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Daudzās mazās dzīvībiņas neiz-
aug zālājos kopā ar pirmajiem as-
niem un nenokrīt no debesīm kopā
ar siltajām pavasara lietus lāsēm.
Ja varētu izsekot katra sīkuča ra-
du rakstiem, pavediena galā allaž
būtu kāda cilvēka bezatbildības un
nodevības kamols: nesterilizēta
kaķenīte, kas izmesta kāpņu telpā,
pārvācoties uz citu dzīves vietu,
spara pilns mājas runcis, kuru
izlaiž „pa-priecāties” ar tuvējās ie-
las kaķu kolonijas kaķenītēm, mir-
kļa impulsā „no rokas” paņemts
kaķēns vai kucēns, kas jau pēc
dažām dienām kļūst par apgrūti-
nājumu un labākajā gadījumā tiek
atnests uz patversmi, bet sliktāka-
jā - papildina tuvējā pagraba ie-
mītnieku pulku.

Mazuļi ir ļoti īpaša patversmes
iemītnieku daļa, jo prasa daudz
vairāk rūpju un uzmanības nekā
pieaugušie dzīvnieki. Viņu traus-

lās dzīvībiņas biežāk apdraud bīs-
tami vīrusi, viņu jūtīgie puncīši,
kuros vēl būtu jāieplūst siltajam
un veselīgajam mātes pienam, ne
vienmēr pieņem aizstājējbarību,
viņi vēl neprot paši sevi apkopt,
viņiem vajag siltumu un, pats gal-
venais – mīlestību, bezgala daudz
mīlestības. „Mazuļu laikā” darba
apjoms patversmē trīskāršojas,
taču arī tad nav iespējams katram
no viņiem sniegt to, kas visvairāk
vajadzīgs – pilnīgu, nedalītu uzma-
nību un rūpes...

Tāpēc aicinām visus dzīvnieku
īpašniekus – nevairosim nevienam
nevajadzīgas dzīvības! Sterilizējiet
savus mājdzīvniekus, jo tas ir vie-
nīgais veids, kā izslēgt iespēju, ka
jūsu dzīvnieks kļūst par kārtējo
posmu bezgalīgajā vairošanās ķē-
dē!
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Šajā numurā:
Tas trakais mazuļu laiks...

Pavasaris ikvienas patversmes darba ritmā ir mazuļu laiks – vai
ik dienu četrkāju saimi papildina kāds mazs, pūkains, brēcošs, ne-
laimīgs kamoliņš, pazaudējis mammas silto un drošo patvērumu,
pavisam apjucis lielajā, bīstamajā pasaulē, reizumis vēl neprazdams
ne lāgā paēst, ne padzerties.
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ZIŅAS

Ievēlēti 86 „Solījumu dzīvniekiem” parakstījušie deputāti, tostarp
viens no Latvijas

Maijā notikušajās Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās pirmo reizi vēs-
turē par Eiropas Savienības nozī-
mīgākās lēmējinstitūcijas deputā-
tiem ievēlēti arī divi pārstāvji no
dzīvnieku partijām – viens no Nī-
derlandes, bet otrs – no Vācijas.

Kopumā Parlamentā ievēlēti 86
deputāti, kas kampaņā „Eiropas

sirds dzīvnieku labklājībai” parak-
stīja „Solījumu par dzīvnieku aiz-
sardzību un labklājību”, tādejādi
apņemoties savā darbā parlamen-
tā rūpēties par dzīvnieku intere-
sēm. Starp tiem ir arī viens Latvi-
jas deputāts – ilggadīgā eiroparla-
mentāriete Tatjana Ždanoka. Pa
vienam Solījumu parakstījušajam

deputātam ievēlēti arī no Lietuvas
un Igaunijas, bet visvairāk
„dzīvniekiem draudzīgo” deputātu
parlamentā iekļuvuši no valstīm
ar dziļām dzīvnieku aizsardzības
tradīcijām: Francijas, Vācijas, Dā-
nijas, Zviedrijas un Lielbritānijas.

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka
pārvēlēti arī liela daļa no pašreizē-
jiem parlamentāriešiem, kas dar-
bojās EP Dzīvnieku labturības
grupā, tostarp grupas prezidents
Pāvels Poks un deputāte Marita
Paulsena, ar kuras aktīvu līdzdalī-
bu iepriekšējā sasaukuma parla-
menta dienaskārtībā tika izvirzīti
daudzi nozīmīgi dzīvnieku aizsar-
dzības jautājumi.

Eiropas dzīvnieku aizsardzības
organizāciju apvienība „Eurogroup
for Animals” uzsver, ka šis nebiju-
šais sasniegums apliecina: eiropie-
šiem dzīvnieku labklājība ir svarī-
ga un viņi vēlas, lai Parlaments tai
pievērš īpašu uzmanību.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-
9/p526x296/10401416_781969651833886_6200846962781350827_n.jpg

Vairākas Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģi-
jas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF)
studentes aprīlī un maijā organizēja labdarības
akciju „Sniedz palīdzīgu roku ķepaiņiem”, kurā
aicināja ziedot patversmei „Dzīvnieku Draugs”
gan finanšu līdzekļus, gan dažādas noderīgas
mantas.
27.maijā fakultātes pārstāvji saziedoto nogādā-
ja patversmē. Vairākās dāvanu kastēs atradās
ne vien lietotas drēbes un avīzes, kas allaž no-
der, bet arī barība, rotaļlietas, kārumi un citas
mantas.
Pateicībā par dāvanu patversmes suņi labdares
izveda jautrā pastaigā, no kuras gan dāvinātā-
jas, gan apdāvinātie atgriezās sārtiem vaigiem
un piekusušām kājām.

Paldies!

Studentes sarīko labdarības akciju patversmei
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Ielas kaķu sterilizācijas projektos paveiktais maijā
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Nīderlandes dzīvnieku aizsar-
dzības organizācijas „Bont voor
Dieren” vadītāja Nikole van Ge-
merta uzsver, ka tiesas ieskatā
Eiropas Cilvēktiesību konvenci-
jai neatbilst tikai valdības no-
teiktie kompensācijas mehānis-
mi, kuri nav pietiekami skaidri,
nevis pats kažokādu ražošanas
aizliegums. „Esmu pārliecināta –
ja valsts pilnveidos kompensāci-
ju mehānismu, apelācijas in-
stance ūdeļu audzēšanas aizlie-
gumu atstās spēkā,” norāda van
Gemerta.

Līdzīgu viedokli paudusi arī
Nīderlandes zemkopības minis-
tre Šārona Dijksma, norādot,
ka, viņasprāt, Nīderlandes valdī-
bas lēmums no 2024. gada pil-
nībā aizliegt ūdeļu audzēšanu ir
līdzsvarā starp sabiedrības ko-
pējām interesēm, kura nevēlas
šādas nozares pastāvēšanu, un
uzņēmēju individuālajām intere-
sēm, kuri vēlas turpināt savu
biznesu. Viņa uzsver, ka kažok-
ādu ražošanas aizliegums bijis
iepriekš paredzams un kažok-
ādu ražotājiem 10 gadu laikā
būs visas iespējas gan atgūt in-
vestīcijas, gan pārkārtot ražoša-
nu. Ministre arī norādījusi, ka
līdz vasaras beigām būs izstrā-
dāta kompensāciju kārtība, kas
pašlaik tiek saskaņota Eiropas
Komisijā.

Jau ziņots, ka Nīderlandes

Senāts 2012. gada nogalē pieņē-
ma lēmumu, kas paredz no
2024. gada aizliegt ūdeļu audzē-
šanu Nīderlandē, pamatojot to
ar ētiskiem argumentiem, ka
kažokādas ir nevajadzīga luksu-
sa prece. Tā kā Nīderlandē jau
iepriekš bija aizliegta lapsu un
citu kažokzvēru audzēšana, pēc
būtības Senāta lēmums nozīmē
pilnīgu ka-
žokādu noza-
res slēgšanu.

Senāta lē-
muma pama-
tā bija ne vien
v iennoz īmī-
gais sabiedrī-
bas viedoklis
(72% nīder-
landiešu ie-
stājas par
pilnīgu zvēr-
audzēšanas
aiz l i egumu,
bet 86% – no-
soda kažok-
ādu nēsāša-
nu), bet arī
plaša dažādu
citu aspektu
izpēte, tos-
tarp par zvēr-
audzēšanas
negatīvo ie-
tekmi uz vidi.
Nīderlandes
neatkar īgās

pētniecības un inovatīvu vides
risinājumu konsultatīvās orga-
nizācijas "CE Delft" veiktajā pētī-
jumā secināts, ka kažokādu ra-
žošanas process ir līdz pat 28
reizēm kaitīgāks videi nekā jeb-
kuru citu tekstilmateriālu ražo-
šana, piesārņojot gan zemi, gan
gaisu, gan ūdeni.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Nīderlandes kažokzvēru audzēšanas aizliegumu vērtēs tiesa

Nīderlandes Ekonomikas ministrija, turpinot iestāties par sabied-
rības interesēm un aizsargāt to no zvēraudzēšanas nodarītā kaitēju-
ma, ir pārsūdzējusi Hāgas tiesas maija beigās pieņemto lēmumu at-
celt valdības noteikto ūdeļu audzēšanas aizliegumu, līdz ar to, pretē-
ji Latvijas publiskajā telpā izskanējušajam zvēraudzētāju apgalvoju-
mam, aizliegums joprojām ir spēkā.

http://www.bontkragen.nl/wp-content/uploads/02-georgina.jpg
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PTO atzīst ES tiesības liegt roņu izstrādājumu tirdzniecību

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Pasaules Tirdzniecības organizācijas Apelācijas
padome ir pieņēmusi galīgo lēmumu Kanādas un

Norvēģijas sūdzībā par Eiropas Savienībā noteikto
aizliegumu ievest un tirgot komerciālajās medībās
iegūtas roņu ādas un to izstrādājumus, atzīstot ES
tiesības ieviest šādu aizliegumu morālu un ētisku

apsvērumu dēļ.

Starptautiskā dzīvnieku aizsar-
dzības organizācija „World Society
for the Protection of Ani-
mals” (WSPA) uzsver, ka šis lē-
mums ir laba ziņa ne vien roņiem,
bet arī miljardiem citu dzīvnieku,
jo PTO ir devusi valstīm skaidru
signālu, ka morālās vērtības un
dzīvnieku labklājība starptautis-
kajā tirdzniecībā ir vērā ņemams
aspekts. WSPA arī aicina Eiropas
Savienību turpināt paaugstināt
dzīvnieku labturības standartus
starptautiskās tirdzniecības attie-
cībās.

Jau vēstīts, ka aizliegums tika
pieņemts 2009.gadā uz ētisku ap-
svērumu pamata. Kanāda un Nor-
vēģija centās panākt tā atcelšanu,
atsaucoties uz starptautisko tirdz-
niecības līgumu pārkāpumiem.

Kanādas roņu medības ir lielā-
kās jūras zīdītāju medības pasau-
lē. Pēdējo 10 gadu laikā tajās no-
galināti vairāk nekā divi miljoni
roņu, 98% no tiem – bezpalīdzīgi
mazuļi vecumā līdz 3 mēnešiem.
21.gadsimta sākumā ik gadu šajās
medībās tika nogalināti 200 – 300
tūkstoši roņu, bet pēdējos gados
medību apjomi aizvien sarūk, jo
mazinās pieprasījums. 2011.gadā
tika nomedīti 38 000 roņu.

http://i1.wp.com/media.globalnews.ca/videothumbnails/330/3/GNSEALHUNT.jpg?w=670
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais maijā

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais
projekts maijā patversmei deva iespēju sniegt
palīdzību 110 kaķiem un 35 suņiem. Nepiecieša-
mo ārstēšanu veterinārās palīdzības program-
mas ietvaros saņēma 17 kaķi un četri suņi, bet
veselības profilakses pasākumi – vakcinācija un
attārpošana – veikta 31 sunim un 93 kaķiem.
Ielas kaķu kontroles programmā maijā sterili-
zēts 31 bezpajumtes kaķis un viens suns.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība
Veterināro palīdzību maijā

saņēma 21 dzīvnieks  17 kaķi
un četri suņi. Dzīvniekiem ār-
stētas dažādas saslimšanas un
traumas.

Viens no maija stāstiem pie-
rāda, ka reizēm ir pietiekami
pat ar nelielu palīdzību, lai
dzīvnieks atgūtu labsajūtu.
Tas ir stāsts par sunīti Rendu,
kura uz patversmi atbrauca no
Auces. Līdz tam Renda dzīvoja
daudzbērnu ģimenē, kurā aug
deviņi cilvēkbērni. Ģimene ir
ļoti trūcīga – pat bērni reizēm
bija nepaēduši un slikti ģērbti,
bet Rendas ikdiena pagāja, dzī-
vojot pusbadā pie ķēdes. Sunī-
te tika barota ar kartupeļu mi-
zām un ēdiena atlikumiem.

No sliktās pārtikas un dzī-
ves pie ķēdes Renda neizskatī-
jās atbilstoši savam vecumam
– sune bija it kā priekšlaicīgi
novecojusi, nogurusi no grūtā
likteņa un bez dzīvesprieka
dzirkstelītes acīs.

Patversmē viņa tika sterili-
zēta, savakcinēta, attārpota un

atblusota, un, pateicoties
Auces Dzīvnieku aizsardzības
biedrībai, jau devusies pie
jauniem saimniekiem.

Sterilizācijas programma
Borisa un Ināras Teterevu

Fonda finansētajā bezpajumtes
kaķu sterilizācijas projektā

maijā sterilizēts 31 kaķis – seši
runcīši un 25 kaķenītes.

Minči sterilizācijai nogādāti
no ielas kaķu kolonijām Rīgā,
Pierīgā, Salaspilī un citviet.
Visi kaķi apstrādāti arī pret
parazītiem un vakcinēti pret
trakumsērgu, kā arī iezīmēti,
nogriežot auss galiņu.

Sunītei Rendai vairs nebūs jāatgriežas vietā, kur viņa bija spies-
ta dzīvot pusbadā.
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STĀSTS

Ziloņiem ir vismīlošākās un
visciešāk saistītās ģimenes pasau-
lē. Ziloņi ir ceļotāji, tie pārvar tūk-
stošiem kilometru, meklējot barī-
bu un ūdeni. Izdzīvot nozīmē rū-
pēties vienam par otru un it īpaši
par jaunajiem ziloņiem, tādēļ ir
attīstījies matriarhāts: ģimeni,
kuru vada kāda vecāka ziloņmāte,
veido radniecīgas mātītes un to
pēcnācēji. Tēviņi atstāj ģimeni 14
gadu vecumā un dažreiz veido at-
sevišķu tēviņu grupas.

Amboseti apvidū Kilimandžaro
kalna piekājē mājo apmēram 700
ziloņi, kurus nekad nav apdrau-
dējis cilvēks, un tāpēc tie ir droši
un uzticīgi. Sintija Mossa šajā sa-
biedrībā ir pavadījusi 20 gadus,
izsekojot, novērojot un filmējot
vienu atsevišķu ģimeni, un viņas
pētījums ir devis pārsteidzošus
jaunus atklājumus par ziloņu da-
bu un sociālo uzvedību.

Jauno dzīvnieku audzināšanā
sadarbojas visa ģimene. Katrai
mātei palīdz vairākas blakusmā-
tes, t.i., ziloņmātes, kuras aprūpē
svešus mazuļus. Katras jaunas
dzemdības tiek dedzīgi gaidītas,
visas ziloņu mātītes sapulcējas ap

topošo māti, izrādot prieku. Jaun-
piedzimušos zilonīti kājās pieceļ
daudzi palīdzīgi snuķi, un dažu
minūšu laikā tas ir gatavs doties
ceļā. Vienas nedēļas vecumā zilo-
nītis dienā spēj noiet 10 km.

Ziloņbērni ir ārkārtīgi ziņkārīgi
un rotaļīgi. Drīz tie pastāvīgā vie-
nas vai vairāku ziloņmāšu uzrau-
dzībā sāk klīst apkārt, meklējot
piedzīvojumus un atklājumus.
Ziloņmātes bērniem rūpīgi māca,
kādu barību izvēlēties, kā plūkt
zāli un izrakt saknes, kā iet dubļu
vannās, nirt un peldēt un kā uz-
vesties ģimenē; jebkurai agresijas
vai egoisma izpausmei seko ātra,
brīdinoša piebikstīšana. Visu ģi-
menes locekļu sadarbība ne tikai
izglīto mazuli, bet arī māca jaun-
ajām mātītēm mātes iemaņas.
Ziloņu ģimenes dzīvi raksturo
maigums un pastāvīgas rūpes vie-
nam par otru.

Ziloņi dzīvo apmēram 70 ga-
dus. To jūtīgums un izcilā atmiņa
acīmredzot nosaka, ka ģimenēs
attīstās ļoti cieša saistība. Jebku-
ra locekļa zaudējums dziļi ietekmē
visus pārējos, un novērojumi liek
domāt, ka ziloņiem ir jēdziens par

nāvi. Kādu dzīvnieku grupu nofil-
mēja, kad tā bija atradusi krūmā-
jā ziloņa skeletu. Sākās kāds ritu-
āls: ziloņi ar snuķa galu aizskāra
katru kaulu, tad noglāstīja galvas-
kausu, varbūt, lai to atpazītu.
Kaulus viņi aiznesa un paslēpa
zemsedzē. Pirms došanās ceļā
dzīvnieki vēl uzkavējās. Vai sēro-
ja?

Tas notiek divu sieviešu, kas
dzīvoja starp savvaļas ziloņiem un
izpelnījās to uzticēšanos, darba
dēļ. Viņu pieredze ir likusi mums
izprast Āfrikas maigos milžus un
ieraudzīt brīnišķīgās dzīves, kuras
turpinām iznīcināt.

To, ka ziloņu ģimenes instinkts
sniedzas ārpus asins asinsradnie-
cības, parādīja Dafnes Šeldrikas
pētījums Tsavo parkā Kenijā. Daf-
nes vīru, dabas aizsardzības in-
spektoru, nogalināja malumednie-
ki. Dafne Šeldrika nolēma palikt
viena krūmāju vidū, lai glābtu
mazos zilonēnus, kuru mātes bija
nonāvētas ilkņu dēļ.

Kristīne Čilvere
http://barbarashdwallpapers.com/wp-content/uploads/2013/12/wallpaper-with-elephants-at-sunset.jpg
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Viņa saprata, ka bāreņi mirst
ne tikai no ūdens zaudējuma un
saules dūriena, bet arī emocionā-
lās traumas dēļ. Balstoties vienīgi
uz novērojumiem, viņa izstrādāja
paņēmienus, kā novērst mazu-
ļiem psiholoģiskos traucējumus
un atdot jaunos dzīvniekus sav-
vaļas dzīvei. Viņai pirmajai izde-
vās izaudzināt šos bāreņus no
vienas vai divu dienu vecuma.
Pati pirmā viņas audzēkne
vārdā Elena ir atgriezusies
savvaļā pirms 35 gadiem
un tagad ir lielas ģimenes
galva visiem bāreņiem, ku-
rus Dafne ir atradusi un
pēc tam aizvedusi atpakaļ
džungļos, kad tie ir sagata-
voti brīvībai. Elena mēdz
sagaidīt Dafni un ar lielu
mīlestību uzņemas atbildī-
bu par katru jauno dzīvnie-
ku. Ir skaidrs, ka tā atzīst
Dafni par tādu pašu bla-
kusmāti, kāda ir pati, un
pilnīgi saprot, ka viņas
abas strādā kopā, rūpējo-
ties par mazajiem bāre-
ņiem.

Kā pret Mīlošo ģimeni
izturas cilvēks? Jaunos
ziloņus noķer, atņem to
ģimenēm un pārsūta uz
ārvalstīm, lai papildinātu
izpriecu industriju. Daudzi
no tiem visu dzīvi pavadīs
vieni ieslodzījumā zoodār-
zā, kur ziloņi parasti psi-
hiski saslimst vai ilgi, apā-
tiski gaida nāvi. Citus tur
ķēdēs iekaltus cirkos, pār-
vadājot no izrādes uz izrādi
un piespiežot izpildīt bezjē-
dzīgus trikus. Tūkstošiem
zilonēnu, kuri nekrīt gūstā,
nogalina malumednieki, jo
Tālajos Austrumos labi
maksā par ilkņiem, ko tur

uzskata par labu mīlas veicināša-
nas līdzekli.

Tikai pavisam nesen mūsu
attieksme ir sākusi mainīties. Ta-
gad ziloņu labā darbojas divas
lielas aizstāvības organizācijas.
Barus nesadalot pārvieto uz dro-
šiem apvidiem tālāk no malumed-
niekiem. Dabas aizsardzības in-
spektoriem ir izsniegti ieroči, lai
tie cīnītos ar noziedzniekiem. Āfri-
kas valstu valdības šīs pūles at-
balsta, tās saprot, ka savvaļas
daba ir viņu nenovērtējamā bagā-

tība.
Visas civilizētās nācijas nonāk

pie uzskata, ka cietsirdība nav
izklaide, tāpēc tiek slēgti daudzi
cirki un samazinās zoodārzu ap-
meklējumi.

Tas notiek divu sieviešu, kas
dzīvoja starp savvaļas ziloņiem un
izpelnījās to uzticēšanos, darba
dēļ. Viņu pieredze ir likusi mums
izprast Āfrikas maigos milžus un
ieraudzīt brīnišķīgās dzīves, ku-
ras turpinām iznīcināt.

http://img413.imageshack.us/img413/186/090120091425large707490xv2.jpg
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Sveiki! Esmu baltpelēka, pūkaina kaķu meitiņa Mūna. Lai arī neatceros precīzi, cik esmu nodzīvojusi uz šīs pasaules,
patversmē teica, ka esmu aptuveni piecus gadus veca. Mans kažociņš ir tik ļoti mīksts un pūkains, ka grūti aprakstīt vārdos. Cik
jauki, ka šajā avīzes numurā es tiku izvēlēta par mēneša dzīvnieku, jo mana dzīve un mans stāsts ir tā vērts, lai to uzklausītu!

Uz patversmi es tiku atnesta no Āgenskalna. Pat nezinu, cik ilgu tur biju klīdusi - lielas pārmaiņas manu iepriekšējo
saimnieku dzīvēs bija strauji mainījušas arī manu likteni. Vēl iepriekš es biju zaudējusi pakaļējo kājiņu, taču tolaik mani bijušie
saimnieki vēl par mani rūpējās, veica operāciju un kopa mani atveseļošanās laikā, tāpēc kājiņas zaudējums man netraucē. Taču
tagad es biju uz ielas un klusi ilgojos, lai kāds garāmgājējs mani ievēro. Diemžēl neviens pat nepaskatījās uz mani, taču ticība cil-
vēkam un viņa labajai sirdij mani nepameta - zināju, ka noteikti pienāks diena, kad mani kāds uzrunās. Ikvienam pretimnācējam
lūkojos acīs, stāstot, cik esmu draudzīga un sabiedriska,  un cerot, ka varbūt, varbūt.. .

Mēdz sacīt: “Kas gaida, tas sagaida.” Arī mana cerība vainagojās ar laimīgu dienu un īpašiem cilvēkiem, kuri mani uzru-
nāja. Mani paņēma klēpī un kaut kur nesa. Galamērķis izrādījās patversme. Mani atnesēji stāstīja, ka paši man diemžēl mājas dot
nevar, bet pieliks visas pūles, lai kopā ar patversmes darbiniekiem atrastu man jaunas mājas.

Es ticu, ka visas pārmaiņas, kuras notiek dzīvē, notiek uz labu. Es ticu, ka sagaidīšu visjaukāko un mīļāko saimnieku,
kurš rūpēsies par mani, kuram varēšu uzticēties un kurš būs mans draugs.



11

LAIMĪGIE STĀSTI

MAIJĀ MĀJĀS DEVĀS...

Mazsunīte Mira nonāca patversmē, jo viņas
„saimnieki” pārcēlās uz citu dzīves vietu un suneni
vienkārši pameta. Rūpes par viņu uz laiku uzņēmās
kāda ģimene, taču arī viņiem nebija iespējas dot Mirai
mājas uz visiem laikiem.

Patversmē Mira jutās dziļi nelaimīga un apdraudē-
ta, tāpēc uz cilvēkiem un citiem dzīvniekiem reaģēja
ar agresiju – pirmajās dienās bija grūti viņu pat iz-
vest pastaigā un pabarot. Tas tomēr nenobiedēja Mi-
ras jaunos saimniekus, jo viņi bija pārliecināti, ka ar
mīlestību un pacietību spēs iegūt suņu meitenes
uzticību.

Tieši tā arī notika – jau pēc dažām dienām Mira
bija iejutusies jaunajās mājās, un atklājās, ka viņa ir brīnišķīgi sirsnīgs, rota-
ļīgs un maigs sunītis, kas gatavs dāvāt saimniekiem visu savu būtību. ”Ja Mira dara blēņas, pietiek
tikai stingrā balsī norāt, un sunes purnā uzreiz parādās vainīga un nelaimīga izteiksme, viņa nodur
galvu, skatās bēdīgām acīm un laiza cilvēkam roku. Tāds skatiens liek piedot jebkādus nedarbus!” rak-
sta viņas mīļotais saimnieks Vjačeslavs.

Mira esot liela guļava – uz rīta pastaigu saimniekiem nākoties viņu modināt, bet, ja nu reiz ārā ir
iziets, Mirai ļoti patīkot rotaļāties un ķert kociņu, un arī no ūdens viņa nebaidās. Miras labākais rotaļ-
biedrs ir saimnieku mazais dēliņš.

Maijā uz jaunajām mājām devās viens no visu laiku cienī-
jamākajiem kaķu istabas iemītniekiem Minhauzens. Tas,
ka šis runcis ir spilgta personība, bija skaidrs jau pirmajā
dienā, kad viņš nonāca patversmē. Tas notika pagājušā
gada nogalē īsi pirms Ziemassvētkiem. Lai gan Minhau-
zens tobrīd bija slims un novārdzis un ne pārāk uzticējās
cilvēkiem, tomēr nebija šaubu, ka ar viņa viedokli nāksies
rēķināties visiem – i’ kopējiem, i’ citiem kaķu istabas ie-
mītniekiem.
Drīz vien Minhauzens kļuva par patversmes saimnieku,
kas cēli sagaidīja un pavadīja visus apmeklētājus, reizu-
mis kādam laipni atvēlot sevi paglaudīt, un tad bija
skaidrs, ka cilvēks ir izpelnījies augstāko atzinību. Tādu
saņēma ar kundze, kura nu ir kļuvusi par Minhauzena

jauno saimnieci. Viņa stāsta, ka savstarpēja sapratne izveidojusies jau pirmajā dienā - abi risi-
na garum garās sarunas, kopā dara ikdienas darbus, kopā ietur maltītes un dodas pie miera.

Mira

Minhauzens
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Simba
Kripatas lieluma kucēniņu, kas patversmē ieguva

Simbas vārdu, kāds cilvēks bija iegādājies turēšanai
ķēdē... Tādu viņu atrada Auces dzīvnieku draugi – maz-
mazītiņu suņa dvēselīti, piesietu smagā važā pie žoga.
Par laimi, drausmīgie apstākļi nebija paspējuši sabojāt
Simbas raksturu, un viņa priecēja visu patversmes ko-
lektīvu ar savu dzirkstošo rotaļīgumu un neizsīkstošo
dzīvesprieku, līdz kādu dienu ieradās viņas jaunie saim-
nieki.

Jaunajās mājās Simba kļuva par Betu un, sajutusi,
cik ļoti tiek lutināta, drīz vien sāka demonstrēt īsteni
nešpetnu raksturiņu – gan koda saimniekiem rokās un
kājās, gan cimperlējās ap ēdienu, gan it nemaz nedomāja
klausīt un mācīties suņu labas uzvedības etiķeti. Tomēr
Simbas jaunie saimnieki saprata, ka arī mazsunītim ir
jābūt labi audzinātam, un ar stingrību un pacietību mācīja suņbērnam cienīgu un prātīgu iznešanos.

Īstā Simbas - Betas paradīze ir laukos, kur viņas diena paiet dārzā, rokot bedres, slēpjot mantas, se-
kojot dažādiem kukaiņiem zālē, skrienot pakaļ taureņiem, darot citas blēņas un, kā jau kārtīgam kucē-
nam pienākas, snaužot un guļot!

No rītiem Betai patīkot ielīst gultā un pamatīgi nomazgāt gulošo mutes. Tāpat viņa ir vienmēr priecīga
sagaidīt kādu mājās, vai tas būtu saimnieks vai vēl neredzēts viesis. Tad Betas mazā astīte kustas heli-
koptera propellera ātrumā!

Rets notikums patversmē ir, ja kāds vēlas adoptēt divus kaķus
uzreiz, vēl retāk gadās, ka jaunas mājas kāds grib dot gados
veciem minčiem ar veselības problēmām, taču 10 gadus vecās
Nellijas un kaķu jaunuļa Fifa stāstā apvienojušies divi šādi
brīnumi, jo viņi abi mājās devās kopā.
Nellija patversmē nodzīvoja vairāk nekā gadu – 2013.gada ap-
rīlī viņa tika atstāta kartona kastē uz patversmes galda. Mince
bija jau cienījamos gados un arī veselība vairs nebija pārāk
spoža – iespējams, tieši tas bija iemesls, kādēļ viņa tika pa-
mesta. Patversmes dakterītei nācās pielikt ne mazumu pūļu,
lai Nellija justos labi, jo kaites, ar kurām viņa slimoja, galve-
nokārt izraisīja ve-

cums. Īpaša aprūpe viņai būs vajadzīga visu atlikušo mūžu.
Savukārt Fifs nonāca patversmē, jo savās iepriekšējās mājās

nespēja sadzīvot ar trim citiem kaķiem. Kaķu istabas burzmā
gan viņš nemaz tik kašķīgs nešķita – vien vēroja pārējos istabas
biedrus ar apaļām acīm kā pogas, bet pret cilvēkiem draudzīgā-
ku minci vispār būtu grūti sameklēt.

Nu viņi abi ērti iekārtojušies jaunajās mājās, un, pēc saim-
nieces stāstītā, Nellija jaunā kaķpuikas klātbūtnē gluži vai at-
guvusi otro jaunību – aizmirsusi par vecumu un slimībām,
dedzīgi piedalās visās aizraujošajās rotaļās, ko vien Fifs spēj
izdomāt.

Nellija un Fifs

Nellija

Fifs
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Par cilvēcīgu cirku!

Ja arī Tu neatbalsti dzīvnieku iz-
mantošanu cirka izrādēs, pienācis

laiks rīcībai!
Jūlijā un augustā piedalies protes-

tos, kas notiks pirms visām 27 Rīgas
cirka vasaras izrādēm, kurās izman-
toti ziloņi. Katrā protestā tiks dalītas
informatīvas skrejlapas, megafonā
skanēs informācija par dzīvnieku
cirka aizkulisēm un tieši pie cirka

ieejas tiks vākti paraksti par dzīvnie-
ku cirka aizliegumu Latvijā!

Dalībai pirmajos sešos protestos Tu
vari pieteikties šeit: http://ej.uz/

crk141
Uzzini vairāk: www.dzd.lv
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