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Tas tāpēc, ka programmas „noķer
– sterilizē – atlaiž” ieviešanai Latvijā
ir viens būtisks trūkums – pārāk
mazs sterilizācijas apjoms, jo pašval-
dības piešķirtie līdzekļi ir nepietieka-
mi, lai jūtami ietekmētu ielas kaķu
skaitu, un arī dzīvnieku aizsardzības
organizāciju iespējas ir ierobežotas.
Statistika liecina, ka par Rīgas do-
mes līdzekļiem pēdējos gados sterili-
zēti vidēji 1 – 1,5 tūkstoši ielas kaķu
gadā, savukārt galvaspilsētas neval-
stiskās organizācijas sterilizējušas
vidēji ap 300 - 500 kaķiem gadā. Tas
ir pavisam mazs pilieniņš pret milzī-
go, pēc dažādām aplēsēm 200 – 500
tūkstošus lielo Rīgas ielas kaķu jū-
ru.

Savu artavu problēmā ieliek arī
neapzinīgi dzīvnieku īpašnieki, kas
nezināšanas vai negribēšanas pēc
nesterilizē savus mājas mīluļus, bet
brīdī, kad pieteikušies mazuļi, nevē-
las paši tikt galā ar savas rīcības

sekām, bet izmet dzīvniekus uz ielas
vai uzkrauj patversmju pleciem. Par
šo problēmu un tās nepielūdzamo
matemātiku runāsim šī mēneša nu-
mura tēmā, apspriežot arī agrīnās
sterilizācijas plusus un mīnusus.

Tomēr ne jau tikai no finansēm ir
atkarīgs, cik veiksmīgi tiks risinātas
klaiņojošo dzīvnieku un dzīvnieku
aizsardzības problēmas kopumā.
Milzīga nozīme ir arī valsts un paš-
valdību iestāžu attieksmei un izprat-
nei, bet ar to Latvijā nav pārāk spo-
ži. Par to liecina fakts, ka ikgadējā
vides organizāciju ironiskā balva
„Lielais Zirgābols 2013” šogad tika
piešķirta par dzīvnieku aizsardzību
atbildīgajai Zemkopības ministrijai:
par daudzajiem „sasniegumiem”
dzīvnieku aizsardzības sistēmas sa-
graušanā. Par pārējiem vides jomas
„antivaroņiem” lasiet  avīzes
7.lappusē.
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Bargās ziemas aizkavēts, kaķēnu un kucēnu „bums” šogad nāca vēlu,
bet toties pamatīgi – nedēļas laikā patversmē ikviens kaktiņš un stūrītis
bija aizpildīts ar ņaudošiem un smilkstošiem mazuļiem. Par spīti tam, ka
jau daudzus gadus gan Rīgas dome, gan dzīvnieku aizsardzības organizā-
cijas sterilizē ielas kaķus, palīdz maznodrošinātajiem un izglīto sabiedrī-
bu, joprojām jaundzimušo kaķēnu un kucēnu skaits daudzkārtīgi pār-
sniedz iespējas tiem visiem atrast jaunas mājas.

http://edition.cnn.com/2011/LIVING/07/22/help.strays.mnn/index.html
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ZIŅAS

Ciemiņi patversmē
Maijā patversmi apciemoja cilvēki

ar dzirdes traucējumiem, kas pieda-
lās Latvijas Nedzirdīgo savienības
īstenotajā un Eiropas Sociālā fonda
finansētajā projektā "Nepalikt vie-
niem klusumā". Projekts paredz ie-
saistīt pensionārus ar dzirdes trau-
cējumiem dažādās aktivitātēs, piln-
veidot esošās un apgūt jaunas pras-
mes, interesanti pavadīt brīvo laiku,
dodoties ekskursijās un izziņas
braucienos.

Patversmes apmeklējumam vecie
ļaudis bija gatavojušies jau labu lai-
ku, rokdarbu nodarbībās šujot omulī-
gus guļamspilvenus mūsu dzīvnie-
kiem. Ar neviltotu un aizrautīgu inte-
resi viņi iztaujāja ikkatru sīkumu par
patversmes darbu, suņu un kaķu
likteņstāstiem un raksturu. Vizītes
noslēgumā visi vienprātīgi nolēma, ka
sadarbība starp dienas centru Elvīras
ielā un patversmi noteikti turpinā-
sies.

Talka talkas galā

Lai gan par tīrības mēnesi dēvē
aprīli, kad visā Latvijā notiek Lielā
talka, patversmē darbu vienmēr pie-
tiek, tāpēc rosība nenorima arī maija
sākumā.

Vispirms savu čaklo roku palīdzī-
bu piedāvāja Zolitūdes ģimnāzijas
jaunieši, kas savas enerģiskās
audzinātājas vadībā zibensātrumā,
taču ļoti rūpīgi izlīdzināja suņu sa-
raktās bedres pastaigu laukumos,
kuriem nav betona seguma.

Savukārt 11.maijā patversmē
not ika  ikgadē jā  uzņēmuma
„Skrivanek” rīkotā pavasara talka,
kas šogad pulcēja ap 30 čaklu talko-
tāju. Ar viņu palīdzību patversmes
ēka un teritorija tika uzspodrināta
līdz mirdzumam, nogrābjot pērnās
lapas un zāli, uzpošot puķu dobes,
nomazgājot ziemas putekļus no sie-
nām un logiem. Savukārt vīri sala-
boja kaķēnu un suņu āra pastaigu
laukuma nožogojumus, kas gadu
gaitā bija stipri nolietojušies.

Talkas noslēgumā visi mielojās ar
tradicionālo uz ugunskura vārīto
zupu, kas šoreiz bija padevusies īpa-
ši asa un sātīga.

Didžitam 4. vieta paklausības rallijā
"Dzīvnieku drauga" suņu skoliņas dalībniece Arta un viņas

skolnieciņš Didžits 28.maijā piedalījās biedrības "Aste gredze-
nā" rīkotajā paklausības rallijā Ķekavā. Suņu puika vairāku
citu rējēju konkurencē ieguva ceturto vietu, mājās atgriezās ar
godam nopelnītu medaļu, dāvanām un platu smaidu sejā. Šīs
bija viņa pirmās sacensības, un mēs par abiem ļoti lepojamies!
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ZIŅAS

Lielā pastaiga 2013
Patversmes suņi un brīvprātīgie 1. maijā devās

tradicionālajā Lielajā pastaigā. Gājienā piedalījās vai-
rāk nekā 10 suņi un brīvprātīgie. Lielās pastaigas
maršruts veda no patversmes pa Kalnciema ielu uz
Vanšu tiltu, cauri Vecrīgai uz Bastejkalnu, pēc tam
pa Kaļķu ielu uz Akmens tiltu, tālāk pa Uzvaras bul-
vāri un Slokas ielu, garām Āgenskalna tirgum atpa-
kaļ uz patversmi. Pastaigas mērķis bija parādīt, ka
patversmes suņi ir tikpat socializēti un piemēroti dzī-
vei sabiedrībā kā jebkurš cits suns, kā arī praksē
demonstrēt, kā jāuzvedas ar suni.
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NOTIKUMS

“Dzīvnieku drauga” suņu skolas pavasara semestra noslēgums

Maija beigās noslēdzās “Dzīvnieku drauga” suņu
skolas pavasara semestris. Nodarbību laikā apguvām
paklausību, nedaudz paspēlējāmies, nedaudz paspor-
tojām. Bija daudz jautru mirkļu, mazu un lielu uzvaru,
taču vislielākais ieguvums, manuprāt, bija iespēja ie-
pazīties un sadraudzēties ne tikai ar patversmes su-
ņiem, bet arī citiem dalībniekiem. Par maiju tāpat kā
aprīli vislabāk stāstīs fotogrāfijas, bet darbu ar suņiem
atsāksim jūlijā.

Skolotāja Maija

Ir suņi, kuriem itin viegli padodas lidošana. Skaja

(augšā) un Mišela (apakšā).

Dažkārt ir mums šķietami vienkārši uzdevumi, kuru izpildei
ir nepieciešams mazliet uzmundrinājuma. Apollo (augšā) mā-
cās lēkt cauri riņķim, bet Montijs (apakšā) - šķērsot laipu.

Pongo mācās likt lietā degunu un atrast paslēptos gardumus
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NOTIKUMS

Saka—vārnas esot gudri
putni. Ņemot vērā to lielo
skaitu, kas vēroja mūsu
nodarbības un čiepa
gardumus, mēs apsve-
ram domu izveidot arī
vārnu apmācības grupiņu.

Didžits meklē

Ja kādam šķiet, ka suni mācīt ir vienkārši, tad var noteikti

pamēģināt iziet šķēršļu trasi, nevienu priekšmetu nenogā-

žot. Pat labākie neizgāja bez kļūdām, bet dažs labs izlēma,

ka mantas ir jāpārvieto.

Un, kad suņi savu distanci ir veikuši, laiks pa-strādāt skolotājiem!

Sirsnīga kopbilde—uz tikšanos vasarā!
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Sadalīti Vides Zirgāboli
Vides aizsardzībā ieinteresētu domubiedru grupa – Zirgābola balvas padome – šogad jau ceturto

reizi pasniedza “Zirgābolus” - provokatīvu balvu, ko piešķir vides ķēzītājiem. Balva tika dibināta
2009.gadā kā līdzsvarojošs papildinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikga-
dējai balvai „Ābols” par vides uzlabošanu un aizsardzību. “Zirgābolu” mērķis ir pievērst uzmanību vi-
des aizsardzības praksei un problēmām Latvijā, videi nedraudzīgiem projektiem, amatpersonu
darbībai/bezdarbībai vides aizsardzības jomā, ignorējot nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedok-
li, t.i., vides ķēzīšanai un ķēzītājiem.

Ķēzienbudžets
Atbilstoši Finanšu ministrijas, valdības un Saeimas nolemtajam

Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ir jānodrošina 50% sava budže-
ta, veicot mežizstrādi tās apsaimniekošanā esošajos mežos īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās.

2013.gada budžetā DAP šādā veidā jāiegūst 701 950 Ls. Tātad, lai
nodrošinātu dabas aizsardzību, dabas aizsargātājiem jāiznīcina tas,
kāpēc tie vispār pastāv: DAP uzlikti nesamērīgi plāni koku ciršanai.
Aizsargājamo mežu ciršanas laikā tiek izvākti koki, kas ir nozīmīgi ku-
kaiņiem un putniem, tiek saārdīta zemsedze, traucēti zvēri. Tikpat labi
valsts varētu uzlikt par pienākumu DAP izšaut dzīvniekus un tirgot to
izbāzeņus, gaļu un ādas, kā arī Sarkanajā grāmatā ierakstīto augu

herbārijus.

Ķēzienakts
VARAM likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” ir lieliska pretimnākšana krasta kāpu

aizsargjoslas apbūvētājiem, atceļot prasību pirms būvniecības saņemt ikreizēju Ministru kabineta rīko-
jumu. Šis likumprojekts paredz arī atcelt VARAM kompetenci apstiprināt ciemu robežas krasta kāpu aizsarg-
joslā, nenosakot līdzvērtīgas pilnvaras ministrijas padotības iestādēm.

Ķēzienturpinājums
Saeimas noraidījums ie-

cerei atjaunot Valsts būvinspek-
ciju.
Grozījumi Būvniecības likumā,
kas likvidēja Valsts būvinspekciju
(VBI), stājās spēkā 2009. gada 1.
jūlijā. VBI funkcijas tika sadalītas
starp vairākām institūcijām – Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisiju, Patērētāju tiesību
aizsardzības centru un Iekšlietu
ministriju, vienlaikus nosakot, ka
būvniecības kontroli turpmāk
veiks tikai pašvaldību būvinspek-
tori. Topot jaunajam Būvniecības
likumam, tika ierosināts atjaunot
VBI, taču Saeimas Tautsaimniecī-
bas komisijā priekšlikums tika
noraidīts un 2.lasījumā esošajā
Būvniecības likumā valsts kontrole
nav paredzēta. Tas nozīmē, ka arī
turpmāk pašvaldības veidos savas
būvinspekcijas, kas izdos būvat-
ļaujas, un pašas kontrolēs savu
izdoto būvatļauju atbilstību nor-
matīvajiem aktiem.

Ķēzienmahinācija
Likums "Grozījumi Meža

likumā" dod vienreizēju iespēju
noslēpt no sabiedrības būvniecī-
bu mežā.

Saskaņā ar šo likumu iz-
dotie noteikumi nosaka, vai, parei-
zāk - nenosaka, ko var būvēt me-
žaparkā, kas nozīmē, ka mežapar-
kā var pieļaut gan privātmāju, ho-
teļu un atpūtas centru, gan pat
helikopteru nosēšanās laukumu
u.c. visdažādākā veida būvniecību.
MK noteikumi neparedz arī nosa-
cījumu, ka un cik procentuāli me-
žaparka teritorijā ir jāsaglabā
mežs. Vienīgais, ko NVO izdevās
panākt, ir nosacījums, ka Baltijas
jūras krasta kāpu aizsargjoslā „var
ierīkot tikai publisko infrastruktū-
ru un tūrisma un sabiedriskas
nozīmes rekreācijas objektus, ku-
ru kopējā platība nepārsniedz 15%
no mežaparka platības, kas atro-
das aizsargjoslā”. Tātad mežapar-
ka teritorijā, kas neatrodas 300
metru zonā no jūras, jebkādās
platībās var tikt veikta jebkāda
veida būvniecība.

Ķēzītājs
Pārresoru koordinācijas centrs, kas neuzskatīja par

vajadzīgu iekļaut vides jautājumus Nacionālajā attīstības
plānā 2014.-2020.gadam.

Neņemot vērā ābeces patiesību, ka ilgtspējīga valsts
attīstība balstās arī uz vides aizsardzību, dokuments ignorē
būtiskus vides aizsardzības jautājumus un neatbilst ES no-
stādnēm par nepieciešamību atjaunot degradētās ekosistēmas
un nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli sugām un bioto-
piem. Pēc PKC domām, tā nav Latvijas prioritāte, jo „pēc papī-
riem” mums ar vidi viss esot vislabākajā kārtībā un valstij jādo-
mā par dzimstības veicināšanu un ekonomisko izrāvienu, nevis
„kaut kādiem tur biotopiem vai pļavu putniem”.
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Finanšu ķēziens
A/s "Grobiņa" projektam "Jaunas kažokzvēru audzēta-

vas būvniecība" Lauku atbalsta dienests apstiprināja vairāk nekā 1,4 miljonus latu liela Eiropas Sa-
vienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu, tādējādi visi Dienvidkurzemē pieejamie līdzekļi tika
vienai saimniecībai, sākotnēji atstājot vienpadsmit zemnieku saimniecības, kuru rakstītie projekti
bija ieguvuši vienādu atbalsta punktu skaitu, pilnīgi bešā.

Pēc saceltās ažiotāžas tomēr atradās nauda, ko sadalīt papildus. Izstrādājot projektu, nav ņemtas
vērā pagasta iedzīvotāju intereses un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.  Pašvaldība lēmumu par zemes izno-
māšanu a/s "Grobiņa" noslēgusi bez iedzīvotāju informēšanas. Izstrādājot projektu, nav ņemts vērā, ka
paredzētais objekts atradīsies apdzīvotā vietā - tuvākais nekustamais īpašums atrodas tikai 80 m no no-
vietnes. Vairāku iedzīvotāju oficiālās sūdzības nav ņemtas vērā nedz vietējā, nedz nacionālā līmenī. Uz
iesniegto sūdzību un lūgumu izvērtēt esošo situāciju VARAM nesniedza nevienu konkrētu atbildi vai argu-
mentu par iedzīvotāju konstatētajiem faktiem un ekologu sniegtajiem viedokļiem.

Zaļo pīlīšu pūšanas ķēziens
Kompānija L&T (Lassila and Tikanoja) Latvijā vairākus gadus izmantoja pasaulē populārākās

vides izglītības programmas Ekoskolas vārdu.
Jau 2010. gada aprīlī Vides izglītības fonds un starptautiskā organizācija „FEE International” uz-

ņēmumu informēja par nepieņemamu Ekoskolu vārda lietošanu uzņēmuma reklāmas iniciatīvā un aicinā-
ja pārtraukt programmas vārda izmantošanu. Pat pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem un centieniem rast
risinājumu uzņēmums L&T šo aicinājumu ignorēja, vēl vairāk – aizmuguriski iesniedza pieteikumu reģis-
trēt komerciālu preču zīmi ar Ekoskolu nosaukumu, lai īstenotu reklāmas aktivitātes zem biznesa domē-
na www.ekoskola.com. Vides izglītības fonds Patentu valdē uzvarēja prasībā par Ekoskolas vārda lietoša-
nas aizliegumu L&T komercijas nolūkos, jo uzņēmuma argumenti, ka “mūsu acīs Ekoskola neatšķiras no
ekokastes” un “ja Vides izglītības fonds nepelna ar Ekoskolām,
tas neliedz mums to darīt” nepārliecināja arī Patentu valdi. Tā
pierādījās, ka L&T negodprātīgi zog Ekoskolu vārdu. Ķēziens sirdī

Traģiskais notikums ar
Līgatnes dabas taku lāceni Madi,
kas samaksāja ar savu dzīvību
par cilvēku bezatbildību.

Gaujas Nacionālā parka
amatpersonas bija atbildīgi par to,
lai Mades mājas, kurās viņa bija
mīļais, jaukais Līgatnes lācis, kuru
barot ar kārumiem un pie kura
braukt ciemos brīvdienās ar bēr-
niem, būtu tādas, lai viņa nevarē-
tu no tām izkļūt un pārtapt par
apdraudējumu tuvāku un tālāku
māju iedzīvotājiem. Tieši cilvēkiem
pēc 2011.gada notikumiem bija
jāizdara viss iespējamais, lai Madei
vairs nekad nevarētu rasties iespē-
ja doties pastaigās pa Līgatnes da-
bas takām un viņu nebūtu jāno-
šauj kādas tuvējās mājas pagalmā.
Jo tieši cilvēki ir tie, kas Madi pa-
darīja par to, kas viņa bija – zvēru,
kurš nebaidās no cilvēkiem un
tāpēc var kļūt tiem bīstams.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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2009.gadā kā līdzsvarojošs papildinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikga-
dējai balvai „Ābols” par vides uzlabošanu un aizsardzību. “Zirgābolu” mērķis ir pievērst uzmanību vi-
des aizsardzības praksei un problēmām Latvijā, videi nedraudzīgiem projektiem, amatpersonu
darbībai/bezdarbībai vides aizsardzības jomā, ignorējot nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedok-
li, t.i., vides ķēzīšanai un ķēzītājiem.
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Lielais Zirgābols šogad tika piešķirts Zemkopības ministrijai, kas mērķtiecī-
gi, sistemātiski un apzināti normatīvo aktu sagatavošanā un praksē pēdējā gada
laikā vērsusies pret dažādām vides aizsardzības politikas jomām:

Zirgābola balvas padome:
Vides vārds, Zaļā brīvība, Vides aizsardzības klubs, Vides izglītības fonds, Dzīvnieku

drauga fonds, Latvijas Zemes draugi, Dzīvnieku SOS, Koalīcija dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsardzībai, Dzīvnieku brīvība, homo ecos, Latvijas Zaļā kustība.

 sagatavojot „Grozījumus Mežu likumā”
un tam sekojošos MK noteikumus, kas
pieļauj būvniecību mežā,

 turpinot skaudru meža apsaimnieko-
šanas politiku, kuras dēļ Latvija ik die-
nu zaudē desmitiem hektāru sava zaļu-
ma,

 iestājoties pret aizsar-
dzības statusa no-
teikšanu Latvijā
reti sastopamiem
un dabas aizsar-
dzībai visvērtī-
g ā k a j i e m
“ d a b i s k a m
meža bioto-
pam” atbil-
stošiem sau-
ssieņu un
purvainajiem
mežiem,

 sagatavojot MK
noteikumu pro-
jektu "Labtu-rības
prasības aitu turēša-
nai", kas paredzēja Lat-
vijā atļaut līdz šim aiz-
liegto jēru astu amputāciju,
turklāt pielietojot nežēlīgo gumijas
gredzenu metodi, un dodot tiesības
jērus kastrēt un amputēt tiem astes arī
personām bez veterinārmedicīniskās
izglītības,

 sagatavojot MK noteikumus „Noteikumi
par zinātniskiem mērķiem izmantojamo

dzīvnieku aizsardzību”, kas izslēdz
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi
no eksperimentu izvērtētāju loka, un
līdz ar to valstī vairs nav neatkarīgas
un objektīvas institūcijas, kas veic eks-
perimentu ar dzīvniekiem ētisko izvērtē-
jumu,

 sagatavojot l ikumprojektu
„Grozījumi Medību likumā”, kas

paredz Latvijā atļaut līdz
šim aizliegtās medības ar

loku un bultām, atļauj
medības uz visiem ne-

limitētiem dzīvnie-
kiem ūdenstilpņu
tauvas joslā, kā arī
suņu un kaķu no-
galināšanu, iz-
mantojot medību
ieročus. Neraugo-
ties uz ZM pūli-
ņiem, Saeima 2.la
-sījumā noraidīja
loku medību ievie-

šanu Latvijā un
turpinās arī diskusi-

ja par mednieku tiesī-
bām apšaut suņus un

kaķus,

 iekļaujot Dzīvnieku aizsar-
dzības ētikas padomē Latvijas Med-
nieku asociāciju, kas ne juridiski, ne
pēc būtības, ne starptautiskās prakses
dzīvnieku aizsardzībā neatbilst Pado-
mes noteiktajai misijai, un plānojot tā-
das izmaiņas Padomes sastāvā un dar-
bībā, kas degradē Padomes kā dzīvnie-
ku aizsardzības ombuda ideju.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Lielais Zirgābols tiek Zemkopības ministrijai
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Spriedzes mēnesis dzīvnieku aizsardzības politikā

Maijs Dzīvnieku drauga fondam izvērtās par aktīvu un spriedzes pilnu mēnesi
dzīvnieku aizsardzības politikas veidošanā, jo Zemkopības ministrijas un Saeimas gaite-
ņos notika diskusijas par vairākiem svarīgiem un strīdīgiem jautājumiem.

Loka mednieku „āža kāja”

Maijā no maisa skaidri un gaiši
izlīda loka medību atbalstītāju
„āža kāja”. Jau ziņojām, ka Saei-
ma aprīļa sākumā, 2.lasījumā iz-
skatot Medību likuma grozījumus,
ar pārliecinošu vairākumu norai-
dīja ieceri Latvijā atļaut medības
ar loku un bultām. Tomēr šīs iece-
res lobētāji mierā nelikās un uz
likumprojekta 3.lasījumu iesnie-
dza priekšlikumu loku un bultas
atļaut izmantot tikai nebrīvē turē-
to savvaļas sugu dzīvnieku nogali-
nāšanai, kā arī nelimitēti medīja-
mo sugu dzīvnieku medībām. Tā
atklājās priekšlikuma virzītāju
patiesā būtība: tā kā ir maz ti-
cams, ka loka mednieki ar aizrau-
tību metīsies vajāt tādus nelimitē-
to medījamo sugu dzīvniekus kā
vārnas vai bebrus, ir skaidrs, ka
galvenais grozījumu virzītāju mēr-
ķis ir un vienmēr ir bijis legalizēt
izklaides medības briežu dārzos.

Dzīvnieku Drauga fonda pār-
stāvji kopā ar citām dzīvnieku aiz-
sardzības organizācijām Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijā
iestājās pret loka medību atļauša-
nu, norādot, ka šāds medību veids
ir cietsirdīgs, turklāt Latvijas me-
dību saimniecībai tas nav nepie-
ciešams. Galīgais balsojums par
medību likuma grozījumiem Saei-
mā notika 20.jūnijā un bija loka
medniekiem nelabvēlīgs. Vairāk
par to ziņosim nākamajā avīzes
numurā.

Jēru astu lieta pacelta
Eiropas Komisijas līmenī

Maijā atsākās diskusija par to,
vai un ar kādām metodēm Latvijā
būtu atļaujama kastrācija un astu
amputācija aitām. Neraugoties uz
divkārtēju Eiropas Komisijas (EK)

un Valsts kancelejas atzinumu, ka
Zemkopības ministrijas un aitkop-
ju iecerēto "gumijas gredzenu” me-
todi šim nolūkam izmantot ne-
drīkst, aitkopji tomēr vēl cer pa-
nākt savu un cenšas novilcināt
attiecīgo noteikumu tālāko virzību.
Dzīvnieku aizsardzības organizāci-
ju nostāja šajā jautājumā ir vien-
nozīmīga – Eiropas normatīvie akti
skaidri un gaiši nosaka, ka astu
amputācija aitām ir pieļaujama
tikai tad, ja tas nepieciešams dzīv-
nieku veselībai, un to drīkst darīt
tikai ar ķirurģiskām metodēm.

Ētikas padomes „Gordija
mezgls”

Īsts Gordija mezgls ir sapinies
ap Dzīvnieku aizsardzības ētikas
padomi (DzAĒP), par kuras tālāko
darbību un veidošanas principiem
diskusijas ilgst jau vairāk nekā
gadu.

Diemžēl Zemkopības ministrija
ir izvēlējusies neieklausīties dzīv-

nieku aizsardzības organizāciju
viedoklī, ka ir jāsaglabā līdzšinē-
jais DzAĒP modelis un funkciona-
litāte, stiprinot padomi kā
„dzīvnieku tiesībsargu”, un nolē-
musi to pārveidot par konsultatīvu
padomi, kurā meklēt kompromi-
sus situācijās, kad saduras dzīv-
nieku izmantotāju un dzīvnieku
intereses. Saskaņā ar ZM vīziju
Padomē darbotos lauksaimnieku
organizācijas, dzīvnieku aizsargi,
veterinārārstu pārstāvis un viens
zinātnieks. Padomes loma un no-
zīme samazināta līdz minimu-
mam, jo tai vairs pat nebūs tiesī-
bas vērtēt un sniegt atzinumus
par normatīvo aktu projektiem
dzīvnieku aizsardzības jomā.

Dzīvnieku drauga fonds uzska-
ta, ka šāds lēmums ir liels solis
atpakaļ un nākotnē to nāksies
nožēlot, īpaši ņemot vērā, cik liela
uzmanība dzīvnieku aizsardzības
un labturības jautājumiem tiek
pievērsta Eiropas Savienībā.

Dzīvnieku Drauga fonda pārstāvji kopā ar citām dzīvnieku
aizsardzības organizācijām iestājas pret loka medību atļaušanu
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Vai drīkst spridzināt kurmjus?

Kā noprotams no internetā pie-
ejamajiem videomateriāliem un
uzņēmuma mājas lapas, metode
tiek galvenokārt izmantota kurmju
iznīcināšanai. Spridzināšanas ie-
kārtu uzņēmums piedāvā arī iz-
īrēt.

Dzīvnieku drauga fonds uzska-
ta, ka šāda kurmju iznīcināšanas
metode ir ne vien cietsirdīga, bet
arī pretrunā ar likumu. Lai gan
kurmji ar savām alām un raku-
miem var nodarīt postu glīti iekop-
tiem dārziem, tomēr jāatceras, ka
pretēji vispārpieņemtam uzskatam
atšķirībā no pelēm, žurkām un
tarakāniem kurmji nav uzskatāmi
par kaitēkļiem, kuru iznīcināšanu
ar indi, slazdiem un citām meto-
dēm likums pieļauj. Turklāt pat
žurkas un peles nedrīkst spridzi-
nāt – to nogalināšanai atļauts iz-
mantot tādas metodes, kas rada
dzīvniekiem vismazāk ciešanu.
Nedrīkst arī aizmirst, ka sarežģītā
kurmju alu sistēma dod patvēru-
mu neskaitāmām citām dzīvām
radībām, kuras visas spridzināša-

nas laikā aiziet bojā…
Tāpēc Dzīvnieku drauga fonds

ir vērsies atbildīgajās iestādēs –
Valsts policijā, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā

un Dabas aizsardzības pārvaldē –
ar aicinājumu izvērtēt kurmju
spridzināšanas biznesa likumību
un saukt pie atbildības personas,
kas to izplānojušas un realizē.

Šī gada maijā TV3 raidījumā „Bez Tabu” un citos masu medijos un interneta viet-
nēs parādījās informācija par uzņēmumu „Mednieks.lv”, kas piedāvā pakalpojumu – alu
dzīvnieku iznīcināšanu, piepildot alas ar detonējošu gāzi un pēc tam to uzspridzinot.

Dzīvnieku drauga fonds uzskata, ka šāda kurmju iznīcināšanas
metode ir ne vien cietsirdīga, bet arī pretrunā ar likumu.

Vai tu zināji?  Kurmji nenodara kaitējumu kultūraugiem, jo ir
kukaiņēdāji, kuru pamatbarība ir sliekas.



 Kurmja atrašanās dārzā nozīmē, ka zeme šeit ir
tīra un veselīga. Vēl vairāk - veidojot savus alu
labirintus, kurmji uzirdina augsni un veicina
gaisa un mitruma apriti.



 Kurmji ir vienpatņi un savā teritorijā neielaiž
citus kurmjus. Teritorijas saimnieka
iznīcināšana dārzu necik ilgi nepasargās – ja
vieta būs laba un ar barību bagāta, tajā drīz vien
ievāksies cits kurmis.



 Vairāk par kurmjiem uzzini šeit: http://
www.latvijasdaba.lv/ziditaji/talpa-europaea-l/
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais maijā

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu maijā
patversme varēja sniegt palīdzību 28 dzīvniekiem –
24 kaķiem un četriem suņiem. Ārkārtas veterinārā
palīdzība tika sniegta 12 dzīvniekiem, bet 16 dzīv-
nieki tika sterilizēti programmas „noķer-sterilizē-
atlaiž” ietvaros.
Maijā tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī sniegtie ve-
terinārie pakalpojumi 120 latu apjomā.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Veterināro palīdzību ar
fonda atbalstu maijā saņēma
12 dzīvnieki – viens suns un
11 kaķi.

Visnopietnākās kaites bija
piemeklējušas 10 gadus veco
kaķenīti no Ziepniekkalna,
kura nonāca uz ielas pēc
saimnieces nāves, un rudo
ielas runčuku Bomzi. Abiem
murrātājiem nācās šķirties
no visiem zobiņiem, kas ve-
cuma un slimības dēļ bija
kļuvuši nelietojami. Tagad
minči ir jau atkopušies un
devušies uz pagaidu vai jau-
najām mājām. Zobu trūkums
abu astaiņu dzīves kvalitāti
neietekmēs, būs tikai vajadzī-
ga īpaša diēta.

Savukārt lauztā ķepiņa
tika saārstēta Kapļu ielas
runčukam Rūdim. Arī kaķe-
nīte Maša bija savainojusi
ķepiņu, bet minčiem Koškai,
Marselai un Kuzjam ar fon-
da atbalstu varēja palīdzēt
atkopties no dažādām slimī-
bām.

Pārējiem dzīvniekiem bija
nepieciešama veterinārārsta

konsultācija, bet ārstēšanos
viņi turpināja savās mītnes
vietās.

Sterilizācijas programma
Programmas „noķer – ste-

rilizē – atlaiž” ietvaros maijā
dažādās veterinārajās klīni-
kās tika nogādāti 16 kaķi –
15 kaķenes un viens runcis.

Lielākais darbs tika pa-
veikts Jūrmalā, kur ar brīv-

prātīgās Sandras Brasliņas
palīdzību tika sterilizēta ielas
kaķu kolonija pie restorāna
„Veranda” Jomas ielā. Tāpat
sterilizēti kaķi no galvaspilsē-
tas kolonijām Maskavas ielā,
Slokas ielā, Jūrkalnes ielā,
Valdeķu ielā un Alūksnes ie-
lā.

Ar fonda atbalstu tika ste-
rilizēti arī divi suņi, kas pie-
der bezpajumtniekiem.

Projekta ietvaros maijā bija iespējams palīdzēt vairākiem
ielas kaķiem
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STĀSTS

Reiz ziemā kāda sieviete ar
savu mazo meitiņu gāja pa
vienu no Rīgas ielām. Ceļš
bija nosarmojis un slidens.
Nogriežoties ap stūri, viņas
ieraudzīja pakritušu vezum-
nieka zirgu—ļoti vecu un no
pārguruma nevarīgu. Kāds
vīrs spārdīja to, gribēdams
piecelt.

Sieviete pārskrēja pāri ielai
un nometās ceļos pie zirga,
atbrīvoja to no iejūga un glās-
tīja tā vājo kaklu. Zirgs notrī-
cēja un apklusa. Sieviete pa-
griezās pret vīrieti: “Kā jūs to
varējāt! Vai tad jūs nezināt,
ka katrai dzīvai būtnei ir mā-
te?”

Acumirklī mazā meitenīte
saskatīja, ka visa pasaule ir
pilna ar mātēm. “Cik brīniš-
ķīgi!” viņa nodomāja. “Mums
visiem—bērniem, zirgiem,

putniem, suņiem, trusīšiem—
ir mātes, kas glābj mūs no
briesmām. Un, ja kāda māte
nevar atnākt, atsteidzas cita
un palīdz. Protams, mātes
vienmēr zina, kas jādara.”

Tagad šī mazā meitenīte ir
jau sirmgalve. Viņa savā mū-
žā ir pieredzējusi daudzas no
pasaules lielākajām šaus-
mām. Bet viņa nav aizmirsusi
savu bērnības vīziju. Gluži
pretēji, viņa ar augošām cerī-
bām vēro, kā nāk arvien vai-
rāk un vairāk sieviešu, lai
glābtu un aizstāvētu, dziedi-
nātu un mierinātu visu pa-
saules dzīvību. Sievietes—
veterinārārstes, pētnieces,
zinātnieces, dabaspētnieces,
zooloģes, reformatores, izglītī-
bas darbinieces—no adminis-
trācijas vadītājām līdz brīv-
prātīgām dzīvnieku kopē-
jām—sievietes it visur rūpē-

jas par citu māšu bērniem.
Viņas izceļas ar savu praktis-
kumu un apķērību. Bieži vi-
ņas ir ļoti apdāvinātas ar in-
tuīciju, iejūtību, diagnostikas
spējām. Viņas parāda izcilu
pašaizliedzību un neatlaidī-
bu, kāda nepieciešama nā-
kotnes veidotājiem.

Pēc mūsu gadsimta vātīm
jaunajā tūkstošgadē visur
būs vajadzīgas sievietes, lai
tās pildītu savu būtiskāko
pienākumu—būt par māti
vārda visplašākajā nozīmē.
Tādejādi sievietes paliks uzti-
cīgas savam tradicionālajam
uzdevumam un mērķim, pil-
dot to arī tālu ārpus mājas
un ģimenes. Un, sniedzot sa-
vas palīdzīgās rokas vēl tālāk,
kas zina, viņas varētu nema-
nāmi izraisīt jauna pasaules
spēka—līdzcietības spēka—
parādīšanos.

Mātes

http://www.sheknows.com/pets-and-animals/articles/807705/dogs-and-cats-are-woman-s-best-friend-find-out-why

Kristīne Čilvere
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Pārskatot sludinājumus dažādās interneta vietnēs, ne vienreiz vien nākas uzdurties šā-
diem sludinājumiem, kurus papildina fotogrāfijas ar piemīlīgiem kucēniem vai kaķēniem
un stāstu par to, kā viņi “nejauši gadījušies”. Patversmēs šādi nejaušie mīlas augļi nonāk
dažādos ceļos—cilvēki paši atnes, piedraudot: ja neņemšot, tad tāpat atstāšot, un dievojo-
ties, ka nu gan viņi savu kaķeni/kuci kastrēs, bet pēc gada stāsts sākas no jauna... Citi
nav spējuši visiem atrast mājas un pūlēm atmetuši ar roku, bet daži gluži vienkārši nevē-
lamos mazuļus izmet atkritumos vai atstāj kastē pie kādām durvīm.
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Saimnieka atbildība

Saskaņā ar pagājušā gada da-
tiem Latvijas patversmēs uzņemti
ap 5000 suņu un 6100 kaķu un,
lai arī trūkst datu par dzīvnieku
vecuma sadalījumu, apskatot jeb-
kuras patversmes mājaslapu, ir
redzams, ka lielākā daļa no tiem ir
jauni suņi un kaķi. Tāpēc to cilvē-
ku lepnums un prieks, kuri savas
kuces vai kaķenes kārtējam metie-
nam domājas atraduši  saimnie-
kus, ir visai apšaubāms, jo reti
kurš pārliecinās, vai šis pats ku-
cēns vai kaķēns šajās mājās dzīvo
arī pēc gada vai diviem.

Jebkuras patversmes mērķis
primāri ir atrisināt klaiņojošo dzīv-
nieku problēmu, sniedzot palīdzī-

bu tiem dzīvniekiem, kuriem tā ir
vitāli nepieciešama. Diemžēl reali-
tātē lielākā daļa suņu un kaķu
Latvijas patversmēs ir nevis tādi,
kuri dzimuši un auguši uz ielas
vai nokļuvuši tur kādas nelaimes
pēc, bet gan vienkārši kļuvuši lieki
saviem saimniekiem. Piemēram,
“Dzīvnieku draugā” no gandrīz 30
suņiem 21 nonācis kā kucēns.
Protams, uzņemot šos dzīvniekus,
tiek novērsta potenciālā iespēja,
ka viņi nonāks uz ielas, taču tajā
pašā laikā tiek paralizēts darbs
klaiņojošo dzīvnieku glābšanā un
patversmes tiek padarītas, skar-
biem vārdiem runājot, par cilvēku
bezatbildības izgāztuvēm. Nevaja-

dzīgo dzīvnieku ir daudz vairāk
nekā cilvēku, kas spētu par tiem
uzņemties rūpes, turklāt katrs
jaunpiedzimis kucēns vai kaķēns
nozīmē to, ka kāds jau patversmē
mītošs dzīvnieks mājas neatradīs.

Ir patiešām skumji, ka laikā,
kad Latvijā veterinārmedicīna ir
pietiekami attīstīta, lai efektīvi va-
rētu cīnīties ar pārāk lielo suņu
un kaķu skaitu, daudzi cilvēki vēl
joprojām dažādu iemeslu dēļ ne-
uzskata par nepieciešamu pasar-
gāt savus mīluļus no nevēlamas
grūtniecības. Tieši tāpat, kā neuz-
skata par vajadzīgu dzīvnieku vak-
cinēt, attārpot vai dažkārt pat
vienkārši pabarot...

Atdošu labās rokās...

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos materiālus http://www.aspcapro.org/pediatric-spayneuter.php
un http://www.straypetadvocacy.org/ , kā arī pašu pieredzi

Meklē vislabākos saimniekus...
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Mītu nezūdamība

Nenoliedzami pēdējo desmitgažu
laikā gan suņu un kaķu īpašnie-
ki, gan bezpajumtes dzīvnieku
kopēji ir kļuvuši daudz zinošāki
par to, kā izvairīties no nevēlamas
grūtniecības. Vēl 90.gadu beigās
saniknotu kaķu barotāju uzbru-
kumi ar mietiem un ķieģeļiem,
apliešana ar karstu ūdeni un sa-
mazgām no daudzdzīvokļu māju
logiem un citi konflikti bija ielas
kaķu ķērāju ikdiena, sterilizēti
mājas mīluļi – uz pirkstiem sa-
skaitāmi, bet nelaikā un nevietā
piedzimušu mazuļu slīcināšana –
ikdienas rutīna. Ne jau velti vis-
skaļākā ziņa un vislielākais sašu-
tums, 2011.gadā Latvijai pievie-
nojoties Eiropas konvencijai par
mājas (istabas) dzīvnieku aizsar-
dzību, bija par to, ka kucēnu un
kaķēnu slīcināšana vai cita veida
nogalināšana nu būs aizliegta...
Tas nekas, ka šāds aizliegums arī
bez visas konvencijas Latvijā bija
spēkā jau kopš Dzīvnieku aizsar-
dzības likuma pieņemšanas
2000.gadā...

Šobrīd daudzi ielas kaķu koloni-
ju aprūpētāji un mazturīgie iedzī-
votāji paši interesējas par sterili-
zācijas iespējām, vairākās pašval-
dībās vairāk vai mazāk veiksmīgi
darbojas programmas „noķer-
sterilizē-atlaiž” un arī krietna daļa

dzīvnieku īpašnieku saprot – ste-
rilizācija ir labākais veids, kā no-
vērst nevienam nevajadzīgu ma-
zuļu nākšanu pasaulē un pasar-
gāt savu mīluli no veselības pro-
blēmām vecumdienās.

Tomēr joprojām ir gana daudz
ļaužu, kuru attieksmi pret dzīv-
nieku sterilizāciju nosaka „mītu
nezūdamības likums”, kas tiek
nodots no paaudzes paaudzē. Pie-
mēram, ka sterilizēts kaķis paliek
resns un vairs neķer peles, bet
suns nesargā māju, ka suņu vai

kaķu puika nekad saimniekam
nepiedos „vīrietības atņemšanu”,
ka kucei un kaķenei vismaz vienu
reizi jālaiž pasaulē pēcnācēji. Tik-
pat nesagraujama kā ticība šiem
mītiem ir saimnieku pārliecība,
ka viņu sunim vai kaķim nekas
tāds nenotiks, jo „mēs viņu rūpīgi
pieskatām”, „viņa dzīvo tikai dzī-
voklī”, „viņai ir jau gads, bet ne
reizi nav bijusi meklēšanās”. Un,
galu galā, ja nu tomēr kaķene/
kucīte sagrēkos, gan jau kaut kā
mazuļus izdosies iekārtot.

Suņu un kaķu skaita pieau-
gums notiek pēc likumībām, kas
ir ne mazāk stingras un nemainī-
gas kā tās, ko mācījāmies skolā,
apgūstot ģeometrisko progresiju
un citas matemātiskas gudrības.
Aplēsēm svārstoties no minimālā
līdz maksimālajam, skaitļi bez-
kaislīgi rāda, ka viena kaķene
kopā ar saviem pēcnācējiem ap-
tuveni desmit gados var radīt no
pusmiljona līdz 11 miljoniem ka-
ķēnu, bet viena veselīga suņu
pāra vairošanās spēja ir gandrīz
70 000 kucēni sešos gados. Tas,
protams, ir teorētisks aprēķins,
pieņemot, ka visi vai gandrīz visi
pēcnācēji paliek dzīvi.

Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijā
ir aptuveni 476 600 kaķu – gan
to, kas dzīvo mājās, gan to, kas
mīt uz ielas. Optimistiski pieņe-
mot, ka viena ceturtā daļa jeb
apmēram 120 000 no tiem ir ste-
rilizēti, bet otra ceturtdaļa – tādu,
kurus saimniekiem izdodas no-
sargāt meklēšanas laikā, atliek
gandrīz 240 tūkstoši murrātāju,
kuriem ir iespēja brīvi nodoties
mīlas priekiem. No tiem aptuveni
puse jeb 120 000 ir kaķenes, un
katra no tām ik gadu var laist
pasaulē 4 – 6 un nereti pat vairāk

pēcnācēju. Tas nozīmē, ka ik ga-
du Latvijā nāk pasaulē 480 līdz
720 tūkstoši kaķēnu. Saskaņā
ar 2011.gada tautas skaitīšanas
datiem Latvijā dzīvo 2 070 371
iedzīvotājs, un tas nozīmē, ka ik
gadu vismaz katram ceturtajam
Latvijas iedzīvotājam ir jāuz-
ņem savās mājās viens kaķēns,
lai visiem sarūpētu mājas. Visas
Latvijas patversmes kopā gadā
var pieņemt ap 6000 kaķu – tikai
apmēram 1% no visiem jaun-
piedzimušajiem kaķēniem. Lūk,
kāda nežēlīga matemātika...
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Nepielūdzamā matemātika
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NUMURA TĒMA

Nāve vai kastrācija?

Veidi, kā kuci un kaķeni pasar-
gāt no nevēlamas grūtniecības, ir
sterilizācija/kastrācija jeb ķirur-
ģiska vairošanās orgānu izņemša-
na, pretmeklēšanās potes reizi
gadā, kas darbojas uz hormonu
pamata, vai arī sekošana līdzi
dzimumciklam un dzīvnieka
“sargāšana” “īpašajās dienās”.

Taču, lai rastos kucēns vai ka-
ķēns, ir nepieciešami divi. Lai arī ir
zinātniski pierādīts, ka, sterilizējot
sieviešu kārtas dzīvniekus, ir ie-
spējams būtiski ietekmēt populāci-
jas apmērus, nedrīkst aizmirst, ka
arī suns vai runcis ir jākastrē. Ga-
da laikā viens suņu puika vai run-
cis var kļūt par tēvu ļoti daudziem
kucēniem un kaķēniem.

Ir cilvēki, kas uzskata, ka efek-
tīvākais veids, kā tikt galā ar pā-
rāk lielo dzīvnieku skaitu, ir to
sistemātiska likvidācija. Taču to,
kāpēc tas nestrādā, rāda kāds pie-
mērs no vēstures. Marionas salā
Dienvidāfrikā 1949.gadā kāda zi-
nātnieku grupa, dodoties projām
no nelielas salas, tur atstāja pie-
cus nesterilizētus kaķus. 1975.
gadā salā jau mita 2500 kaķu, ku-
ri pārtika no jūras putniem, kas
ligzdoja uz zemes.

Lai kaķu populāciju likvidētu,
tā tika speciāli inficēta ar kaķu
enterīta vīrusu. Tas nogalināja
65% kaķu, bet atlikušajiem 35%
attīstījās imunitāte un tie turpinā-

ja vairoties. 1986.gadā salā tika
palaisti Džeka Rasela terjeri, lai
iznīcinātu atlikušos kaķus. Kaķu
medības turpinājās līdz 1989. ga-
dam, kad nolēma ķerties pie atli-
kušo kaķu izšaušanas. Visbeidzot
tika nolemts izmantot indi, kas
nogalināja ne tikai kaķus, bet arī
putnus.

Rezultāts? Izmantojot “ātrās”
metodes, kuras turklāt apdzīvotās
vietās pielietot nemaz nav ies-
pējams, vajadzēja 16 gadus, lai
iznīcinātu 2500 kaķus, kas bija
izolēti uz mazas saliņas. Šis pie-
mērs skaidri pierāda, ka eitanāzija
nav  efektīva metode, ja “vieta tuk-

ša nepaliek”?

Turklāt eitanazēt veselu metie-
nu sanāk daudz dārgāk nekā vien-
reiz sterilizēt kuci vai kaķeni. Pro-
tams, tikt vaļā no nevēlamiem ma-
zuļiem var arī, nedodoties pie vete-
rinārārsta, taču katra grūsnība
nozīmē pārmaiņas dzīvnieka orga-
nismā, kas nepaliek bez sekām.

Pat ja visas patversmes īsteno-
tu iemidzināšanas politiku, tas
nemainītu kopējo dzīvnieku skai-
tu. Vienmēr kaut kur un kaut kad
būtu kuce vai kaķene, kas pasaulē
laistu jaunu metienu, un tas visas
izmaksas par eitanāziju padara
veltīgas.
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Vai Tu zināji?

 Ikdienas sarunās parasti runā par sieviešu dzimuma dzīvnieku sterilizāciju un vīriešu kārtas
dzīvnieku kastrāciju, saprotot ar to vienu un to pašu, taču patiesībā tās ir divas dažādas ķi-
rurģiskas operācijas.

 Sterilizācija nozīmē, ka operācijas laikā tiek nosieti sēklvadi/olvadi, bet kastrācija nozīmē, ka
dzīvniekam izņem visus dzimumorgānus: olnīcas, olvadus, dzemdi.

 Pēc sterilizācijas dzīvnieks nevar radīt pēcnācējus, taču turpinās meklēšanās, kas sagādā neērtības
gan saimniekam, gan pašam dzīvniekam, un reizēm iespējama arī grūsnība. Tāpēc ieteicamā
metode ir tieši kastrācija.

 Ikdienā un veterināro klīniku cenŗāžos lietotais apzīmējums “sterilizācija” visbiežāk nozīmē
kastrāciju, tomēr vēlams pārliecināties, vai Tu un vetārsts ar šo jēdzienu saprotat vienu un to
pašu.
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Patversmju atbildība

Lielākā daļa patversmju iespēju robežās cen-
šas adopcijai nodot ne tikai fiziski veselus, bet
arī kastrētus dzīvniekus, jo šobrīd kastrācija ir
vienīgā drošā metode, lai pilnībā novērstu negri-
bētu kucēnu vai kaķēnu piedzimšanu, un vienī-
gā garantija, ka pēc nonākšanas mājās jaunu
mazuļu nebūs.

Taču problēma, ar kuru saskaras visas pa-
tversmes, ir dzīvnieku vecums, kuriem tiek veik-
ta kastrācija. Šobrīd tie ir 5—6 mēneši gan ku-
cēniem, gan kaķēniem, bet daudzi dzīvnieki mā-
jās dodas 1—4 mēnešu vecumā, un, lai kādi bū-
tu noteikumi, solījumi vai piedāvājumi (dažas
patversmes var piedāvāt veikt kastrāciju lētāk ar
tā sauktajiem “vaučeriem” klīnikās), ļoti daudzi
saimnieki kastrāciju tā arī neveic, līdz ar to nav
zināms, cik daudz kaķēnu un kucēnu piedzimst
adoptētajiem dzīvniekiem.

Kastrācijas vēsturē uzskati par to, kāds ir
vispiemērotākais vecums šīs operācijas veikša-
nai, ir bijuši dažādi. 20.gadsimta sākumā par
piemērotāko laiku kuces kastrācijai uzskatīja
3—6 mēnešu vecumu vai pat pirms atšķirša-
nas—4 nedēļu vecumā. Ir bijuši (un pastāv vēl
tagad) pieņēmumi, ka kaķenei vai kucei pirms
kastrācijas pasaulē jālaiž vismaz viens metiens
vai arī tā jāveic pēc pirmās meklēšanās. Taču
patiesībā nevienam no tiem nav bijis zinātniska
pamatojuma.

Mūsdienās ārvalstu veteri-
nārajās augstskolās māca, ka kas-
trāciju bez problēmām var veikt jeb-
kura vecuma dzīvniekam.

Ir pētītas arī dažādas ilgter-
miņa sekas kastrācijai agrā vecu-
mā, kā piemēram, aptaukošanās,
vielmaiņas slimību,  audzēju, urīn-
ceļu un infekcijas slimību risks,
taču būtiskas izmaiņas netika pie-
rādītas un bieži vien kastrācija bija
tikai viens no vairākiem cēloņiem.
Mazizpētīts lauks ir agrās kastrāci-
jas ietekme uz dzīvnieka uzvedību.
Pastāv nostāsti par to, ka dzīvnieks
pēc šīs operācijas ir palicis “bērna
prātā”, bet tajā pašā laikā ir tikpat
daudz dzīvnieku, kuriem tas netika
novērots.Katru gadu patversmēs nonāk simtiem kaķēnu...
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Vai vecumam ir nozīme?

Dzīvnieku aizsardzības organizāci-
jas neatlaidīgi izglīto sabiedrību par

sterilizācijas nepieciešamību
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Patversmē dažkārt nonāk neparasta izskata dzīvnieki, un te nav
runa par šķirnes pārstāvjiem vien—bijis suns ar trijām ķepām vai arī
tāds, kuram no dabas mati tikai uz galvas un ķepu galiem palikuši,
kaķis ar sprogainu kažoku un dažnedažādi jauktenīši, kurus apskatot,
grūti pateikt, kas senčos stāvējis. Tieši tāpēc šomēnes iepazīstinām
jūs ar Ronju un Baronu, kuriem līdzīgu patversmē nav!

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Barons ir 7 gadus vecs bob-
teila šķirnes runcītis, kas jau reiz
no patversmes tika adoptēts, taču
tagad viņam nācās atgriezties, jo
vienam no ģimenes locekļiem pa-
rādījās alerģija. Runčuks ir drau-
dzīgs, kārtīgs un ar savu rakstu-
ru—noliks pie vietas jebkuru citu
kaķi, bet savā būrītī, paužot ne-
apmierinātību, sarīkos kārtīgu
bardaku.

Piecus mēnešus vecā Ronja
patversmē mīt kopš marta sāku-
ma. Pirms ierašanās pie mums
kāds mazajai suņu meitenei mājas
apstākļos bija apgriezis ausis un
asti, taču tas nebūt netraucē viņai
dzīvot pilnvērtīgu suņa dzīvi. Mīļa,
draudzīga, sirsnīga un simpātis-
ka—viņa ir vienīgā no metiena, kas
vēl joprojām gaida saimniekus.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Margo liktenis nebija viegls un patversmē viņa pa-
spēja pa padzīvot pa diviem lāgiem. Pērnā gada vasarā
Margo kopā ar brālīti Marko uz patversmi atnesa kāds
pamatīgi iereibis vīrietis, kurš nespēja paskaidrot, no
kurienes kucēni radušies. Abiem suņukiem bija noda-
rīts pāri, tāpēc viņi uz pasauli un cilvēkiem raudzījās
ar lielām aizdomām. Drīz vien pēc ierašanās patver-
smē Margo, kas pamazām sāka uzticēties cilvēkiem,
tika adoptēta pirmo reizi. Pie jaunajiem saimniekiem
sune nodzīvoja gandrīz gadu, līdz tie nāca pie atzi-
ņas, ka patiesībā suns viņiem ir tikai apgrūtinājums.
Tāpēc viņi Margo atdeva citiem cilvēkiem, bet arī tie
sunīti īsti nemaz negribēja un jau pēc dažām die-
nām nogādāja Rīgas pilsētas patversmē Līčos, pat
nesazinoties ar mums.

Kad atguvām Margo, nācās secināt, ka suņu
meitene ir pavisam neaudzināta, kašķīga ar citiem
suņiem un arī cilvēkus īpaši nerespektē. Bija skaidrs, ka būs jāie-
gulda pamatīgs darbs, lai Margo atkal kļūtu par labi audzinātu, kārtīgu suni. Par laimi, tas nebiedēja
kundzi, kura meklēja jaunu četrkājaino draugu sava nesen uz labākiem medību laukiem aizgājušā su-
ņuka vietā. Tagad Margo dzīvo privātmājā ar dārzu un apgūst civilizēta suņa uzvedības prasmes. Lai
gan mācīšanās process nav viegls un ik pa laikam sanāk strīdi, tomēr par visām grūtībām Margo at-
maksā ar bezgalīgu mīlestību pret savu jauno saimnieci.

Maija Laimīgie stāsti kā vienmēr ir īpaši – stāsti par dzīvniekiem, kuri
pēc daudziem dzīves līkločiem sastop savus vienīgos cilvēkus un iegūst vis-
labākās mājas. Tie ir stāsti par lielām bēdām un vēl lielāku prieku, stāsti
par mirkļiem, kas aizkustina līdz asarām un atkal un atkal apliecina, kādu
prieku un mīlestību cilvēka dzīvē var ienest dzīvnieki.

Montijs
Maija sākumā uz mājām beidzot devās viens no patversmes

veterāniem – rudais žiperis Montijs, kurš pie mums dzīvoja kopš
2011.gada beigām. Šeit viņš nonāca, jo tika iemests kādas privāt-
mājas pagalmā. Mazo, pūkaino kucēnu nogādāja patversmē, kur
viņš izauga par vidēja auguma brašuli.

Nedēļu pēc adopcijas saņēmām vēstuli no Montija jaunās dzī-
ves: „Labdien! Ir pagājusi jau nedēļa, kopš Montijs ir mūsmājās.
Un droši varam apgalvot, ka tiešām ir mājās, jo vairs nemeklē
sētā caurumus, pa kuriem var aizmukt plašajā pasaulē, bet jūtās
droši - paburkšķ un uzrej svešajiem. Draugs kaķiem uz ežiem,
kas nāk mūsmājas apciemot, un izrāda ārkārtīgu mierpilnu in-
teliģenci un atturību kaimiņu suņu sariešanās pasākumiem.
Paldies par veikto Montija apmācību, jo ar lielu azartu izpilda
jau sev zināmās komandas. Liels, liels paldies par Jums par
Montiju!”

Margo
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Unda

LAIMĪGIE STĀSTI

Trīs kucēntiņi – Ronja, Unda un Matiss – tika atrasti pašā
ziemas spelgonī Jaunciema dārziņos. Kāds ļaundaris,
acīmredzot, bija gribējis pārdot kā šķirnes suņus - nepilnu
mēnesi vecajiem mazuļiem bija nežēlīgi, robu robiem no-
grieztas austiņas un astītes. Taču darījums laikam nebija
sanācis, tāpēc kucēni tika nolemti nāvei nosalstot. Kad
mazuļi paaugās, atklājās, ka visiem trim ir neparasti
maigs raksturs – kucēniem nebija lielāka prieka kā pie-
glausties cilvēkam un ļauties glāstiem. Vismīlīgākā no
trijotnes bija Undiņa, un ar to iekaroja savu jauno saim-
nieku sirdis.

Nu pagājis nepilns mēnesis, kopš Unda ir jaunajās mā-
jās, un saimnieki teic, ka viņa joprojām ir pats jaukākais

un mīļākais suņuks pasaulē. Undiņai jaunajās mājās ļoti patīk - gan dzī-
voties pa āru un skraidīt pa dārzu, gan mājās grauzt paklājus un gardumu kauliņus uz lielā paklāja.
Darba dienas Unda pavada, dzīvojoties pa dārzu, ļoti patīk grauzt dažāda lieluma pagales, vakaros ļoti
priecīga sagaida mājās saimniekus. Katru vakaru Unda iet pastaigāties un iepazīt apkārtni un citus su-
ņus un cilvēkus. Undiņa joprojām ir ļoti mīļa - patīk nomazgāt muti no vienas auss līdz otrai un briesmīgi
patīk, ka pakasa vēderiņu. Naktīs Unda kārtīgi guļ uz savas sedziņas pie gultas, bet ap sešiem rītā jau
sāk celties un dot rīta buču.

Masjaņa

Masjaņas saimnieks devās jūrā, tāpēc atnesa savu ka-
ķenīti uz patversmi. Masjaņa smagi pārdzīvoja savu likteni,
jo visu savu desmit gadus ilgo mūžu bija nodzīvojusi dzī-
voklī un nebija redzējusi citus dzīvniekus. Aiz bailēm kaķe
kļuva agresīva un uzbruka ikvienam, kas viņai tuvojās.
Tā pagāja krietns laiks, līdz pēkšņi kādu dienu mince at-
tapās no savām bēdām un saprata, ka pasaule un cilvēki
visapkārt nemaz nav tik briesmīgi. Tieši šajā dienā pa-
tversmē ieradās Regīnas kundze, kas jau labu laiciņu
lūkojās pēc kaķa, taču nebija atradusi nevienu, ar ko
justu patiesu dvēseļu saskaņu. Masjaņa nedeva viņai
izvēles iespēju – tiklīdz kundze ienāca kaķu istabā,
Masjaņa, skaļi murrādama, metās viņai pretī, uzrāpās
līdz plecam un palika tur guļam kā mīksta, silta ap-
kakle. Ielikta atpakaļ būrītī, lai Regīnas kundze varētu apskatīt arī
citus kaķus, Masjaņa kliedza kā neprātīga, izmisumā stiepdama ķepas cauri durvju res-
tēm, lai sasniegtu cilvēku, kuru bija izvēlējusies par savējo.

Arī tagad, lai gan kopš ierašanās jaunajās mājās jau pagājis gandrīz mēnesis, Masjaņa neļauj savai
saimniecei atkāpties tālāk nekā ķepas stiepiena attālumā. Ja abas uz dīvāna skatās televizoru, Masjaņa
cieši pieglaužas vai vismaz uzliek ķepiņu uz saimnieces kājas, lai būtu droša, ka arī miegā viņu nepazau-
dēs. Ikdienas darbus Regīnas kundze dara ar Masjaņu uz pleca – tikai tā mince jūtas pārliecināta, ka
saimniece nemēģinās kaut kur aiziet viena pati. Abas risina garumgaras sarunas, saprotot viena otru no
pusvārda.
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Ledžers jaunajās mājās tiek dēvēts par Murīti. Esot ļoti sabiedrisks, mīlīgs un viņam patīk foto-
grafēties. Labākie kadri, protams, tika atsūtīti mums.

Sveicienus no jaunajām mājām atsūtījis arī
mūsu trakulis Hektors.

Sveiki!

Ir jau pagājuši 3 mēneši, kopš Piksis devās uz
savām jaunajām mājām, tāpēc izdomājām at-
sūtīt mazu sveicienu! Mājās Piksim pati mīļā-
kā vieta ir palodze, kuru viņš ir pilnībā okupē-
jis. Piksim ļoti patīk sarunāties, un ne tikai ar
otru, bet dažreiz tikai ar sevi pašu.

Šodien Piksim ir dzimšanas diena, un tāpēc
tika gādāta arī dāvana, kas iepriecināja gan
viņu, gan arī mūs.

Saulaini sveicieni,
Madara, Toms un Piksis.
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Cēlā skaistuļa runča Dūmiņa saimnieki ir atsūtīju-
ši gan fotogrāfijas, kurās ir redzams ļoti laimīgs un ar dzī-
vi apmierināts kaķis, kā arī vēstuli:

“[..] Viņš ir ļoti laimīgs, tāpat kā mēs. Ar otru kaķi komunicē
ļoti dažādi, reizēm jauki saostās, bet reizēm uzkaujas. Guļ
visur, kur pagadās. Ļoti patīk spēlēties ar visu, ko vien var
dabūt ķepās. Ļoti patīk arī bužināšana un mīļošana, bieži
pats arī ielien klēpī un pasaka: "Tagad mīli mani!" un iebik-
sta ar degunu vai ķepu sejā un sāk laizīt vaigu vai rokas.”

Labdien!

Kā jau solījām, vēlamies dot ziņu par to, kā mazā kaķē-
na ienākšanu mājās uztver ģimenes lutekle Princese,
un kā Koko (jaunajās mājās saukta par Kellu) pie
mums jūtas. Mums par milzīgu prieku un atvieglojumu
iepazīšanās noritēja bez neviena šņāciena vai ņurdiena,
vairāk ar interesi un izbrīnu. :)

Ir pagājusi vien apaļa nedēļa, kopš mazā Kelliņa dzīvo
kopā ar mums, bet jau no pirmās ierašanās dienas iz-
skatījās, ka kaķenīte te jūtas droši un ir pati sev uzstā-
dījusi mērķi – iekarot mūsu atturīgās kaķenes sirdi,
kas pamazām arī sāk izdoties!

Esam ļoti laimīgi par savu lēmumu uzdrīkstēties mājā,
kurā jau ir viens četrkājains saimnieks, ievest otru
dzīvnieciņu, un ir acīm redzams, ka abām kaķenītēm
kopā būs daudz jautrāk.

Mēs ļoti ceram, ka arī Kelliņas māsiņām, kā arī citiem
bēdu brāļiem, iet labi, un vēlamies izteikt milzīgu patei-
cību par fantastisko darbu, ko Jūs darāt!

Ar sirsnīgiem sveicieniem visiem „Dzīvnieku draugs”
sargeņģeļiem,
Kella (Koko), Lāsma, Dāvis un Princese
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© Dzīvnieku Draugs 2013

Draudošā pārtikas trūkuma dēļ jau šī
gadsimta vidū no dzīvnieku izcelsmes
pārtikas nāksies atteikties piespiedu

kārtā — to paziņojumā "Pabarot izslā-
pušu pasauli: izaicinājumi un iespējas"
uzsver daudzi politiķi, ANO pārstāvji,
NVO un pētnieki no 120 valstīm. Viņi
uzskata: vienīgā iespēja izvairīties no

dzeramā ūdens trūkuma globālā mēro-
gā ir radikāla dzīvnieku produktu patē-

riņa samazināšana.

Uzzini vairāk šeit:
http://j.mp/19mGXDJ
http://j.mp/14mv91k

Pabarot izslāpušu pasauli
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