rada riskus ne tikai
pašiem dzīvniekiem, bet arī cilvē-
kiem un videi. Bieži vien šiem
dzīvniekiem, kas pārsvarā iegādāti
impulsīvi, bez izpratnes par sugas
vajadzībām, netiek nodrošināti
atbilstoši dzīves apstākļi. Saskaro-
ties ar problēmām un saprotot, ka
mīlulis sagādā vairāk apgrūti-
nājuma nekā prieka, īpašnieki
nereti vēlas atbrīvoties no dzīv-
niekiem, tos pametot. Eksotis-
ko dzīvnieku nokļūšana apkār-
tējā vidē rada draudus sabied-
rības veselībai un drošībai un
var negatīvi ietekmēt bioloģisko
daudzveidību.

Pamesto eksotisko dzīvnieku
glābšanai ir nepieciešami lieli re-
sursi, taču dzīvnieku aizsardzības
organizācijām un arī valsts dienes-
tiem, to trūkst, īpaši ņemot vērā,
ka šī problēma Eiropā ne tikai ne-
mazinās, bet strauji pieaug.

Pašreiz katra ES valsts savas
nacionālās likumdošanas ietvaros
nosaka tās dzīvnieku sugas, kuras
ir atļauts turēt mājās, ietverot tās

„pozitīvajā sarakstā”, tas ir, nosa-
kot sugas, kuras ir atļauts turēt
mājas mīluļu statusā, vai veidojot
„negatīvo sarakstu” – sugu uzskai-
tījumu, kuru turēšana mājās ir
aizliegta. Rezultātā eksotisko mā-
jas dzīvnieku aizsardzība dažādās
ES valstīs atšķiras.

Beļģijas un Nīderlandes eksper-
ti konferencē norādīja, ka „pozitīvā
saraksta” priekšrocība ir skaidri
uztveramajā saturā. Šādai sistē-
mai ir arī mazākas birokrātiskās
procedūras un tādējādi tiek ietau-
pīti administratīvie resursi. „Pozi-
tīvo sarakstu” ir atbalstījusi arī
Eiropas Kopienu Tiesa, atzīstot, ka
dzīvnieku labturība ir leģitīms
mērķis sabiedrības interesēs un

„pozitīvais saraksts” nav pretrunā
ar ES brīvās tirdzniecības regulē-
jumu.

Kopš 2009.gada Beļģijā ir ie-
viests „pozitīvais saraksts” ar 42
dzīvnieku sugām, un, kā seminārā
atzina Beļģijas pārstāvji, šajā laikā
ir skaidri pierādījušies šādas sistē-

mas ieguvumi. 2014.gada jūlijā
„pozitīvo sarakstu” sāks ieviest
Nīderlandē.

Konferences noslēgumā dalīb-
nieki no Lietuvas parakstīja
deklarāciju, kas paredz uzsākt
„pozitīvā saraksta” ieviešanu arī
Lietuvā.

Dzīvnieku Drauga fonds ir uz-
runājis Latvijas atbildīgās institū-
cijas un aicinājis sākt diskusiju
par „pozitīvā saraksta” ieviešanu.
Pašlaik Latvijā darbojas „negatīvā
saraksta” sistēma, proti, Dzīvnie-
ku aizsardzības likumā ir noteik-
tas atsevišķas sugas, kuru turēša-
na privāti mājas apstākļos ir aiz-
liegta.

Pašlaik Latvijā darbojas „negatīvā
saraksta” sistēma, proti, Dzīvnieku

aizsardzības likumā ir noteiktas
atsevišķas sugas,

kuru turēšana privāti mājas ap-
stākļos ir aizliegta.
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4.jūnijā Viļņā notika Lietuvas Seima deputātu, Vides ministrijas, dzīvnieku aizsardzības organizāci-
jas „Eurogroup for Animals” un Lietuvas dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācijas rīkota konference
par eksotisko dzīvnieku tirdzniecības un turēšanas tiesisko regulējumu Eiropā.
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Pirmo sešu mēnešu darbības
laikā bibliotēka – lasītava izpel-
nījusies lielu patversmes brīv-

prātīgo un apmeklētāju interesi.
Cilvēki ne vien izmanto bibliotē-
kā jau esošās grāmatas, bet arī

apgādā to ar jaunu lasāmvielu,
tāpēc lasītavas plauktos notiek
nepārtraukta grāmatu apmaiņa
un arvien var atrast ko jaunu un
interesantu – gan grāmatas par
dabu un dzīvniekiem, gan daiļli-
teratūru, gan izklaidējošu litera-
tūru, gan pat vērtīgus mākslas
izdevumus. Lasītavā atrodamas
grāmatas ne tikai latviešu un
krievu, bet arī angļu un pat vācu
un franču valodā.

Jau ziņots, ka janvāra vidū
patversmē tika atklāta labdarī-
bas bibliotēka „Grāmatu Žurkas
Lasītava”, kuras mērķis ir atrak-
tīvā un izglītojošā veidā piesaistīt
ziedojumus patversmes iemītnie-
ku uzturēšanai.

ZIŅAS

Grāmatu Žurka patversmei „sanesusi” vairāk nekā 100 eiro

Janvārī atklātā Grāmatu Žurkas Lasītava patversmei pir-
majā pusgadā ienesusi ziedojumus 113 eiro apjomā.
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Jūnija beigās patversmei palīgos
ieradās brīvprātīgā Rozija no Austrāli-

jas, un kādā svētdienā viņa kopā ar
patversmes iemītniecēm Luci un Oli-
ju devās pārgājienā uz jūru. Smaidī-

gie purniņi skaidri rāda, cik ļoti abām
suņu meitenēm šis piedzīvojums pa-

tika!

Rozijas un patversmes suņu jūras prieki

FOTOGALERIJA

Luce

Olija

Olija

Luce

Olija un Luce

Luce un Rozija
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Ko paredz jaunie Dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumi?

„Pieliek punktu” Dzīvnie-
ku aizsardzības ētikas pado-

mei
Ar grozījumiem Saeima ir pie-

likusi galīgo punktu pirms vairā-
kiem gadiem sāktajai diskusijai
par Dzīvnieku aizsardzības ēti-
kas padomes (DzAĒP) nākotni.
Neraugoties uz dzīvnieku aizsar-
dzības organizāciju aicinājumu
pieņemt politiski tālredzīgu lē-
mumu un saglabāt Ētikas pado-
mi kā sava veida dzīvnieku
„tiesībsargu”, kas apvienotu da-
žādu jomu ekspertus un sniegtu
konsultācijas, analizētu situāciju
un piedalītos likumdošanas pro-
cesā tieši no dzīvnieku aizsardzī-
bas un labturības viedokļa, de-
putāti atbalstīja Zemkopības mi-
nistrijas priekšlikumu un nolē-
ma līdzšinējās neatkarīgās kon-
sultatīvās institūcijas vietā izvei-
dot dzīvnieku aizsardzības orga-
nizāciju un lauksaimnieku orga-
nizāciju „diskusiju klubiņu”
zemkopības ministra vadībā.

Jaunie grozījumi paredz Ēti-
kas padomes vietā izveidot Dzīv-
nieku aizsardzības un labturības
konsultatīvo padomi (DzALKP),
kurā, saskaņā ar Zemkopības
ministrijas piedāvājumu, būs
pārstāvēta Latvijas Lauksaimnie-
ku organizāciju sadarbības pa-
dome un vēl piecas citas lauk-
saimnieku organizācijas, sešas
dzīvnieku aizsardzības organizā-
cijas, Latvijas Veterinārārstu
biedrība, Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Veterinārme-
dicīnas fakultāte un Latvijas

Pašvaldību savienība. Padomi
vadīs zemkopības ministrs, bet
ar padomdevēja tiesībām tajā
tiks iekļauti pārstāvji no Vides
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas, Pārtikas un
veterinārā dienesta un Valsts
meža dienesta.

Dzīvnieku Drauga fonds uz-
skata, ka šādā sastāvā Padomes
spēja veiksmīgi darboties dzīv-
nieku aizsardzības un labturības
jomā ir apšaubāma, jo dzīvnieku
aizsargu viedoklis tajā vienmēr
būs mazākumā un dominēs
lauksaimniecības un ekonomis-
kās intereses. Tāpat Padomē
vairs nebūs iespējamas kvalitatī-
vas diskusijas par citu dzīvnieku
grupu labturību un aizsardzību,
jo starp padomes locekļiem ne-
būs ekspertu ne savvaļas dzīv-
nieku, ne nebrīvē turēto eksotis-
ko dzīvnieku, ne eksperimentu
dzīvnieku, ne citu dzīvnieku gru-
pu jautājumos.

Jāatgādina, ka līdzšinējās
Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padomes sastāvā bija pārstāvji

no dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijām, vairākām zinātniska-
jām institūcijām, kā arī valsts
iestādēm. Vairākus gadus Ētikas
padomi vadīja Dzīvnieku Drauga
fonda valdes locekle Solvita Vība.
Padome darbojās ļoti aktīvi, ie-
saistoties diskusijās par tādiem
būtiskiem jautājumiem kā reli-
ģiskās kaušanas atļaušana Lat-
vijā, loka medību nepieļaušana,
jēru astu kupēšana ar gumijas
gredzeniem, nelikumīgi eksperi-
menti ar savvaļas putniem Dau-
gavpils Universitātē un citiem.
Padomei bija arī būtiska funkcija
sniegt ētisko izvērtējumu izmēģi-
nājumu ar dzīvniekiem pieteiku-
miem, un nereti Padome sniedza
negatīvus atzinumus, uzskatot,
ka plānotā eksperimenta ieguvu-
mi nav samērojami ar dzīvnie-
kiem nodarītajām ciešanām.

Saeima jūnija sākumā galīgajā lasījumā atbalstīja vairākus grozījumus Dzīvnieku aiz-
sardzības likumā, kas paredz būtiskas izmaiņas dzīvnieku aizsardzības institucionālajā
sistēmā Latvijā un eksperimentu ar dzīvniekiem uzraudzībā.
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Veidos eksperimentu ar dzīvnie-
kiem izvērtēšanas valsts komi-

teju

Izmēģinājumu ar dzīvniekiem
izvērtēšanas funkciju Ētikas pado-
me zaudēja 2013.gadā, kad, pār-
ņemot  Eiropas Savienības
„Izmēģinājumu direktīvu”, nerau-
goties uz dzīvnieku aizsardzības
organizāciju iebildumiem, tika no-
lemts eksperimentu ētiskās izvēr-
tēšanas funkciju uzticēt Pārtikas
un veterinārajam dienestam
(PVD).

Taču direktīva tolaik tika ieves-
ta nepilnīgi, jo Latvijā pieņemtie
normatīvie akti neparedzēja, kas
pildīs zinātniskiem mērķiem iz-
mantojamo dzīvnieku aizsardzības
komitejas funkcijas. Šādas komi-
tejas nepieciešamību paredz Izmē-
ģinājumu direktīva, un tās uzde-
vums ir  analizēt situāciju valstī
un apmainīties ar informāciju un
pieredzi ar citām ES dalībvalstīm ,
veicināt alternatīvu eksperimentu
metožu ieviešanu, lai mazinātu
izmantoto dzīvnieku skaitu, kā arī
konsultēt izmēģinājumu dzīvnieku
audzētājus un izmantotājus par
dzīvnieku aizsardzību un labturī-
bu.

Lai gan dzīvnieku aizsardzības
organizācijas ierosināja komitejas
funkcijas uzticēt Dzīvnieku aizsar-
dzības ētikas padomei tās iepriek-
šējā veidolā, tomēr Zemkopības
ministrija izvēlējās citu risināju-
mu, kas arī tika akceptēts Saeimā.
Tas paredz, ka Komiteju veidos un
tās darbību koordinēs ZM pakļau-
tībā esošais zinātniskais institūts
„Bior”. Lai gan ZM priekšlikums
paredzēja komisijas sastāvā ie-
kļaut tikai zinātnisko institūciju
pārstāvjus, taču Saeimas deputāti
atbalstīja viedokli, ka Komitejā
jādarbojas arī dzīvnieku aizsardzī-
bas organizācijām. Šis lēmums ir
vērtējams pozitīvi, jo tādejādi vis-

maz kaut kādā mērā būs iespē-
jams nodrošināt sabiedrības līdz-
dalību un kontroli ļoti būtiskajā
eksperimentu ar dzīvniekiem jo-
mā.

Kurmjiem pašiem savs pants
likumā

Stājoties spēkā jaunajiem Dzīv-
nieku aizsardzības likuma grozīju-
miem, paši pie sava īpaša panta ir
tikuši mazie zemes racēji kurmji.
Tiesa, šis pants kurmjiem diez vai
patiktu, jo nosaka, kādā veidā tos
drīkst iznīcināt, proti, tikai ar me-
hāniskajām lamatām. Tomēr para-
doksālā kārtā šāda panta iekļau-
šana likumā kurmjiem tiešām nāk

par labu, jo līdz ar to ir skaidri
pateikts, ka jebkāda cita veida
kurmju nogalināšana– sišana,
spridzināšana, indēšana, slīcinā-
šana un tamlīdzīgi – ir aizliegta un
par to var saukt pie atbildības.

Avīzītē esam jau stāstījuši par
likuma „kurmju rakumiem”, kas
paredzēja šos alu dzīvniekus pielī-
dzināt kaitīgajiem grauzējiem un
tādejādi ne tikai atļaut, bet pat
padarīt par obligātu to masveida
iznīcināšanu.

Šīs idejas pamatā bija kāda
uzņēmuma vēlme legalizēt savu
nelikumīgo pakalpojumu – kurmju
spridzināšanu.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Saeimas deputāti atbalstīja viedokli, ka Eksperimentu ar
dzīvniekiem izvērtēšanas valsts komitejā jādarbojas arī dzīvnie-

ku aizsardzības organizācijām

Dzīvnieku Drauga fonds patei-
cas deputātam Valērijam

Agešinam par konstruktīvo
sadarbību un dzīvnieku inte-

rešu aizstāvēšanu Saeimas ko-
misijā un plenērsēdē.
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Foreļu un koncertu vietā 40 000 ūdeles

Jūnijā kļuva zināms, ka Saldus novada Zirņu pagastā, gleznainās foreļupes Cieceres
krastā, iecerēts būvēt milzīgu kažokzvēru audzētavu, kurā „ražošanas sezonā” tiks turē-
tas un nogalinātas līdz pat 50 000 ūdeļu.

Iedzīvotāji un dzīvnieku
aizsargi protestē pret kažok-

zvēru fermas būvi

Šī iecere izraisīja milzīgu vie-
tējo iedzīvotāju neapmierinātību
- desmitiem Zirņu pagasta iedzī-
votāju projekta prezentācijas
pasākumā skaidri pateica, ka
nevēlas savā novadā šādu ne-
ētisku un cietsirdības apdvestu
biznesu. Tieši iedzīvotāji arī aici-
nāja talkā arī „Sabiedrību pret
kažokādām”, lai nepieļautu pro-
jekta īstenošanu.

Saldus novada domes izsludi-
nātajā sabiedriskajā apsprieša-
nā no visas Latvijas tika savākti
vairāk nekā 500 paraksti „pret”
zvēraudzētavas būvi. Savu nega-
tīvo viedokli izteica arī eksperti,
vietējie uzņēmēji un citi. Visi do-

kumenti un vairāk nekā 70 ie-
dzīvotāju parakstīta atklātā vēs-
tule ar aicinājumu nepieļaut
zvēraudzētavas būvi tika iesnieg-
ta Saldus novada domē, kas ga-
līgo lēmumu pieņems augusta
beigās.

Cieceres upe

Cieceres upe ir viena no
skaistākajām Saldus novada un
visas Latvijas dabas bagātībām.
Tā ir ainaviska, skaista un dzīvī-
bas pilna upīte, viens no reta-
jiem tīras un neskartas dabas
nostūriem, kas vēl saglabājies.
Upes ieleju apdzīvo Latvijā reti
sastopamais un Sarkanajā grā-
matā iekļautais zivju dzenītis
(Alcedo atthis). Upē mīt arī aiz-
sargājamās zivis alatas, turklāt
vairāku gadu garumā norisinās
projekts par strauta foreļu popu-
lācijas atjaunošanu.

Upes krastā iepretim plānota-
jai kažokzvēru audzētavai vietē-
jie iedzīvotāji ir ierīkojuši sporta
un atpūtas zonu, kur notiek ne
tikai Saldus novadā, bet visā
Latvijā populāri kultūras un iz-
klaides pasākumi – festivāls
„Zvērā”, festivāls „Give&Get” un
citi. Ciecere ir arī iecienīts laivo-
tāju maršruts un dabas apska-
tes objekts.

Zvēraudzētavas radītie apdraudējumi videi

 Gan ūdeļu barībā, gan dzīvnieku mēslos ir īpaši augsts slāpekļa
un fosfora saturs, kas, nonākot ūdenī un augsnē, veicina upju

aizaugšanu. Piesārņojums no zvēraudzētavas upē var nonākt gan
ar notekūdeņiem, gan lietus ūdens noskalojumiem.

 Amerikas ūdele ir izveicīgs plēsējs, kam Latvijā nav dabīgo ienaid-
nieku un kas spēj nodarīt lielu postu putnu un zivju populācijai.
Prakse liecina, ka šie dzīvnieki bieži izbēg no zvēru fermām un

kļūst par invazīvo sugu. Jau šobrīd Pakuļu HES darbības dēļ Cie-
cerē ir būtiski samazinājušies zivju resursi, kas zvēraudzētavas

izveides rezultātā tiks vēl vairāk apdraudēti.
 Cietīs apkārtējo īpašumu stādījumi un mājdzīvnieki - tiem uz-
bruks ne tikai izbēgušās ūdeles, bet arī parazītdzīvnieki (kaijas,

vārnas), kas bieži lielā skaitā apmetas uz dzīvi zvēraudzētavu tuvu-
mā.

 Zvēraudzētava piesārņo zemi, gaisu un ūdeni vairāku kilometru
apkārtnē.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais jūnijā

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais
projekts jūnijā patversmei deva iespēju
sniegt palīdzību 126 kaķiem un 20 suņiem.
Nepieciešamo ārstēšanu veterinārās palīdzī-
bas programmas ietvaros saņēma 26 kaķi
un viens kucēns, bet veselības profilakses
pasākumi – vakcinācija un attārpošana –
veikta 19 suņiem un 100 kaķiem. Ielas ka-
ķu kontroles programmā jūnijā sterilizēti
23 bezpajumtes kaķi.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība

Veterināro palīdzību maijā
saņēma 27 dzīvnieki - 26 kaķi
un viens kucēns. Dzīvniekiem
ārstētas dažādas saslimšanas
un traumas.

Kā jau „kaķēnu laikā”, vislie-
lākās rūpes sagādāja daudzie
mazuļi, kuri nereti nonāk pa-
tversmē ar dažādām slimībām,
sākot ar iekaisušām actiņām un
beidzot ar rinotraheītu un citām
saslimšanām. Šādas kaites no-
vērojamas burtiski katram otra-
jam mazmincim, īpaši tiem, kas
dzimuši uz ielas. Diemžēl nereti
kaites ir jau ielaistas kļuvušas
hroniskas. Tāpat mazuļi vien-
mēr ir parazītu apsēsti.

Visnopietnākā ārstēšana jū-
nijā bija nepieciešama suņu bēr-
niņam Naidai, kas tika atņemta
bezpajumtniekiem, kuri mazuli
gribēja noslīcināt. Patversmē
atklājās, ka kucēnam uz vaiga
izveidojies strutojošs abscess,
iespējams, no kāda sena ievai-
nojuma. Pēc ārstēšanas augonis
pazuda kā nebijis, un nu Naidi-
ņa jau ir jaunajās mājās, kur

priecē savus saimniekus ar
dzirkstošu dzīvesprieku un ku-
cēna zinātkāri.

Sterilizācijas programma

Borisa un Ināras Teterevu
Fonda finansētajā bezpajumtes
kaķu sterilizācijas projektā jūni-

jā sterilizēti 23 kaķi – 19 kaķe-
nes un četri runči. Minči ar pa-
tversmes brīvprātīgo un koloniju
kopēju palīdzību sterilizācijai
nogādāti no dažādām ielas kaķu
kolonijām Rīgā. Visi kaķi apstrā-
dāti arī pret parazītiem un vak-
cinēti pret trakumsērgu, kā arī
iezīmēti, nogriežot auss galiņu.

Naida



12

Lai kaķim mājās nav
garlaicīgi…

… jeb vairāki veidi, kā padarīt interesantāku
iekštelpu kaķa dzīvi
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Mērija (Pelīte)

Gadsimtiem ilgi kaķa galvenais uzdevums ir bijis grauzēju iznīcināšana un tā dabiskā
vide ir bijusi lauku sēta un dzīve brīvībā. Tikai pēdējās desmitgadēs kaķis ir kļuvis par
vienu no iecienītākajiem mājdzīvniekiem aizņemtam pilsētniekam, kas mīt dzīvoklī un
kurš vēlas sabiedrību. Tā kā pilsētas vide nav droša, tad gluži par normu ir kļuvis turēt
kaķi tikai iekštelpās, liedzot doties ārā. Lai arī ir mainījušies apstākļi, kaķis savā būtībā
vēl joprojām ir mednieks, kurš savu dabisko uzvedību dzīvokļa vidē var paust saimniekam
saprotamā veidā.

Kaķi mēdz uzskatīt par
mazprasīgu un viegli uztura-
mu mājdzīvnieku un, iespē-
jams, tieši šī iemesla dēļ cil-
vēki to izvēlas par kompanjo-
nu, sevišķi, ja dzīvesveids nav
piemērots sunim. Ir arī pierā-
dīts, ka kaķa ienākšana mā-
jās biežāk ir emocionāls, ne-
vis pārdomāts lēmums, jo
maldīgi tiek uzskatīts, ka
pilnvērtīgai dzīvei iekštelpās
kaķim vairāk par barības
trauciņiem un kastīti nevaja-
dzēs. Protams, ir kaķi, ku-
riem nav lielāka prieka par
kārtīgu maltīti un nosnauša-

nos uz dīvāna, taču netrūkst
stāstu par dažādām mīluļa
izdarībām, kas, lai arī ami-
zantas, var būt nepatīkamas
saimniekam. Piemēram, agre-
sīva rotaļāšanās gan ar cilvē-
kiem, gan ar citiem mājas ie-
mītniekiem, sākot ar nagu
palaišanu un košanu līdz pat
mērķtiecīgiem uzbrukumiem.
Kaķi, kas ir destruktīvi un
izpētes gaitā no plauktiem
nogāž ne mazumu trauku un
lietu, izrakņā puķu podus,
apgrauž istabas augus, sa-
skrāpē mēbeles utt. Kaķi, ku-
riem ir pārspīlēta reakcija

pret visu jauno—no bailēm
līdz pat agresijai. Saraksts
varētu turpināties, bet doma
ir viena—kaķis, kurš garlai-
kojas un kuram nav iespē-
jams izpaust savu dabisko
uzvedību, ir nelaimīgs kaķis.
Tikai retais aizdomājas, ka,
atņemot kaķim brīvību uztu-
rēties ārā, sargāt un pārrau-
dzīt teritoriju, meklēt barību,
medīt un tikties ar citiem ka-
ķiem, tas ir jākompensē. Tieši
tādēļ iepazīstināsim ar da-
žiem veidiem, kā sava murrā-
tāja dzīvi mājās padarīt inte-
resantāku.
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LABS PADOMS

Ikviens kaķis savā būtībā vēl joprojām ir mednieks, tātad—
teritoriāls, aktīvs, veikls un izveicīgs, zinātkārs, inteliģents,
vērīgs un ar vēlmi pārzināt un kontrolēt situāciju. Šīs ir
tikai dažas no īpašībām, kas raksturo kaķus kā sugu
kopumā un ar kurām būtu jārēķinās jebkuram ka-
ķa saimniekam, lai varētu izvēlēties atbilstošā-
kās iespējas kaķa dzīvi bagātināt. To paveikt
nemaz nav tik sarežģīti—nepieciešams
tam atvēlēt laiku, svarīga ir izdo-
mas bagātība un tas, kas iein-
teresē pašu mīluli. Kā ar
jebkurām metodēm—
kas labs būs vienam, var
nederēt otram.
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Izpētes objektiem

Vai tās būtu kartona kastes, kur ielīst iekšā,
papīra iepirkuma maisiņi, iesaiņojamais pa-
pīrs, akvārijs ar dzīvām zivtiņām vai bļoda ar
ūdeni un neīstām zivtiņām, rotaļlietas, kas

liek kaķim likt lietā ķepas, lai izzinātu, kas tas
īsti ir un ko labu no tā var iegūt. Katrs jauns
objekts ir iespēja kaķim mācīties un gūt vērtī-

gu pieredzi.

Rotaļlietām

Jo vairāk, jo labāk—bumbiņas, papīra lodītes,
spalvu pušķi, mīkstās mantiņas, pelītes, gra-
bulīši būs piemērotas murrātājam, kurš lab-

prātāk rotaļājas viens pats. Savukārt
“makšķeres” vai vienkārši aukliņas galā iesie-
ta mantiņa derēs mīlulim, kuram ir attīstīts
mednieka instinkts un lai kārtīgi izkustētos.

Tavs kaķis varētu priecāties par...

Logu uz ārpasauli

Ir kaķi, kuriem sagādā prieku skatīties video-
klipus par putniem un grauzējiem tuvplānā.
Daudzi tos var vērot vairākas stundas dienā,
sekojot līdzi dzīvnieku kustībām, rūcot, ņau-
dot un pat mēģinot aizskart ar ķepu. Tikpat
laba alternatīva ir aiz loga iekārtot putnu ba-
rotavu, tādejādi nodrošinot kaķim iespēju vē-

Iespēju likt lietā prātu

Arī kaķiem ir pieejamas komerciālās
“domājamās rotaļlietas”, kas balstās uz vien-
kāršu principu—kā dabūt kārumu, kas pa-

slēpts rotaļlietas iekšpusē. Tādas var pagata-
vot arī mājās pats vai arī izmantot vēl vienkār-
šāku metodi—dažādās vietās mājā paslēpt kā-
rumus, tādejādi ļaujot murrātājam, liekot lietā

Apmācība un pastaigas  pie pavadas

Izrādās kaķi nemaz nav tik grūti apmācāmi kā to ir pieņemts uzskatīt - ar pozitīvām metodēm
viņi trikus var apgūt ne sliktāk kā suņi, turklāt to dara ar prieku un aizrautību. Internetā ir

pieejami daudzi resursi, kuros stāstīts, kā murrātāju motivēt strādāt un pareizi mācīt. Nav arī
neiespējami kaķi pieradināt pie iemauktiņiem un pastaigām pie pavadas—pilsētā nereti var re-
dzēt, kā pavadas galā priecīgi tipina brīvībā un plašajā ārpasaulē ticis istabas kaķis. Tas ir lie-
lisks veids, kā gādāt gan par tik ļoti nepieciešamajām fiziskajām aktivitātēm, gan arī jauniem

iespaidiem un mentālo stimulu. Tiesa gan ne visi kāro nonākt ārpus drošās teritorijas
(dzīvokļa) sienām, tāpēc svarīgi respektēt mīluļa vēlmes.
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Anglija nav no bagātākajām
valstīm Eiropā, tomēr statistika
liecina, ka ikviens anglis gada lai-
kā ziedo labdarībai vairāk nekā
jebkurš cits eiropietis. Angļu lab-
darības iestāžu sarakstā ir apmē-
ram 1500 lielas organizācijas, tos-
tarp 400 žēlsirdības iestādes dzīv-
niekiem.

Ar ko nodarbojas labdarība? Īsi
sakot, tā uzlabo dzīvi. Tā darbojas
it visur, kur cilvēki jūt, ka nepie-
ciešama palīdzība. Tā rūpējas par
bezpajumtniekiem, par slimiem,
veciem, par bērniem un dzīvnie-
kiem, tā atbalsta pētījumus un
izglītību, tā palīdz slimnīcu apgādē
un uztur vēsturiskas celtnes, tā
piedalās dabas aizsardzībā un me-
žu atjaunošanā. Tā arī nodrošina
līdzekļus un brīvprātīgo darbu vi-
sā pasaulē. Beidzot, bet arī ļoti
svarīgi, tā rada bagātību.

Jāpiezīmē, ka labdarība darbo-
jas tur, kur valdība nespēj. Tā uz-
sāk reformu tur, kur valdību sais-
ta iesīkstējušas intereses, piemē-
ram, rūpniecība, kas cenšas preto-
ties pārmaiņām. Tā uzņemas inici-
atīvu tur, kur valdību varētu poli-
tiski kavēt. Vissvarīgākais, ka lab-

darība iegūst līdzekļus no brīvprā-
tīgo ziedojumiem tādos gadījumos,
kad neviena valdība neuzdrīkstē-
tos paaugstināt nodokļus.

Kāpēc labdarībai ir panākumi?
Tāpēc, ka tā ir brīvprātīga un ļauj
cilvēkiem brīvi izlemt, kur likt sa-
vu naudu. Tas ir praktisks ceļš, kā
risināt problēmas, jo cilvēks vai
vietējā sabiedrība labāk nekā cen-
trālā vara spēj noteikt vajadzības
un veikt atbilstošus pasākumus.
Tāpat arī labdarība izmanto lī-
dzekļus daudz efektīvāk nekā va-
ras iestādes, jo tai ir vismazākie
izdevumi algām, par telpām un
pārvaldi.

Bet lielākais labdarības dzinēj-
spēks ir cilvēki un tas, ko viņi sa-
jūt un vēlas. Mēs visi vēlamies dzī-
vi uzlabot. Visi gribam palīdzēt.
Mums visiem ir nepieciešams būt
noderīgiem kādā dzīves nozarē. Un
mēs visi lepojamies ar sasniegto.
Mums tīk apziņa, ka mūsu pūļu
rezultātā kaut kur pasaulē ir ne-
daudz mazāk ciešanu un trūku-
ma. Tāpat mums arī patīk sanākt
kopā un justies vienotiem kopīgā
darbā viena mērķa labā. Mēs zi-
nām, ka sabiedriskās iekārtas la-

bākais pamats ir komandas darbs.
Beidzot, mums tīk investēt nākot-
nē, jo nevienam cilvēkam nav
vienaldzīgas nākamās paaudzes.

Kā izskaidrojami labdarības
panākumi? Labdarība rodas no
individuālas brīvības un atbildī-
bas. Tās padara došanas un kal-
pošanas tradīciju par dzīvesveidu.
Lai cik maz mēs varam ziedot la-
bākos vai sliktākos laikos, neviens
nav tik nabadzīgs, ka tam nav ne-
kā, ko dot, un tai nav jābūt tikai
naudai… Viss sākas no labas gri-
bas, tā garantē vienotību, kura
savukārt rada uzticēšanos cilvēku
starpā un uzticēšanos starp valdī-
bu un tautu.

Nereti domā, ka labdarība ir
bagātības atribūts. Pasaules karte
atklāj citādu ainu. Mēs redzam, ka
labdarība zeļ vecas, nobriedušas
demokrātijas zemēs, ar grūtībām
attīstās zemēs, kuras kontrolē
valsts vara, bet tās nav nemaz
zemēs, kurās valda represīvi režī-
mi. Tātad labdarība nav obligāta
bagātības pavadone. Tā vienkārši
ir nācijas, kura iemācījusies likt
lietā demokrātiju, iezīme.

STĀSTS

Labdarība

Kristīne Čilvere

http://streetloop.com/wp-content/uploads/2014/07/JFw5usk.jpg



15

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Sveiki, draugi!

Tas esmu es, Pongo! Manas mājas ir patversme — šeit es nonācu kā mazs ku-
cēns, šeit izaugu un šeit dzīvoju joprojām — jau gandrīz divus gadus.

Patversme nav sliktākā vieta sunim—mani te pabaro un aprūpē, un izved pastai-
gās. Es esmu sabiedrisks, tāpēc man ir daudz paziņu—gan citi suņi, gan  cilvēki. Iespē-
jams, arī kaķi varētu būt mani paziņas, taču nekad neesmu ticis nevienam pietiekami
tuvu, lai to noskaidrotu. Tomēr kaut kā man pietrūkst—drauga. Īsta drauga, kuru ik
dienas nepacietīgi gaidīt mājās, ar kuru kopā doties piedzīvojumos, kuram pieglausties
un lūkoties acīs vakaros.

Tāpēc ikreiz, kad kāds ienāk patversmes gaitenī, es savā būrī lecu gluži vai līdz
griestiem, lai labāk saskatītu, vai nenāk mans draugs. Es ticu, ka kādu dienu viņš at-
nāks, un gribu būt pats, pats pirmais, kas viņu ierauga. Varbūt tas esi Tu?



16

LAIMĪGIE STĀSTI

JŪNIJĀ MĀJĀS DEVĀS...

Noriņa
Mazsunīti  Noriņu notrieca auto un patversmē viņa nonāca
ar lauztu pakaļkāju. Lūzums izrādījās sarežģīts, nācās
veikt operāciju, taču arī pēc tās Noriņa visu atlikušo mūžu
pieklibos. Tas gan viņai netraucē joņot apkārt kā pieneņ-
pūkai vētrā, tāpēc ārstu noteiktais mēnesis pēcoperācijas
miera režīmā izrādījās smags pārbaudījums gan pašai No-
riņai, gan suņu kopējiem.

Taču nu šīs grūtības jau ir aiz muguras un mazsunīte
iepazīst dzīvi Inčukalna privātmājā kopā ar savu jauno
saimnieci. Abas ir ļoti apmierinātas viena ar otru, jo
saimniecei no Noriņas tiek jautrība, dzīvesprieks un uzti-
cība, bet Noriņai no saimnieces – allaž kāds gards ku-
moss, glāsti, pastaigas, peldēšanās un bezgalīga mīlestī-
ba. Jaunajās mājās Noriņa jau tiktāl iejutusies, ka uz-
drošinās apriet svešiniekus. Sunīte arī ir iedraudzējusies
ar mājas kaķi, savukārt ar lielo suni nekāda saskanīgā
kopdzīve vēl nesanāk, jo Noriņas zibenīgās rotaļas pensi-
onāram šķiet par strauju.

Runcīti Murīti kādā pērnā gada decembra dienā atrada
sociālās mājas kāpņu telpā  izbadējušos un nobijušos.
Sieviete, kura to bija pamanījusi, minci pabaroja, bet
pati nevarēja Muri paturēt un nogādāja viņu patver-
smē.

Par spīti kopēju gādībai, Muris patversmes būrī jutās
nelaimīgs – vislabprātāk slēpās savā midziņā, no kuras
uz pasauli raudzījās tikai viņa lielās, baiļpilnās acis.
Tomēr, paņemts rokās, Muris piesardzīgi pieglaudās
cilvēkam un klusi, bažīgi murrājot stāstīja, ka būtu gan
gatavs kādam uzticēties, ja vien nebūtu tik ļoti, ļoti
bail.

Jaunajās mājās Mura bailes ir pagaisušas un viņš jū-
tas pavisam drošs un laimīgs. Runčukam nav lielāka
prieka kā ļauties saimnieces glāstiem, ja nu vienīgi ko-
pīgas rotaļas un pamatīga izdauzīšanās.

Muris
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

VĒSTULES NO MĀJĀM

Labdien!

Atvainojos ka tik ilgi neesmu nosūtījusi Ļipiņas
(kādreiz Astītes) foto no jaunajām mājām. Man ar
šādām lietām tik ātri neiet!
Bija ļoti patīkami, ka Jūs zvanījāt un interesējā-
ties, kā mūsu kaķītim klājas, un nu beidzot varu
nosūtīt Jums foto.
Ļipiņa ir ļoti dauzonīga un jautra! Kad uznāk
dauzīšanās, tad skrien kā vējš cauri visām telpām
no pirmā stāva augšā uz otro un tad atkaļ atpa-
kaļ. Vēl jo interesantāks un azartiskāks sanāk
skrējiens, ja kāds no mājiniekiem izdomā piedalī-
ties un arī paskraidīt. Ļipa bieži aicina mūs uz
dauzīšanos - ar skatienu, pozu un kaķu valodas
uzsaucieniem. Ja nu galīgi neviens nereaģē
(piemēram no rīta, kad visi steidzas), tad tiek izdo-
māts kaut kas nešpetnāks, piemēram, jāsāk asi-
nāt nadziņi uz tiem sienu stūriem, uz kuriem nav
nagu asināšanai paredzētā aprīkojuma, vai jālec
uz virtuves galda, ko parasti mēs neļaujam. Kaut
kā taču uzmanība jāpievērš!! Otrajā stāvā mums
ir veļas žāvētājs un tur gandrīz vienmēr kaut kas žūst - tā ir Ļipas iecienītākā slēpšanās vieta spēlēša-
nās laikā. Acis melnas, melnas un nebēdnīga uzbrucēja skatiens. Mēģināju paspēt nofotagrafēt skrējie-
na laikā, bet neizdevās - visas bildes miglainas!

Līgo svētku laikā Ļipiņa ceļoja mums līdzi uz laukiem. Tur ir suns un divi kaķi. Ar suni pamāzām jau
diezgan mierīgi un ar interesi varēja līdzās sadzīvot, vēl dažas dienas un būtu draugi, bet bija jābrauc
mājās. Ar kaķu dzimtas pārstāvjiem tik labi nevedās. Mēs jau dikti vaktējām, bet pāris reizes Ļipiņa
tomēr pamanījās pa kluso izmukt no savas istabas un uzbrukt no aizmugures kā vējš. Mājinieki, pro-
tams, bija pamatīgi sašutuši par šādu nekaunību. Draudzība ar citiem kaķveidīgajiem noteikti prasītu
krietni ilgāku laiku.

Mums Ļipiņa sagādā daudz jautrus un priecīgus brīžus un, protams, viņai ļoti patīk mīļoties, glausties
klāt un dāvāt mums kaķu akupunktūras seansus, bet tas notiek tad, kad viņa pati to vēlas—kā jau
īstiem kaķiem pieklājas.

Ar sveicieniem,
Dace
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Ziņas par Zuzīti (tagad Sofiju)

Labdien!

Mūsmājās viņai ir jauns vārdiņš Sofija.
Sofija iejutās uzreiz, ir ļoti draudzīga un
mīļa, nemaz nebaidās. Kastītē gan neiet
regulāri, bet gan jau apgūs to. Viņai ļoti
patīk rotaļāties ar bumbiņām. Pati jau ie-
mācījusies uzrāpties gultā un izlekt. Murrā
kad to glauda.

Zuzītes saimnieki

Vēstule no Knīpas un Ūsiņa

Sveiki!

No šā gada Lieldienām mūsu mājās dzīvo divi ma-
zi kaķēni. Smildziņu tagad sauc par Knīpu, bet
Svītriņu par Ūsiņu. Pa šo laiku viņi ir krietni pa-
augušies. Māsai ar brāli ļoti patīk dauzīties, ķert
mušas un iet ārā pagalmā skraidīt. Katru dienu
viņi apgāž pa kādam puķu podam. Minči gandrīz
visu dara kopā - gan dauzās, gan ēd, gan guļ.
Ūsiņš jau no mazotnes ir ļoti drosmīgs un drau-
dzīgs, bet Knīpa gan ir bailīgāka.

Mēs ļoti priecājamies, ka paņēmām abus minčus.
Viņi mums sagādā daudz prieka, par spīti nelie-
lām raizēm pieaugušajiem

Knīpa & Ūsiņš un Alise, 10 gadi

Zuzīte

Knīpa un
Ūsiņš

Sveicienus Jāņos saņēmām no
sunītes Īrisas, kura no patversmes

adoptēta 2011. gadā un tagad
dzīvo Viļķenē.

Īrisa
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Vēstule no Dorijas (tagad Mades)

Ir apritējuši nepilni 3 mēneši, kopš Doriju ierau-
dzījām patversmē. Todien Dorija mūs apbūra ar
savu rotaļīgo un mīlīgo dabu. Sapratām, ka tieši
šī ir kaķenīte, ko ļoti vēlamies vest sev līdzi uz
mājām. Un kā vēlāk izrādījās, šī intuīcija sevi
attaisnoja pilnībā.

Tā kā kaķenītes dzīvē tika pārškirta jauna lap-
puse, un viņa tika pie jaunām mājām, nolē-
mām, ka jaunā dzīve jāsāk ar jaunu vārdiņu. Tā

Dorija kļuva par Madi.

Šo trīs mēnešu laikā, kopš Made dzīvo pie mums, viņa no nedaudz bailīgas, bet ļoti zinātkāras kaķu
meitenes ir pārtapusi par mājas saimnieci. Made mūsu mājā ir kļuvusi par centrālo personu. Viņas kāre
rotaļāties, mīlēt un tikt mīlētai viennozīmīgi ir spilgtākās rakstura iezīmes. Made vienmēr steidz sagaidīt
saimniekus no darba. Tiklīdz veras durvis, Made kā liela aktrise noguļas uz muguras un steidz izrādīt,
cik ļoti ir gaidījusi mājās un ka tieši tagad ir īstais brīdis pabužināt viņas
kažoku vai pakasīt aiz austiņas.

Tiklīdz Made pamana, ka kāds no mājiniekiem
iekārtojies dīvānā, tā steidz ieņemt vietu tieši klē-
pī, no kura izkāpt ir gatava tikai galējas nepiecie-
šamības gadījumā.

Nevar nepieminēt, ka kaķu meitenes zinātkāre
arī nav mazinājusies, jo viņa izmantos katru iz-
devību, lai izpētītu, kas atrodas skapī, kam ne-
jauši palikušas neaizvērtas durvis, vai maisiņā,
ko saimnieki tikko kā pārnesuši mājās.

Mades ikrīta rituāls ir nepārprotami, ar skaļu
ņaudienu darīt zināmu, ka ir pienācis brokastu laiks. Bet, kad
maltīte ir ieturēta, Made labprāt gozējas saulīte uz palodzes un ļaujas garāmgājēju apbrīnai, par
kaķenes graciozitāti un skaisto kažoku.

Varam teikt, ka Made mūsu mājās ir ienesusi jaunas krā-
sa, daudz prieka un mīlestības, kas nenoliedzami ir abpu-
sēja. Varbūt mūsu pozitīvā pieredze kādu citu potenciālu
suņu vai kaķu saimnieku var iedrošināt izvēlēties dzīvnie-
ku tieši no patversmes. Made piekritīs, ka sākotnēji drau-
dzība, kas sākusies patversmē, ir nopietns uzticības ie-
mantošanas process. Bet vēlāk kopā dzīvošana pārvēršas
patiesā draudzībā! Un mums ir liels prieks, ka tagad pa-
saulē par vienu laimīgu kaķu sirsniņu vairāk!

Ar sveicieniem,

Made un viņas mājinieki
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Labvakar!

Sirsnīgs sveiciens no Minces (Princeses Lizas)

Dzīve man jauka, jau staigāju bez pavadas. Ēdu dū-
šīgi un visdārgāko barību. No rīta ceļos agri un ja
mani nelaiž ārā, es taisu koncertu, ja tieku ārā,
taisnā ceļā uz dārzu. Dārzā čakli strādāju, ķeru pelī-
tes noķeru pa kādam putniņam, biju noķērusi mazu
ķirzaciņu, dārza susuriņu, visu nesu saimniekiem
atrādīt. Esmu čakla, tāpēc arī nopelnījusi labu barī-
bu. Mājās nāku viena pati, vairs saimnieku palīdzība
nav vajadzīga. Šodien atnācu, atnesu saimniekiem
putniņu un noliku pie durvīm, tas labi nav ,bet es to
daru.

Sūtu sveicienus patversmes iemītniekiem un novēlu atrast sev mājas!

VĒSTULES NO MĀJĀM
Liza

Labs vakars!

Kā jau teicu pa telefonu, kaķim jaunai dzīvei
sākoties esam devuši arī jaunu vārdu. Viņš pir-
majās dienā bija tik mīlīgs un lēnīgs, ka likās
atbilstošs vecās jaukās multenes varonim. Nu
jau spēlējās, lēkā, uzstājīgi pieprasa ēst, izgulē-
jies visās dzīvokļa gultās un dīvānos, izrādīts
dažiem draugiem un radiem, pat saticies ar
miermīlīgu mazu šicu šķirnes suņu meiteni, ar
kuru ciemos atnāca draugi, nomazgāts arī, uzņe-
mot to sākumā ar satraukumu, taču galu galā
ļaujot kārtīgi izmazgāt lielo spalvu. Leopolds vis-
iem patīk. Mums ir pozitīvas emocijas pašiem un
prieks, ka kaķis arvien vairāk atraisās, atbrīvo-

jas, iejūtas jaunajā mājā.

Paldies par jauku kaķi! Lai arī pārējiem dzīvnie-
kiem atrodas ģimenes, kur būt laimīgiem!

Irēna

Leopolds

Sparīgā takša jaunkundze Pelīte
jaunajās mājās iedzīvojās un savus
cilvēkus pieņēma uzreiz. Viņa arī ir

tikusi pie jauna vārda—Mērija.

Mērija (Pelīte)
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Tel. 67500491
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© Dzīvnieku Draugs 2013

Ja arī Tu neatbalsti dzīvnieku izmanto-
šanu cirka izrādēs, pienācis laiks rīcībai!
Vēl visu augustu piedalies protestos, kas
notiks pirms visām 27 Rīgas cirka vasa-
ras izrādēm, kurās izmantoti ziloņi. Kat-

rā protestā tiks dalītas informatīvas
skrejlapas, megafonā skanēs informācija
par dzīvnieku cirka aizkulisēm un tieši
pie cirka ieejas tiks vākti paraksti par

dzīvnieku cirka aizliegumu Latvijā!

Dalībai protestos Tu vari pieteikties
šeit:

http://ej.uz/crk144

Uzzini vairāk:
www.dzd.lv

Par cilvēcīgu cirku!
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