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Dzīvnieku draugs
Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku

drauga fonda” paveiktais maijā

Dati par maiju:
 No patversmes adoptēti 15 kaķi un 10 suņi

 Viens suns vidēji patversmē pavadījis 98
dienas

 Patversmē uzņemti 72 kaķi un 15 suņi

 Sterilizētas 13 kaķenes un 1 kuce. Kastrēti 3
runči un 4 suņi

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:
 Ziedojumos saņemti 892,50 Ls

 Izdevumi par barību un medikamentiem –
431,42 Ls, par komunālajiem maksājumiem
– 1435,59 Ls

„Dzīvnieku drauga fonds”:
 Ziedojumos saņemti:

- no ziedojumu tālruņa - 294 Ls;

- no ziedojumu kastes – 205,04 Ls;

- no Ziedot.lv projekta - 4000 Ls;

- no fiziskām personām – 212 Ls;

- no juridiskām personām – 5  Ls.

 Fonda izdevumi:

- par barību, medikamentiem – 2828,40 Ls
(no Ziedot.lv projekta – 2717,50 Ls, no B.
un I.Teterevu fonda projekta – 34,75 Ls, no
citiem ziedojumiem 76,15 Ls);

- par veterinārajiem pakalpojumiem –
2053,50 Ls (no B. un I.Teterevu fonda
projekta 771 Ls, no Ziedot.lv projekta
1282,50 Ls)

Pateicamies ziedotājiem!
-Portālā „Ziedot.lv” mūsu projektam „Reiz cilvēkam bija draugs”
ar internetbanku vai maksājumu karti ziedojuši Ivars Harts,
Anete Valaine, Jekaterina Skurjate, Ieva, Marija Farino, Jana
Altenberga, Olga Belavska un citi.

- Paldies ziedotājiem Karīnai Naumovai, Andrejam Zamkovojam,
Svetlanai Kurenkovai, Olesjai Lopatai, Alīnai Nazarovai, Poļinai
Smirnovai, Olgai Martiņenko, Ievai Bricei, Solvitai Muižarājai,
Lidijai Aleksejevai, Jevgēnijam Lavrentjevam, Olgai Bartulei,
Ilonai Bišofbergerei, Jeļenai Zubalei un SIA „Lirams”.

- Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas atrada laiku, lai palīdzētu
patversmē!

Maijā patversmes kaķēnu istaba kļuva aizvien
pilnāka un pilnāka – ikkatrā stūrī  kūleņo, spriņģo
vai saldi snauduļo visdažādāko krāsu, izmēru un
vecumu mazuļi, kuri visi kā viens cer pēc iespējas
ātrāk nonākt īstajās mājās. Daudziem no viņiem
bija nepieciešama vetārsta palīdzība, lai izārstētu
slimās actiņas, iekaisušās austiņas un iesnainos
degunteļus, un šim mērķim lieti noderēja Borisa un
Ināras Teterevu fonda piešķirtais finansējums.

Tomēr šā gada maijs atzīstams par Laimīgo Suņu
mēnesi ne vien tāpēc, ka maijā notika tradicionālā
Lielā suņu pastaiga, par kuru plašāk lasiet avīzītes
5.lappusē, bet arī tāpēc, ka uz jaunajām mājām
devās veseli 10 suņi, tostarp daudzi ilglaicīgi
patversmes iemītnieki – Ketija, Darvins, Kima,
Fiona, Šanela un citi. Ikvienu no viņiem pavadījām
ar prieka asarām acīs, un vēl jo vairāk priecājamies,
saņemot ziņas, ka visiem klājas labi un jaunie
saimnieki ir sajūsmināti par saviem mīluļiem.

Maijā ar Lielbritānijas organizācijas „Dogs Trust”
atbalstu turpinājām aprīkot un iekārtot Latvijā
pirmo sociālo veterināro klīniku – vairāk par to var
izlasīt avīzītes ziņu sadaļā.

Sākoties siltajam laikam, patversmē ierodas aizvien
vairāk brīvprātīgo palīgu, kuri gan izved pastaigās
suņus, gan pieliek roku citos ikdienas darbos un
teritorijas sakopšanā. Paldies viņiem par to!

 „Dzīvnieku Drauga” komanda

R— komanda
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Ziņas
Iekārtota Latvijā pirmā sociālā veterinārā klīnika
Izmantojot Lielbritānijas dzīvnieku aizsardzības organizācijas “Dogs Trust” piešķirto

finan-sējumu, nodibinājums “Dzīvnieku Drauga fonds” aprīlī un
maijā iegādājās aprīkojumu topošajai patversmes veterinārajai
klīnikai – sausā gaisa sterilizatoru, ķirurģisko galdu, statīvu un
cērpjamo mašīnīti. Klīnikas aprīkošanai kopumā tika iztērēti
1833,65 eiro. Klīniku plānots atklāt šā gada vasarā, un tā būs
Latvijā pirmā veterinārā klīnika ar sociālu ievirzi, proti, tajā
galvenokārt ārstēs patversmes “Dzīvnieku Draugs” dzīvniekus,
bezpajumtes dzīvniekus un dzīvniekus, kuru īpašnieki trūkuma,
slimības vai citu iemeslu dēļ paši nespēj tiem nodrošināt vajadzīgo

veterinārmedicīnisko aprūpi.
Tāpat piešķirtie līdzekļi tika izmantoti kaķu turēšanas telpu labiekārtošanai
patversmē. 2113,69 eiro izlietoti, lai iegādātos metāla tualetes kastes kaķu būriem, kā
arī numuru turētājus, uz kuriem tiks norādīta kopēju ikdienas darbā nozīmīgas ziņas
par dzīvnieka veselības stāvokli, uzvedību un diētu u.c., tādejādi palīdzot uzlabot
informācijas apriti un nodrošināt individuālu aprūpi atbilstoši katra dzīvnieka
specifiskajām vajadzībām.
Nodibinājums “Dzīvnieku Drauga fonds” pateicas organizācijai “Dogs Trust” par
iespēju uzlabot apstākļus mūsu patversmē un radīt jaunus pakalpojumus, kā sniegt
palīdzību cietušiem un bez pajumtes palikušiem dzīvniekiem!

Patversme iesaistās jauniešu
brīvprātīgā darba programmā
No maija „Dzīvnieku drauga fonds”
uzsāka dalību Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) organizētajā jauniešu
br ī vp rā t ī gā  darba  p rogrammā.
Programmas mērķis ir veicināt jauniešu
bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā
un palīdzēt NVO un nodibinājumiem.
Programma paredz iesaistīt dažādos
darbos jauniešus bezdarbniekus,
maksājot viņiem stipendiju – 40 latus
mēnesī. Izmantojot šo iespēju, mūsu
patversmē kopš maija vidus par suņu
kopējām strādā Laima un Jūlija, bet vēl
trīs suņu kopēju vietas ir vakantas.
Par to, kā iesaistīties programmā, lasiet
NVA mājas lapā http://www.nva.lv/
index.php?cid=3&mid=313.

Ciemiņi patversmē
Maijā patversmē
jau otro reizi
viesojās jaunieši
– inva-līdi no
L a t v i j a s
Samariešu bied-
r ības grupu
dzīvokļa, kuri
gan samīļoja kaķus, gan devās pastaigā
ar suņiem.
Pamatīgu kaudzi ar dāvanām mūsu
dzīvniekiem sarūpēja Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas skolnieces, kuras kopā ar
skolotājām ar interesi iepazinās ar mūsu
darbu. Savukārt Rīgas Doma kora skolas
4.klases bērnus visvairāk interesēja
mūsu dzīvnieku dzīvesstāsti – kāpēc tie
nonākuši patversmē, kāds katram
raksturs un paradumi.
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Dzīvnieku aizsardzība

Starptautiskās orga-
nizācijas „Born Free
Foundation” (BFF) gala
ziņojumā par zooloģisko
dārzu stāvokli Eiropas
Savienībā „The EU Zoo
Inquiry 2011” Latvija
saņēmusi asu kritiku par
sliktajiem apstākļiem zoo-
dārzos.
Ziņojuma gala seci-
nājumos, kas tika
prezentēti Eiropas Parla-

mentā Briselē, norādīts, ka, lai gan daži Latvijas
zooloģiskie dārzi atbilst augstiem standartiem,
tomēr lielākā daļa nespēj izpildīt prasības, kas
noteiktas EK direktīvā un nacionālajā
likumdošanā gan attiecībā uz dzīvnieku
turēšanas apstākļiem, gan darbu apdraudēto
sugu saglabāšanā un
sabied-rības izglītošanā.
BFF eksperti norāda, ka
ziņojuma sagatavošanas
brīdī tikai divas no 18
savvaļas dzīvnieku turē-
šanas vietām bija licen-
zētas, bet pārējās „tiek
sauktas par "dzīvnieku
kolekcijām" un tiek
uzskatīts, ka tās darbojas”. Ziņojumā atzīts, ka
uzraugošo institūciju – DAP un PVD – darbā
vērojama nekonsekvence, piemērojot un
interpretējot Dzīvnieku aizsardzības likumu un
Ministru Kabineta noteikumus, kas regulē
savvaļas dzīvnieku turēšanas kārtību Latvijā.
„Inspektoriem nepietiek zināšanu un pieredzes,
lai nodrošinātu, ka zooloģiskie dārzi izpilda
prasības,” norādīts gala secinājumos.
BFF eksperti konstatēja, ka 22% no izlases veidā
novērtētiem dzīvnieku sprostiem vai voljēriem
Latvijas zoodārzos neatbilst higiēnas un

l a b t u r ī b a s
p r a s ī b ā m .
Vairāk nekā
76% sprostu
n av  l ab -
i e k ā r t o t i
a t b i l s t o š i
d z ī v n i e k u
uzvedības un
bioloģiskajām

v a j a d z ī b ā m .
„Zoodārzi pārāk maz
r ū p ē j a s  p a r
dzīvnieku biolo-
ģiskajām, telpis-
kajām un uzvedības
vajadzībām,” atzīts
ziņojumā.
Tāpat konstatēts, ka
daudzos Latvijas zoodārzos apmeklētāji var
nonākt tiešā saskarē ar bīstamiem savvaļas
dzīvniekiem, taču zoodārzi, „šķiet, neapzinās
riskus un nesniedz sabiedrībai atbilstošu
informāciju”.
Tāpat atzīts, ka Latvijas zooloģiskie dārzi dod
niecīgu ieguldījumu Eiropas un pasaules
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. No 330
sugām, kas mīt trīs pārbaudītajos zooloģiskajos

dārzos, tikai 7% iekļautas
L a t v i j a s  Sa r k ana j ā
grāmatā kā aizsargājamās
sugas.
„Dzīvnieku Drauga fonds”
un Dzīvnieku aizsardzības
ētikas padome jau
pagājušā gada vasarā un
rudenī vērsa Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas,

Zemkopības ministrijas (ZM) un DAP uzmanību
uz BFF ekspertu kritiskajiem secinājumiem,
aicinot izmeklēt ziņas par konstatētajiem
būtiskajiem pārkāpumiem, noteikt detalizētāku
zoodārzu klasifikāciju un stingrākas un
plašākas labturības prasības savvaļas dzīvnieku
turēšanai nebrīvē, kā arī paužot gatavību
piedalīties nepieciešamo grozījumu izstrādē.
Saskaņā ar ZM  aprīlī  starptautiskajā
konferencē Rīgā sniegto informāciju, pēc
pārreģistrācijas oficiālu zooloģiskā dārza statusu
Latvijā ir saglabājušas tikai sešas no 18 savvaļas
dzīvnieku turēšanas vietām, taču nav skaidras
atbildes, kas ir noticis ar dzīvniekiem, kas
iepriekš tika turēti pārējās „dzīvnieku
kolekcijās”.
Tas rada pamatotas bažas, ka Latvijā ir
nezināms skaits vietu, kurās bez jebkādas
labturības un drošības kontroles tiek turēti
savvaļas dzīvnieki, tai skaitā plēsīgie zvēri, un
jebkurā brīdī varam gaidīt jaunu Līgatni.

Latviju asi kritizē par sliktajiem apstākļiem zooloģiskajos dārzos

“Zoodārzi pārāk maz rūpējas par
d z ī v n i e k u  b i o l o ģ i s k a j ā m ,
telpiskajām un uzvedības
vajadzībām. Neviens Latvijas
zooloģiskais dārzs nespēj pilnībā
izpildīt tiesību aktos noteiktās
prasības.”

Pilns ziņojums par situāciju Latvijas zoodārzos pieejams šeit:
http://www.bornfree.org.uk/zooreports/latvia/
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Ināras un Borisa Teterevu fonda finansētajā projektā paveiktais maijā

Maijā Ināras un Borisa Teterevu
fonda finansētā projekta līdzekļi
tika izmantoti galvenokārt
ārkārtas veterinārās palīdzības
sniegšanai nelaimē nonākušiem
dzīvniekiem,  taču turpinājās arī
darbs ielas kaķu koloniju
sakārtošanā, galvenokārt
sterilizējot grūsnas kaķenes.

Ārkārtas veterinārā palīdzība
Vissmagākā slimniece, kura joprojām turpina ārstēšanos „Dzīvnieku veselības centra” klīnikā,
ir kaķenīte Mīce, kurai tika konstatēts smags cukura diabēts. Ar fonda projekta atbalstu bija
iespējams gan veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai diagnosticētu slimību, gan nodrošināt
ārstēšanu.
Bez projekta palīdzības nebūtu izveseļojies arī runčuks Mališs, kuram tika izārstēta
kalicivīrusa izraisīta slimība. Savukārt ielas kaķītis Černišs joprojām turpina atveseļoties pēc
kāda nezināma negadījuma, kurā viņš guvis žokļa traumu. Runčukam Barsikam, kaķenītei
Zajkai un vairākiem kaķēniem maijā tika izārstēts ausu ērcītes izraisīts iekaisums, acu kaites
un citas slimības.
Ar projekta finansējumu palīdzība tika sniegta arī deviņus gadus vecajam sunim Tobim,
kuram veikta vēdera operācija.

Sterilizācijas programma
Ielas kaķu sterilizācijas programmas
apjomi maijā, salīdzinot ar aizvadītajiem
pavasara mēnešiem, ievērojami
samazinājās gan tādēļ, ka lielākā daļa
vēl nesterilizēto kaķu mammu pašlaik ir
laidušas pasaulē un audzina mazuļus,
gan arī tādēļ, ka beidzot kļuva pieejams
Rīgas Domes finansējums, ko steidz
izmantot daudzi koloniju aprūpētāji.
Tomēr arī mūsu projektā turpinājās
darbs, sterilizējot kaķus no kolonijām
Talsu, Kalnciema, Vestienes, Tapešu,
Kristapa, Platajā un Kartupeļu ielā, kā
arī Ķeipenē, Ogres novadā.
Tāpat ar projekta atbalstu palīdzējām cilvēkiem, kas nabadzības dēļ paši to nevar atļauties,
sterilizēt kucītes, tādejādi novēršot nevienam nevajadzīgu kucēnu nākšanu pasaulē.

No projekta līdzekļiem maijā apmaksāta trīs kaķeņu, trīs runču un divu kuču
sterilizācija, pārējos izdevumus segsim nākamajā mēnesī.
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Fotoreportāža
Lielā pastaiga 2012

13.maijā 17 patversmes suņi un brīvprātīgie devās
ikgadējā Lielajā pastaigā (šis bija jau trešais gads, kad to
darām), lai parādītu, ka arī patversmes suņi ir tikpat
socializēti un piemēroti dzīvei sabiedrībā kā jebkurš cits
suns, un praksē demonstrētu, kā jāuzvedas ar suni
pilsētā.

Maršruts veda no "Dzīvnieku drauga" pa Kalnciema ielu uz
Vanšu tiltu, cauri Vecrīgai uz Bastejkalnu, pa Kaļķu ielu
uz Akmens tiltu - Uzvaras bulvāri - Slokas ielu - gar
Āgenskalna tirgu un atpakaļ uz patversmi. Viss izdevās
lieliski. Suņi uzvedās ļoti labi un prātīgi, brīvprātīgie
klausīja norādījumiem un laikapstākļi lutināja — lai gan
bija vējains, saule spīdēja un sildīja arī.

Pastaigā tika pavadītas trīsarpus stundas (ar stundu ilgu
atpūtu, tējas dzeršanu un mazu iestiprināšanos
Bastejkalnā). Cilvēku uzmanības netrūka, it sevišķi Rīgas
centrā, kur gandrīz visi apstājās, lai paskatītos, kas tie tādi
par cilvēkiem zilās jakās un ar suņiem pie pavadām, bet
visjaukākais bija redzēt, kā bieži vien drūmajās cilvēku
sejās iezagās patiess smaids par mūsu četrkājainajiem
mīluļiem. It sevišķi viņi patika tūristiem – gandrīz visi
apstājās apskatīties, kas mēs tādi, un gidā vairs nemaz
neklausījās.

Mājās atgriešanās katram bija citāda. Noguruši
brīvprātīgie, daži suņi, kuri itin nemaz vairs negribēja iet,
bet tikai gulēt, un tad, protams, tie, kuri varēja savus
cilvēkus vilkt visu turpceļu un atceļu arī.

Pastaigas mērķis tika sasniegts - patversmes suņi
pierādīja, ka var būt disciplinēti, labi audzināti un tajā
pašā laikā bezgala mīļi, jautri un priecīgi. Daudz patīkamu
emociju noteikti bija visiem, tāpēc paldies rīkotājiem –
Agnesei un Nastjai, brīvprātīgajiem, kas palīdzēja
pasākumu īstenot, un, protams, suņiem!
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Laimīgie stāsti maijā

Darvins un
Bella
Maijā uz jaunajām
mājām devās abi
pagājušā mēneša
avīzes galvenie
varoņi – šarpeja
jauktenis Dravins
un vienacainā
bezausu kaķenīte
Bella. Darvins tagad ir jaunas,
aktīvas sievietes draugs un
līdzgaitnieks, bet Belliņa dzīvo Rīgā,
Vējavas ielā.

Ketija
Garkājainā Ketija pie
mums dzīvo ja kopš
2010.gada, kad viņu kā
mazu kucēnu vēlā rudens
dienā izvilka no Māras dīķa
un atnesa uz patversmi.
Savus īstos saimniekus
viņa sagaidīja 1.maijā, tā
pierādot, ka ikvienam
sunim kaut kur ir savs
cilvēks, un aizsākot

Laimīgo Suņu Mēnesi mūsu patversmē. Tagad
Ketija dzīvo Mazajā Buļļu ielā kopā ar draugu
un rotaļu biedru no Tukuma patversmes
Džeksonu. Ketijas saimnieki stāsta, ka suņu
meitene jaunajās mājās iejutusies lieliski un
darot arī lieliskus nedarbus, piemēram,
brīvajos brīžos pārkārtojot dārzu pēc savas
gaumes un patikšanas.

Kima
Kimas jaunos saimniekus uz patversmi atveda suņu rejas. Jaukais
pāris bija nolēmis doties pastaigā gar dzelzceļa sliedēm no Babītes
līdz Rīgas centram, un pie Zasulauka  stacijas izdzirda mūsu suņu
„pēcpusdienas kori”. Nolēmuši savu pārgājienu noslēgt ar suņu
pastaigu, abi iegriezās patversmē, un jau pēc dažiem mirkļiem
saprata, ka vairs nespēs šķirties no melnās šķelmes Kimas.
Nepagāja ne pāris stundas, kad Kima jau varēja izpētīt savu jauno
dzīvesvietu privātmājā Spilvē, iepazīties ar kaimiņu un rotaļbiedru

Mopša kungu un citiem jaunās dzīves labumiem, kas viņai it labi iet pie sirds.

Šanela
Rūpīgā māmiņa
Šanela savas īstās
mājas atrada pie
k ā d a s  s i r m a s
kundzes, kļūstot
par tās ikdienas
gaitu pavadoni un
laika kavētāju. Jaunajās mājās Šanela
izturas, kā jau dāmai pieklājas – nakti guļ
gultā, bet dienā pieskata dārzu un seko
saimniecei soli solī, nepiemirstot arī pikti
uzriet nelūgtiem viesiem un kaimiņu kaķiem,
kas mēģina ielavīties Šanelas īpašumos.

Fiona
B e z p a -
j u m t -
n i e k u
b ū d i ņ ā
pie Jūr-
m a l a s
š o se j a s
u z a u -
g u s ī
Fiona nu kļuvusi par saimnieci
privātmājai un dārzam Jūrmalas
gatvē. Šeit viņai darāmi svarīgi darbi –
ne vien jāapsargā savu teritoriju,
a p r e j o t  g a r ā m g ā j ē j u s ,  ī p a š i
velosipēdistus, jāizrok kāda bedre un
jāparotaļājas, bet arī ik dienas
jāpavada saimnieci rīta skrējienā, kas
līdz ar Fionas dalību esot kļuvis
manāmi raitāks.
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Mēneša dzīvnieki

Sešus gadus veco runci Franci
saimniece atnesa uz patversmi it
kā alerģijas dēļ. Franča skaistais
kažoks bija savēlies pinku pinkās
un bija skaidrs – ķemme te neko
nelīdzēs, tāpēc runcim tika
nocirpta "lauvas frizūra". Turklāt
jau patversmē atklājās, ka
runčukam ir ielaista slimība, un
nācās izdarīt smagu operāciju, pēc
kuras Francis ilgi nevarēja
atkopties. Dažbrīd jau šķita, ka
runčuks neizdzīvos, taču viņš
cīnījās līdz galam un uzvarēja.
Tagad Francis ir atguvis spēkus
un nepacietīgi gaida cilvēkus, kas
dos viņam jaunas mājas.

Ļusja piedzima un uzauga
mazdārziņos netālu no Jūrmalas
šosejas. Ļusjas meita Fiona ir viens
no maija „laimīgajiem stāstiem”, un
tas mums deva iespēju uzņemt
patversmē un palīdzēt arī mammai,
jo Ļusjas saimnieks, lai gan
rūpējās par viņu un viņas bērniem,
cik spēja, tomēr nevarēja savām
trim suņu meitenēm nodrošināt
labu aprūpi. Neraugoties uz to, ka
sunene gandrīz visu mūžu ir
pavadījusi pie ķēdes, viņa ir ļoti
labdabīga un draudzīga pret
cilvēkiem. Toties citi suņi viņai
nepatīk, tāpēc Ļusjai jābūt
vienīgajam sunim mājās.

Francis Ļusja
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Kalifornijā aizliedz delikatesi ar ciešanu garšu – „foie gras“

No šā gada 1.jūlija Kalifornijā, ASV, stājies spēkā
likums, kas aizliedz ražot un tirgot par delikatesi
uzskatīto “foie gras” jeb zosu un pīļu aknu pastēti –
produktu, ko iegūst nežēlīgā veidā, vardarbīgi
pārbarojot putnus, līdz to aknas pārsniedz normālos
izmērus pat līdz desmit reižu. Tā dēvētais “Kalifornijas
“foie gras“ likums” (California S.B. 1520) tika pieņemts
2004.gada 19.februārī un paredz “aizliegt mājputnu

piespiedu barošanu ar mērķi palielināt to aknas virs normālā izmēra”, kā arī tirgot
pārtikas produktus, kas iegūti no šādā veidā barotiem putniem.


