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Dzīvnieku draugs
Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku

drauga fonda” paveiktais martā

Pateicamies ziedotājiem
- Portālā ziedot.lv mūsu projektam „Reiz cilvēkam bija draugs”
ar internetbanku vai maksājumu karti ziedojuši Linda
Skruzmane, Liene Luščenko, Rūta Priekule, Jevgeņija
Jaņuka, Una Bērziņa, Madara Zujāne, Addo Solutions un citi.

- Pateicamies Tieslietu ministrijas Valsts tiesību
departamenta kolektīvam par draudzīgo vizīti patversmē un
ziedotajiem 40 latiem!

- Paldies ziedotājiem Laurim Miķelsonam, Daigai Landbergai,
Alīnai Nazarovai, Poļinai Smirnovai, Olgai Bārtulei, Olgai
Martiņenko, Innai Saveljevai, uzņēmumam „Izzi Brokers”,
Jeļenai Zubalei, Jeļenai Grigorjevai, Ievai Bricei, Svetlanai
Gistevai, Andrejam Zamkovojam, Lidijai Aleksejevai, Svetlanai
Mitrofanovai, Oksanai Agarkovai, Erkilai Miroslavai, Oļesjai
Lopatai, SIA „Lirams”, Svetlanai Kurenkovai, Guntai
Tomsonei, Viktorijai Bogomoļnajai un Jūlijai Spodrei!

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

Dati par janvāri
 Patversmē uzņemti – 80 kaķi un 3 suņi.

 Adoptēti 40 kaķi un 9 suņi.

 Sterilizētas 8 kaķenes un 2 kuces. Kastrēti 3
runči.

Patversme „Dzīvnieku Draugs”
Ziedojumos saņēmusi - 1300,62 Ls;
Patversmes izdevumi:

 par barību, medikamentiem – 1563,02 Ls;

 par veterinārajiem pakalpojumiem – 500 Ls;

 par komunālajiem maksājumiem - 2559,59 Ls.

„Dzīvnieku Drauga Fonds”
Saņēmis ziedojumus:

 no Lattelecom tālruņa – 334 Ls;

 no fiziskām personām – 339,57 Ls;

 no juridiskām personām – 5 Ls.

Fonda izdevumi:

 par barību, medikamentiem – 492,72 Ls (no
ziedot.lv līdzekļiem – 477,57 Ls, no Borisa
un Ināras.Teterevu fonda projekta – 15,15
Ls);

 par veterinārajiem pakalpojumiem – 811,82
Ls (no ziedot.lv līdzekļiem – 82 Ls, no Borisa
un Ināras Teterevu fonda projekta – 729,82
Ls).

Marts kā ik gadu ir atnācis ar kaķu mīlas dziesmām,
tāpēc „Dzīvnieku draugs”, izmantojot Borisa un
Ināras Teterevu fonda sniegto atbalstu, veltīja visus
spēkus, lai sterilizētu pēc iespējas vairāk ielas
kaķeņu, tādejādi novērošot simtiem nevienam
nevajadzīgu kaķēnu nākšanu pasaulē. Vairāk par to
lasi atskaitē par paveikto.
Grūtu cīņu un sāpīgas atkāpšanās piedzīvojām
dzīvnieku aizsardzības frontē: arī jaunā Saeima
neieklausījās dzīvnieku aizsargu argumentos un
nolēma saglabāt Latvijā iespēju kaut lopus pēc “halal”
metodes. Pēc smagām pārdomām un ilgām
diskusijām, pašlaik neredzot iespēju turpināt darbu,
„Dzīvnieku drauga fonds” līdz ar vēl sešām citām
organizācijām atsauca savu pārstāvi no Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes.
Skumjās noliecām galvas, marta beigās saņemot ziņu,
ka pēc grūtas slimības mūžībā devusies viena no
„Dzīvnieku drauga” idejas iedvesmotājām un
patversmes dibinātājām Ieva Marija Laukers.
Tikmēr patversmē darbs nerima ne mirkli: martā
uzņemti 83 dzīvnieki, bet pie jaunajiem saimniekiem
devušies 49. Turklāt patiess prieks, ka līdz ar siltāku
laiku un saulainām dienām mums talkā nāk daudz
brīvprātīgo. Par pastaigām tik tiešām priecājas visi
“Dzīvnieku drauga” četrkājainie mīluļi.

„Dzīvnieku drauga” komanda

Dati par janvāri
 Patversmē uzņemti – 80 kaķi un 3 suņi.

 Adoptēti 40 kaķi un 9 suņi.

 Sterilizētas 8 kaķenes un 2 kuces. Kastrēti 3
runči.

Patversme „Dzīvnieku Draugs”
Ziedojumos saņēmusi - 1300,62 Ls;
Patversmes izdevumi:

 par barību, medikamentiem – 1563,02 Ls;

 par veterinārajiem pakalpojumiem – 500 Ls;

 par komunālajiem maksājumiem - 2559,59 Ls.

„Dzīvnieku Drauga Fonds”
Saņēmis ziedojumus:

 no Lattelecom tālruņa – 334 Ls;

 no fiziskām personām – 339,57 Ls;

 no juridiskām personām – 5 Ls.

Fonda izdevumi:

 par barību, medikamentiem – 492,72 Ls (no
ziedot.lv līdzekļiem – 477,57 Ls, no Borisa
un Ināras.Teterevu fonda projekta – 15,15
Ls);

 par veterinārajiem pakalpojumiem – 811,82
Ls (no ziedot.lv līdzekļiem – 82 Ls, no Borisa
un Ināras Teterevu fonda projekta – 729,82
Ls).
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Ievas Marijas Laukers piemiņai

Mēs smilšu aizrunāti esam
pa vienam vien, pa dvēselītei,
un tikai ideja spēj aizdegt
pret nolemtību vēl pa spītei.

Mēs projām aizejoši esam
sen aizrunāti zaļai zālei,
viens akmenim, cits krustam, zvaigznei
un kādai neatskārstai tālei.

(J.Peters)

Šī gada 26.martā pēc smagas slimības no šīs pasaules šķīrās Ieva Marija
Laukers – viens no tiem lieliskajiem cilvēkiem, pateicoties kuriem pirms nu
jau vairāk nekā desmit gadiem vēra durvis mūsu dzīvnieku aprūpes centrs.

Pēc neatkarības atjaunošanas, kad arī Latvijā sāka veidoties dzīvnieku
aizsardzības kustība, dzima ideja, ko Kristīne Čilvere dēvēja par “utopisko
sapni” - par vietu Rīgā, Fridriha Candera ielā 4, kur patvērumu un palīdzību
varētu rast visi tie cilvēka četrkājainie draugi, kuriem tas ir nepieciešams.
Ieva kopā ar domubiedriem bija viena no tiem, kas palīdzēja šim sapnim kļūt
par īstenību. 1996.gada 8.oktobrī tapa "Dzīvnieku drauga fonds" un tika
sagatavots plāns patversmes būvniecībai, un 2001.gadā ar Justa Karlsona
un Ievas atbalstu tika vērtas dzīvnieku aprūpes centra „Dzīvnieku draugs”
durvis.

Visiem, ar kuriem Ieva bija kopā darbā un dzīvē, viņa iemācīja, ka nav sīku
un nenozīmīgu darbu – viss, ko Ieva uzsāka, darīja un sasniedza, bija
izkopts līdz perfektumam. Viņas prasīgums pret sevi bija piemērs citiem, ka
nav neviena iemesla, lai neizdarītu vislabāk un lai neizdarītu laikā. Ievas
tiešums un drosme visās dzīves situācijās būt cīnītājam iedrošināja
līdzcilvēkus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam kopā ar Ievas ģimeni un
draugiem, viņu mūžībā aizvadot.
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Ziņas
Ciemiņi patversmē
Martā patversme uzņēma daudz ciemiņu:
- 4.martā patversmi apmeklēja Rīgas Tehniskās
universitātes studentu pašpārvaldes pārstāvji;

- 16.martā pie suņiem un kaķiem viesojās bērnu
pansijas audzēkņi;
- 27.martā patversmes dzīvniekus apciemoja
Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10.klašu audzēkņi. Jaunieši
noklausījās lekciju par mūsu darbu dzīvnieku
aizsardzībā, bet pēc tam devās ekskursijā pa
patversmi.

Dāvana suņu un kaķu punčiem
Martā patversme saņēma lielu dāvinājumu

no „Royal Canin” –
gandrīz 170 kilogramus
suņu un kaķu sausās
barības. Lauvas tiesa no
šī labuma tiks suņiem –
160 kilogrami, taču 10
kilogrami nonāks arī
patversmes kaķu vēderos.
Visi mūsu četrkājainie

iemītnieki saka lielu paldies par dāvanu!

Arī patversmes suņiem jāiet skolā
Jau pāris nedēļas (kopš marta sākuma) sestdienās patversmes suņi
piedalās kinoloģes Jūlijas Bomolovas vadītajās apmācības klasēs,
un panākumi ir! Mišela, Bleiks, Hektors un Ketija komandas un
citas gudrības apgūst ar prieku, turklāt mācās ne tikai viņi, bet arī
brīvprātīgie, kas ar jautro četrotni strādā. Turklāt tālākā nākotnē
varbūt izveidosim apmācības laukumu “Dzīvnieku drauga” teritorijā,
lai varētu apmācīt pēc iespējas vairāk patversmes suņu. Fotogrāfijā
Bleiks iziet paklausības ralliju.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Arī 11.Saeima neieklausās humānisma balsī
Diemžēl arī šis Saeimas sasaukums neieklausījās humānisma balsī un dzīvnieku
aizstāvju argumentos un 8.martā noraidīja deputāta Ingmāra Līdakas
priekšlikumu izslēgt likuma normu, kas atļauj Latvijā lauksaimniecības
dzīvniekus kaut saskaņā ar reliģisko kopienu tradīcijām ar cietsirdīgu
paņēmienu, bez iepriekšējas apdullināšanas. Pret priekšlikumu balsoja 36
deputāti, par bija 22, 12 atturējās, bet 18 nepiedalījās.
Likuma grozījumu ierosināja Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, kas
uzskata, ka 2009.gadā lielā steigā pieņemtais tiesiskais regulējums saistībā ar
dzīvnieku kaušanu reliģiskajiem rituāliem nav sasniedzis mērķi, kura dēļ tika
pieņemts – nest ekonomisko labumu tautsaimniecībai, tāpēc ir no likuma
izslēdzams. Jau nepilnu gadu pēc parlamenta lēmuma atļaut Latvijā kaut lopus
bez apdullināšanas uzņēmums, pēc kura ierosinājuma šī kaušanas metode tika
steidzamības kārtībā iekļauta likumā - SIA „Viesuļi” - bankrotēja, tā arī

nenoslēgusi solīto daudzmiljonu līgumu par ‘halal’ gaļas piegādi Zviedrijai. Šobrīd uzņēmuma kautuvei jau
trešo reizi mainījušies īpašnieki.
Kopumā pagājušajā gadā Latvijā saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām metodēm nokauti 2317
liellopi jeb 2,5% no kopējā nokauto liellopu skaita un 269 aitas jeb 2,4% no kopējā nokauto aitu skaita.
“Dzīvnieku drauga fonds” pievienojas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes viedoklim, ka solītie ieguvumi
Latvijas lauksaimniecībai un ekonomikai kopumā nav sasniegti un parlamenta „zaļā gaisma” cietsirdīgu
kaušanas metožu ieviešanai 2009.gadā pašlaik galvenokārt noder tikai uzņēmumiem ar neskaidru
struktūru un kapitāla izcelsmi.
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Nē – mednieku organizācijai DzAĒP un Zemkopības ministrijas patvaļai!

Zemkopības ministrija janvāra beigās apstiprināja jaunu
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvu, iekļaujot
Padomē arī biedrības „Latvijas Mednieku asociācija” (LATMA)
pārstāvi, lai gan šī organizācija ne pēc būtības, ne juridiski
neatbilst padomes locekļiem izvirzītajiem kritērijiem. 21.martā
viens no Padomes darba kārtības jautājumiem bija DzAĒP
sastāva un tālākas rīcībspējas vērtējums.

Padome konstatēja, ka pēdējā laikā būtiski ir izmainījusies
Zemkopības ministrijas politika dzīvnieku aizsardzības un sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanas jomā - sistemātiski un ar neskaidriem argumentiem tiek pazemināti līdz
šim Latvijā augstā līmenī noteiktie dzīvnieku aizsardzības standarti, tostarp pat ieviešot vai
plānojot ieviest tiesību normas, kas ir pilnīgā pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības un
labturības pamatprincipiem (piemēram, atkāpšanās no ES standartiem kažokzvēru būru
minimālo izmēru prasībās, vēlme atļaut kastrēt jērus un amputēt tiem astes ar cietsirdīgo
gumijas gredzenu metodi, vēlme neskaidru medību tūrisma interešu dēļ atļaut Latvijā
medības ar lokiem).

Vienlaikus Zemkopības ministrija aizvien retāk iesaista
diskusijās un normatīvo aktu izstrādē dzīvnieku aizsardzības
organizācijas un Padomi. Bieži vien šī iesaistīšana ir formāla un
Padomes un organizāciju viedoklis, it īpaši ja tas ir bijis
negatīvs, pretēji tiesību aktu prasībām pat netiek atspoguļots
normatīvo aktu projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojumos, tā liedzot sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem
iepazīties ar Padomes argumentāciju un priekšlikumiem.

Protestu pret mednieku organizācijas iekļaušanu pauda Padomes locekļi, kas pārstāv vienu
no trim Padomē obligāti iekļaujamajiem sektoriem - dzīvnieku aizsardzības NVO, uzsverot,
ka Padome ir normatīvajos aktos nostiprināta konsultatīva institūcija ar konkrētām
funkcijām un tiesībām, kuras dalīborganizācijām ir izvirzīti precīzi kritēriji, kuru neizpildes
gadījumā organizācijas un institūcijas nevar kvalificēties dalībai Padomē. Dzīvnieku aizsargi
uzsvēra, ka dzīvnieku nogalināšana medībās kā brīvā laika pavadīšanas veids, hobijs vai
organizācijas darbība nav savienojama ar dalību Padomē, jo nevar mīlēt, sargāt un
respektēt dzīvnieku ar šauteni rokās. Padome aizstāv visas dzīvnieku sugas, neatkarīgi no
to piederības medījamiem vai nemedījamajiem dzīvniekiem, īpaši aizsargājamiem,
audzētiem izmēģinājumiem vai pārtikai.

Uzskatot, ka Zemkopības ministrijas rīcība dzīvnieku
aizsardzības un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas jomā
pēdējā laikā, tostarp iekļaujot Padomes sastāvā organizāciju,
kura ne pēc būtības, ne starptautiskās prakses dzīvnieku
aizsardzībā, ne arī juridiski neatbilst Padomes locekļa
kritērijiem, apdraud un būtiski apgrūtina pienācīgu Padomes
tiesību aktos noteikto funkciju izpildi, kā arī pastāv risks
tālākai Padomes idejas degradācijai, dzīvnieku aizsardzības

NVO, tai skaitā arī Dzīvnieku Drauga fonds, nolēma atsaukt savus pārstāvjus Padomē
līdz brīdim, kamēr Zemkopības ministrija nepārskatīs savu pozīciju šajos jautājumos.
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Ināras un Borisa Teterevu fonda finansētajā projektā paveiktais februārī

To, cik ļoti nepieciešams finansējums „noķer-
sterilizē-atlaiž” programmām, pierāda milzīgā
interese par Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstīto un „Dzīvnieku drauga fonda” īstenoto
projektu ielu koloniju kaķu sterilizēšanai un
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai
patversmes dzīvniekiem ārkārtas gadījumos.

Martā fonda sniegtais atbalsts galvenokārt tika
novirzīts tieši ielas kaķu sterilizēšanai, un ar patversmes brīvprātīgo un koloniju
kopēju atbalstu paveikts neticami daudz – kopumā sterilizēti 109 kaķi – 89 kaķenes
un 20 runči. Līdz marta beigām tika apmaksāta daļa no šīm operācijām – par 15
kaķenēm un 5 runčiem, pārējos rēķinus segsim aprīlī.

Brīvprātīgā Dace Kinapa martā turpināja bezsaimnieku kaķu koloniju aprūpi Juglas
ielā un Dzirciema ielā, nogādājot sterilizācijai sešas kaķenes. Kaķu koloniju kopēja
Sandra Brasliņa martā kopumā sterilizācijai nogādājusi 21 kaķeni no kolonijām Višķu
ielā 9 un 14, Vaidavas ielā 9 un 15, Dārzaugļu ielā 10,  Šampētera ielā 7 un

Salamandras ielas rūpnieciskajā teritorijā.  Arī Jevgēnija Sundejeva
turpināja kolonijas kaķīšu aprūpi Jūrmalā, Rēzeknes ielā 17,
sterilizējot divus bezpajumtes runčus.

Kapseļu ielas kolonijas sakārtošanu martā turpināja brīvprātīgā
Zane Mākule, sterilizējot trīs kaķenes un vienu runci. Tatjana
Strojeva uz sterilizāciju nogādāja četras kaķenes un vienu runci no
bezpajumtes kaķu mītnes vietas Stērstu ielā. No lidostas „Rīga”

apkārtnes uz sterilizāciju atvestas trīs kaķenes.

Sterilizētas arī kaķenes no kolonijām Sadovņikova, Kartupeļu, Stacijas, Nometņu,
Tapešu, Fr.Brīvzemnieka, Oj.Vācieša, Krūzes, Kalnciema ielas un vēl 10 citām vietām
Rīgā, kā arī Gaismas ielā Salaspilī.

Fonda līdzekļi martā tika atvēlēti arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai
ārkārtas gadījumos gan bezpajumtes, gan patversmes dzīvniekiem. Dzirciema ielā uz
ielas atrastai kaķenītei tika veikta liesas operācija - viņa turpina atveseļoties
veterinārajā klīnikā, savukārt 10 gadus vecai mincei no Zalves ielas operēta
hematoma ausī, bet bezpajumtes runčukam – abscess mutē. Kādai ielas kaķenītei no
Mazās Stacijas ielas, veicot sterilizāciju, atklājās arī dzemdes iekaisums jeb piometra.
Savukārt no Ruses ielas patversmē tika nogādāta sētas kaķene ar mugurkaula
traumu, kuras dēļ kaķenīte nespēja pienācīgi nokārtot
dabiskās vajadzības. Pēc ārstniecības kursa stāvokļa
stabilizēšanai un novērošanas veterinārajā klīnikā mince
nonāca pagaidu mājās, kur tiks turpināta ārstēšana.
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Pavasaris kā ik gadu liek vislielāko uzmanību veltīt
tiem tūkstošiem kaķu, kuriem nav savu māju un
kuri mīt mūsu šķūnīšos, pagrabos, kāpņu telpās un
vienkārši uz ielas. Lai gan neviens tos nav skaitījis,
tiek lēsts, ka Rīgā vien ir ap 200 000 šādu kaķu, un,
tiklīdz nokūst sniegs un saules stari kļūst siltāki,
viņiem sākas kāzu laiks, kura rezultāts ir mazi kaķu
bērni – nevienam nevajadzīgi un nolemti bojāejai vai
grūtajai bezpajumtes dzīvei.

Par visderīgāko klaiņojošo
dzīvnieku kontroles metodi
pasaules praksē jau sen atzīta
programma „noķer-sterilizē-
atlaiž”. Ar to var mazināt ielas
kaķu koloniju palielināšanos, jo
nerodas aizvien jauni kaķēni.
Sterilizēti kaķi nekaujas,
neņaud un neiezīmē teritoriju,
to urīns neož. Mazinās arī
infekciju risks, jo smagi slimos
kaķus humāni eitanazē.
Pēc ilgu gadu darba, kurā savu
artavu ielikušas teju visas
Latvijas dzīvnieku aizsardzības
organizācijas, ir panākts, ka
sabiedrības izpratne par
sterilizācijas nepieciešamību ir
k ļuvus i  kr ie tni  l ie lāka.
Dzīvnieku draugiem, kuri ķer
ielas kaķus, nu vairs tikai retu
r e i z i  n ā k a s  m u k t  n o

saniknotiem „kaķu mīļiem”,
kas savus iebildumus pret
sterilizāciju gatavi paust visai
agresīvām metodēm. Aizvien
vairāk cilvēku – turklāt ne
tikai ielas kaķu kopēji, bet
arī vienkārši garāmgājēji,
iestādes, uzņēmumi un
namu pārvaldes – velta savus
spēkus un līdzekļus vai arī
lūdz dzīvnieku aizsargu
palīdzību, lai sakārtotu
kolonijas, sterilizējot kaķus
un ierīkojot tiem dzīves un
barošanas vietas.
Lielāka cilvēku interese un
izpratne nozīmē arī vajadzību
pēc lielākiem līdzekļiem.
Diemžēl šī diagramma nekāpj
tik strauji kā sabiedrības
zināšanu līmenis – vēl
joprojām tikai atsevišķas

p aš v a l d ī b as  p i e š ķ i r
f inansē jumu „noķer-
s t e r i l i z ē - a t l a i ž ”
programmām, turklāt bieži
b i r o k r ā t i j a s  u n
ierēdnieciskas kavēšanās
dēļ līdzekļu apgūšanu var
uzsākt tikai tad, kad ir jau
par vēlu. Piemēram, Rīgas
dome tikai tagad ir
izsludinājusi konkursu
„noķer-steri l i zē -atlaiž”
īstenošanai, kas nozīmē,
ka pašvaldības piešķirtā
nauda sterilizācijai būs
pieejama vien tad, kad
kaķu mammas jau būs
laidušas pasaulē kārtējo
bezpajumtnieku paaudzi...

Rūpēs par ielas kaķu sterilizāciju ne vienmēr atminamies, ka ne mazāk svarīgi ir sterilizēt
arī pašu mājas mīluļus. Ik gadu patversmē nonāk desmitiem kaķēnu, kuri piedzimuši
mājas kaķenītēm, jo saimnieki vieglprātīgi paļāvušies, ka izdosies minces pasargāt no
došanās brīvsolī vai vispār nav domājuši par to, ko darīt ar viņu sagādāto ģimenes
pieaugumu. Nemaz nerunājot par mājas runčiem, kuri uz ielas satiekas ar bezpajumtes
kaķēm – ikviens šāds kaķu puisis diennaktī var apaugļot desmit kaķenes, no kurām katrai
piedzimst seši kaķēni....
Diemžēl joprojām nereti nākas saskarties ar stereotipiem par sterilizācijas ietekmi uz
dzīvnieku raksturu un veselību, tāpēc gribam vēlreiz ar faktiem atspēkot dažus no
populārākajiem mītiem.

„Noķer – sterilizē – atlaiž”: izpratne aug, naudas trūkst

Esi atbildīgs – sterilizē arī savu kaķi!

Numura tēma:

Marts – ielas kaķu mēnesis
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Vai jūs zinājāt?
Viens nekastrēts runcis diennakts laikā var

apaugļot 10 kaķenes.
Katrai kaķenei gadā var piedzimt 18 kaķēni.

Viena kaķene kopā ar saviem pēcnā-
cējiem sešu gadu laikā var radīt 420 000 ka-

ķēnu.
Vai Jūs pazīstat tik daudz cilvēkus, kas varētu

visiem atrast mājas?

Mīti un fakti

Mīts: Sterilizācija var kaitēt mana mājdzīvnieka veselībai.
Fakts: Mūsdienās sterilizācija ir salīdzinoši vienkārša operācija,
pēc kuras tikai retos gadījumos rodas sarežģījumi. Toties
nesterilizētiem suņiem un kaķiem ir liels risks saslimt ar dzemdes
vai prostatas iekaisumu un piena dziedzeru vēzi, nemaz nerunājot
par ievainojumiem un slimībām, ko tie var gūt, meklēšanās laikā
aizbēguši no mājām.

Mīts: Mans kaķis vai suns nekad neiet ārā
bez uzraudzības, tāpēc man nav vajadzības
to sterilizēt.
Fakts: Suņa vai kaķa mūžs ir ilgs – vairāk
nekā 10 gadi, un, lai cik modrs būtu
saimnieks, ikvienam sunim vai kaķim vismaz
vienu reizi izdodas aizbēgt no mājām, lai
sekotu visspēcīgajai dziņai turpināt savu
sugu.

Mīts: Es dodu savai kucei vai
kaķenei tabletes, tāpēc
nevēlama grūtniecība nav
iespējama.
Fakts: Tāpat kā cilvēkiem, arī
dzīvniekiem pretapaugļošanās
līdzekļi ne vienmēr aizkavē
grūtniecību. Drošu aizsardzību
var dot tikai sterilizācija.

Mīts: Mans suns vai
kaķis apvainosies un
nepiedos man tādu
pāridarījumu.
Fakts: Suns un kaķis
atšķirībā no cilvēka
neapzinās savu  sek-
sualitāti – dzīvniekus
vada hormonu radīti
instinkti. Tāpēc pēc
sterilizācijas, kad pār
dzīvnieku vairs nevalda
vairošanās tieksme, tas
kļūst mierīgāks un
v a i r ā k  p i e ķ e r a s
cilvēkam.

Mīts: Mans suns vai kaķis kļūs resns, vairs
nesargās māju un neķers peles.
Fakts: Pēc sterilizācijas dzīvnieks kļūst
mierīgāks, jo tam vairs nav nepiepildītās
vairošanās tieksmes radītā stresa. Tāpēc daži
dzīvnieki var aptaukoties, taču ar pareizu
diētu un fizisku aktivitāti to var novērst.
Sterilizācija neietekmē suņa sargāšanas
instinktu un kaķa prasmi ķert peles.
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Laimīgie stāsti martā
Šogad 11.janvārī
patversmē tika
uzņemts Zasulaukā
atrastais runcis
Mākonītis. Pēc
apskates un ana-
līzēm patversmes
daktere konstatēja,
ka tikai aptuveni
p u s o t r u  g a d u
vecajam kaķim ir
urīnceļu infekcija

un strūvīti urīnpūslī. Runcim izdarīja
urīnpūšļa katetrizāciju, izrakstīja
antibiotikas, vitamīnus un noteica
diētu, un drīz viņš sāka justies labāk,
tomēr bija skaidrs, ka Mākonītim visu
atlikušo mūžu būs vajadzīga īpaša
aprūpe un uzmanība. Mākonīša jaunie
saimnieki ziņo, ka runčuks iejuties ļoti
labi.

Martā mājup devās
visi seši mammītes
Šanelas mazuļi –
Šabo, Šahs, Šeba,
Šerifs, Šnabs un
Šerloks. Atgādinām,
ka Šanelu kādā
p ē r n ā  g a d a
decembra naktī ar
aso kakla siksnu
p i e s ē j a  p i e
patversmes žoga.
Nākošajā rītā viņai
piedzima seši kucēntiņi, kurus viņa
patversmē uzaudzināja, mīļi aprūpējot
un cītīgi sargājot no ikviena reāla un
iedomāta drauda. Diemžēl, dzīvojot
karantīnas būrī, ģimene saķēra kailo ēdi,
kas nozīmēja ilgu ārstēšanos, taču pēc
mēneša slimība tika uzveikta, un visi
bija gatavi adopcijai. Bērneļi bija kustīgi
kā ūdenszāles un tikpat temperamentīgi
kā mamma. Šobrīd patversmē savus
saimniekus vēl gaida sunīte Šanela, kura
par spīti mazajam augumam un
septiņiem gadiem ir ļoti enerģiska.

Martā mājup
devās viens no
p a t v e r s m e s
ilggadīgākajiem
iemītniekiem –
deviņus gadus
vecais runcis

Boriss. Sākumā viņš mitinājās patversmes
kaķu kolonijā, bet vēlāk, neatlaidīgi
pieprasīdams sev uzmanību un mīlestību,
kļuva par pilntiesīgu patversmes
iemītnieku. Pagājušā gada rudenī Boriss
divas reizes nokļuva nelaimē - viņu
pamatīgi sakoda suņi un runcim nācās ilgi
ārstēties. Pēc negadījumiem viņš zaudēja
gandrīz visus zobiņus, taču tas nemazināja
viņa mīļumu un dzīvotprieku.
24.martā uz patversmi atbrauca Ilze un
Liene, kuras vēlējās sev kaķēnu. Taču
Boriss zināja labāk, kāds kaķis viņām
vajadzīgs, vienā mirklī savaldzināja abas
jaunās meitenes, un tajā pat dienā pēc sešu
gadu dzīves patversmē devās uz jaunajām
mājām. Pēc nedēļas saņēmām vēstuli par
Borisa jauno, skaisto dzīvi.

Deksters kopā ar
diviem brālīšiem un
māsiņu uz patversmi
tika atnesti pagājušā
gada oktobrī. Būdams
slimīgāks nekā pārējie,
v i ņ š  p a t v e r s m ē
“aizķērās”. No mazā,
apaļā un pūkainā
kamoliņa dažu mēnešu
laikā izauga izstīdzējis
kucēns ar nepro-
porcionāli lielām ķepām.

Draudzīgs un rotaļīgs, viņš labprāt spēlējās
ar lielajiem suņiem (kuri nereti viņu mēdza
apcelt) un beidzot martā sagaidīja savu
ģimeni. Cilvēkiem no laukiem nesen bija
nomiris sunītis, viņi meklēja jaunu draugu
un mājas sargu, un mēs priecājamies, ka pēc
ilgās gaidīšanas Deksters varēja doties
viņiem līdzi.
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Mēneša dzīvnieki

Peciņu uz patversmi atnesa viņas
saimniece, jo kaķenītei it kā
nepatīkot bērni. Mince pagaidām
„piestrādā” par patversmes biroja
kaķi, rūpīgi uzraugot visus darbus.
Viņai patīk saņemt glāstus un
uzmanību, taču mince var arī
parādīt raksturu un brīdinājuma
nolūkā viegli iepļaukāt ar ķepu.
Peciņai ir neliels redzes defekts –
viņas acu zīlītes nesašaurinās, taču
tas kaķei netraucē justies labi.

Septiņus gadus vecais Felikss
t ika  paņemts no  mūsu
patversmes pirms dažiem
gadiem, taču viņa saimnieks
aizgāja mūžībā, un nu jau
vairākus mēnešus viņš gaida
jaunus saimniekus. Kā jau
mājas runcītis, viņš ir ļoti
miermīlīgs, draudzīgs un viņam
patīk sēdēt klēpī.

Tā kā februāra “Mēneša dzīvnieka” godu izpelnījās divi suņi, mēs turam
kaķiem doto solījumu, un martā “prožektoru gaismā” gozējas divi skaisti
un brīnišķīgi kaķi, kas patversmē dažādu iemeslu dēļ ir uzkavējušies
ilgāk nekā pārējie “Dzīvnieku drauga” ņaudētāji. Viņi ir pelnījuši pašus
labākos saimniekus un, kas zina, varbūt aprīlī par viņiem rakstīsim jau
Laimīgajos stāstos.

Peciņa Fēlikss
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Patversme "Dzīvnieku draugs"
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046
Tel. 67500491
E-pasts: dzd@latnet.lv

SIA "Dzīvnieku draugs",
PVN reģ, Nr. 40003224680,
Reģ. Nr. 000322468,
Swedbanka, HABALV22,
bankas konts LV30HABA0001408031314

Aprīlis – talkošanas mēnesis!

Aprīlis visā Latvijā paiet talkošanas zīmē, un arī
patversme „Dzīvnieku draugs” nav izņēmums –
mums to būs veselas trīs!
14.aprīlī pie mums viesos atkal brauks čaklie
tulki no tulkošanas biroja „Skrivanek”. Viņi
„Dzīvnieku draugā” talko ne pirmo reizi un allaž
paveikuši lielas lietas.
17.aprīlī suņu pastaigu skvēru kops Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studenti.
21.aprīlī Lielās talkas dienā suņu pastaigu skvērā
strādās biedrība „DzīvniekuSOS” ar draugiem.

Aicinām visus pievienoties!
Arī mūsu suņi prot talkot.
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