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Arī mūsu avīze šomēnes gluži
neplānoti piepildījās ar stāstiem par
pieradināšanu un draudzību. Par to,
kā patversmes senā draudzene Ulri-
ka no Vācijas pieradināja bailīgo
suņu meiteni Luci, un Luce sāka
smaidīt. Par to, kā savus cilvēkus,
kuru soļu troksni atpazīt starp tūk-
stošiem citu, beidzot atrada patver-
smes ilgdzīvotāji Skaja un Tors—nu
arī viņi ir kādam vienīgie un kāds ir
vienīgais viņiem. Par to, kā seni
draugi patversmē atrada šarpejmei-
teni Asu—šos un citus laimīgos
stāstus meklējiet 20.lappusē!

Arī runčuka Gressija jaunās
saimnieces atsūtītais ieteikumu krā-
jums (12.lappusē), kā ievest mājās
kaķi, ir ne vien vērtīgu padomu vā-
celīte ikvienam, kurš domā par mur-
rātāja adopciju, bet arī stāsts par
pieradināšanu—vēlmi izprast un

iepazīt savu četrkājaino draugu, lai
tas vairs nebūtu viens starp tūksto-
šiem, bet vienīgais, vajadzīgais.

Tomēr ne vienmēr pieradināšana
nes labumu, un to vislabāk zina tā
dēvētie „eksotiskie dzīvnieki”, kurus
cilvēki tur mājās savam priekam, lai
gan patiesībā pat nenojauš, kādas ir
šo dzīvnieku vajadzības un kāda
aprūpe tiem nepieciešama. Kā palī-
dzēt šiem dzīvniekiem, tika spriests
starptautiskā konferencē, par kuras
secinājumiem varat uzzināt avīzes
6.lappusē, bet dziļāku ieskatu prob-
lēmā var gūt žurnāla „National Geo-
graphic” marta numurā, kur publi-
cēts plašs raksts par šo tēmu.

Patīkamu lasīšanu un uz tikša-
nos nākamajā numurā!

Dzīvnieku Drauga komanda

„Pagaidām tu manās acīs esi tikai mazs zēns, kas līdzīgs simt tūksto-
šiem citu. Un tu man neesi vajadzīgs. Bet arī es tev neesmu vajadzīga.
Tev es esmu tikai lapsa, kas līdzinās simt tūkstošiem citu lapsu. Bet, ja
tu mani pieradināsi, mēs būsim viens otram vajadzīgi. Tu būsi man vie-
nīgais visā pasaule. Es būšu tev vienīgā visā pasaulē,” Mazajam Princim
sacīja Lapsa, un Mazais Princis viņu pieradināja, padarot par savu drau-
gu.
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Šoreiz stāsts ir par Ulriku un
Luci—suņu meiteni, kura patver-
smē ieradās pagājušā gada jūlijā:
pārbijusies, nesocializēta pusau-
dzīte, kurai vajadzēja daudz laika,
lai iekļautos lielajā suņu saimē. No
svešiniekiem, tāpat arī no dau-
dzām lietām ārā Luce baidās. Tā-
dēļ ir grūti viņu potenciālajiem
adoptētājiem pat parādīt, bet vēl jo
grūtāk—atrast kādu, kas vēlētos
uzņemties rūpes par šādu suni.

Lucei cilvēka uzmanību vajag
vairāk nekā citiem, un tieši to sa-

vas vizītes dienās viņai sniedza
mūsu ciemiņš. Tikai trīs dienas
kopīgi pavadīts laiks, un Luce sā-
ka starot, jo bija  ieguvusi draugu.
Pēdējā Ulrikas ciemošanās dienā
Luce visu dienu bija patversmes
gaiteņa saimniece, piedalījās visās
norisēs ar brīvu iespēju gan doties
ārā pagalmā, gan atgriezties būrītī,
ja to vēlējās. Un—kāds brīnums!
Ne miņas no nervozā un tramīgā
suņa - Luce bija mierīga, klusa,
vērīga un ziņkārīga. Pat laimīga.

Vienīgais šīs skaistās dienas
skumjais notikums bija tas, ka
Luces draudzenei vajadzēja at-
griezties savās mājās. Atvadas bija
sirsnīgas, un Luce vēl ilgi, ilgi pēc
Ulrikas  aiziešanas sēdēja pie dur-
vīm un gaidīja viņu atgriežamies.

Ulrikas darbs ar Luci nebija
velts — jā, ir vēl bailes un nedrošī-
ba, nekur jau tās nav pazudušas,
taču Luce ir daudz gatavāka atvēr-
ties svešiniekiem un jau vairākas
reizes devusies pastaigā ar brīv-
prātīgajiem, kas iepriekš nebija
iedomājams.

Kā Luce atrada draugu
Marta nogalē “Dzīvnieku Draugā” viesojās Ulrika Vernere —

brīvprātīgā no Vācijas, kas ir mūsu draugs un labvēlis jau vairākus
gadus. 2008. gadā Ulrika Eiropas Savienības Brīvprātīgā darba pro-
jekta ietvaros pāris mēnešus strādāja patversmē un izveidojās ļoti
sirsnīga draudzība un sadarbība, kas turpinās joprojām.

Luce pēc sadraudzēšanās ar Ulriku no Vācijas kļuvusi daudz at-
vērtāka arī pret citiem cilvēkiem.

Paldies, Ulli!

Martā patversmi ar jaukām
dāvanām un sirsnīgu vizīti pār-
steidza senie draugi no Olaines
2.vidusskolas. Šīs skolas jaunieši
jau vairākus gadus savā novadā
īsteno dažādus projektus, lai palī-
dzētu klaiņojošiem dzīvniekiem
un mācītu cilvēkiem atbildīgi iztu-
rēties pret saviem četrkājainajiem
draugiem.

Patversmē martā viesojās arī
Rīgas 41.vidusskolas 8.klases
un Āgenskalna sākumskolas 4.
klases audzēkņi, kuri vēlējās vai-
rāk uzzināt par patversmes darbu
un iepazīties ar mūsu iemītnie-
kiem.

Ciemiņi patversmē
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas: Eiropas sirds dzīvnieku labklājībai

Nodibinājums „Dzīvnieku drau-
ga fonds” sadarbībā ar starptau-
tisko dzīvnieku aizsardzības orga-
nizāciju „Eurogroup for Animals”,
sagaidot Eiropas Parlamenta vēlē-
šanas 2014.gada 24.maijā, kam-
paņā „Eiropas sirds dzīvnieku lab-
klājībai” aicina parlamenta depu-
tātu kandidātus no Latvijas dot
simbolisku solījumu savā darbībā
Parlamentā veicināt dzīvnieku lab-
turību un aizsardzību un ar cieņu
izturēties pret dzīvnieku kā jutīgu
būtņu interesēm.

Eiropas pilsoņiem dzīvnieku
labklājība šķiet ļoti svarīga – to
apliecina daudzās sabiedriskās
iniciatīvas, parakstu vākšanas,
kampaņas un citas pilsoniskās
aktivitātes. 82% Eiropas pilsoņu
uzskata – cilvēcei ir pienākums
aizsargāt dzīvnieku tiesības
(Eurobarometer, 225 (2005.gada
jūnijs), p.28), tostarp Latvijā šādu
viedokli atbalstījuši 85% aptaujā-
to. Par šiem jautājumiem ES pil-
soņi arī daudzkārt vērsušies Eiro-
pas Parlamentā, un Parlaments
līdz šim ir atbalstījis daudzas bū-
tiskas iniciatīvas dzīvnieku ap-
stākļu uzlabošanai.

Ir svarīgi, lai Eiropas Parla-
ments kā vienīgā tieši ievēlētā
Eiropas Savienības institūcija arī
turpmāk ņemtu vērā savu vēlētāju
izteikto gribu, jo pašlaik ne vien-
mēr augstākajā ES līmenī ir jūta-
ma politiskā griba atbalstīt ierosi-
nājumus, kas vairo dzīvnieku lab-
klājību. Eiropas Savienībai ir ne
tikai jāveicina esošo normatīvo
aktu piemērošana dzīvnieku lab-
turības jomā, bet vajadzīgas arī
jaunas politikas un likumdošanas
iniciatīvas.

Šāda apņemšanās arī būtu
pilnīgā saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību

13.pantu, kas paredz:

„Nosakot un īstenojot Kopienas
lauksaimniecības, zivsaimniecības,
transporta, iekšējā tirgus un pēt-
niecības un tehnoloģiju attīstības
un Kosmosa izpētes politiku, Kop-
iena un dalībvalstis velta pienācī-
gu uzmanību dzīvnieku kā jutīgu
būtņu labturības prasībām, vienlai-
kus ievērojot dalībvalstu normatī-
vos vai administratīvos aktus un
paražas, jo īpaši attiecībā uz reli-

ģiskiem rituāliem, kultūras tradīci-
jām un reģionālās kultūras manto-
jumu.”

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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Informācija par Solījumu parakstījušajiem deputātu
kandidātiem ir pieejama visiem ES vēlētājiem kam-

paņas mājas lapā http://www.voteforanimals.eu/, kā
arī „Dzīvnieku Drauga fonda” mājas lapā

http://www.dzd.lv un citos publiskos informācijas
avotos.

Kampaņas buklets ir pieejams šeit:

http://www.dzd.lv/new/data/files/533bd4ad3fd9c.pd
f

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Deputāta kandidāta solījumu no
Latvijas parakstījuši:

Sarmīte Launaga (ZZS) Tatjana Ždanoka (LKS) Kārlis Šadurskis (Vienotība)

Alfrēds Rubiks (LSP) Armands Krauze (ZZS)

Kārlis Seržants (ZZS)

Inese Vaidere
(Vienotība)
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ENDCAP konferencē spriež par savvaļas dzīvniekiem nebrīvē

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

No 15. līdz 17.martam Briselē
notika Eiropas dzīvnieku aizsar-
dzības organizāciju apvienības
„ENDCAP” (END CAPTIVITY) ikga-
dējā konference, kas veltīta nebrī-
vē turēto savvaļas dzīvnieku aiz-
sardzībai. Konferencē piedalījās
arī „Dzīvnieku Drauga fonda” val-
des locekle Solvita Vība.

Konferences dalībnieki atzina,
ka viena no galvenajām aktivitā-
tēm šobrīd būtu iesaistīties Eiro-
pas Parlamenta priekšvēlēšanu
kampaņā, uzrunājot deputātu
kandidātus un partijas par savva-
ļas dzīvnieku problemātiku Eiro-
pā. Eiropas Zaļās partijas ir iztei-
kušas atbalstu ENDCAP aktivitā-
tēm kampaņā pret delfinārijiem,
cirkiem, kā arī sekmīgai zooloģis-
ko dārzu direktīvas ieviešanai.

Liela problēma Eiropā joprojām
ir ceļojošo zvērnīcu, cirku un
pastāvīgo cirka dzīvnieku labtu-
rība. Galvenā problēma ir cirkus
dzīvnieku identifikācija un izseko-
jamība, ko ir gandrīz neiespējami
īstenot, jo ceļojošie cirki un zvērnī-

cas bieži pārvietojas no vienas
pašvaldības uz otru dažu dienu
laikā, kas liedz valsts iestādēm un
kontrolējošām institūcijām dzīv-
niekus apsekot.

Dzīvnieku cirki šobrīd ir aizlieg-
ti Austrijā, Grieķijā, Horvātijā, da-

ļā Spānijas (Katalonijā), uz šo aiz-
liegumu virzās arī Lielbritānija un
citas valstis. Latvijā nav cirku ar
pastāvīgi turētiem dzīvniekiem,
taču 2013.gadā Latvijā ir bijušas
sešas viesizrādes no Krievijas,
Baltkrievijas, Ukrainas un Horvā-
tijas ar 88 dzīvnieku piedalīšanos.

Liela uzmanība konferencē tika
pievērsta diskusijai par savvaļas
dzīvnieku turēšanu nebrīvē mā-
jas mīluļu lomā. ENDCAP neat-
balsta šo praksi, jo mājās turētie
savvaļas dzīvnieki bieži tīši vai ne-
tīši netiek pienācīgi kopti un aprū-
pēti, veicina invazīvo sugu pieau-
gumu, apdraud sabiedrības drošī-
bu un veselību, kā arī veicina ne-
legālu aizsargājamo sugu jeb tā
dēvēto CITES dzīvnieku tirdzniecī-
bu.

Liela uzmanība konferencē tika pievērsta diskusijai par savvaļas dzīv-
nieku turēšanu nebrīvē mājas mīluļu lomā
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Pastāv trīs veidi, kā dzīvnieki
nonāk privātā īpašumā: imports,
zooveikali, tirdzniecība no privā-
tiem īpašniekiem. ES valstīs ir
noteikti dažādi līmeņa ierobežoju-
mi savvaļas dzīvnieku turēšanai,
taču par spīti tam eksotisko dzīv-
nieku sugu un šo dzīvnieku kā
mīļdzīvnieku skaits ar katru gadu
pieaug un Eiropā tā kļūst par ie-
vērojamu problēmu. Piemēram,
aplēsts, ka Lielbritānijā privātā
īpašumā atrodas pat 5000 primā-
tu, zilonis un baltais lācis. Savu-
kārt, Spānijā pagājušajā gadā po-
pulārs kļuva lācis no Ukrainas,
kas kopā ar savu īpašnieku bieži
„koncertēja” lielveikalos.

Šobrīd Eiropas valstīs ir dažā-
da pieeja savvaļas dzīvnieku kā
mājas istabas dzīvnieku juridiskā
statusa noteikšanā: dažviet ir no-
teikts pilnīgs aizliegumu privāt-
personām turēt savvaļas dzīvnie-
kus mājās, bet citās šī joma vispār
netiek reglamentēta. Pagājušajā
gadā Nīderlande kā pirmā valsts
ES izveidoja t.s. „pozitīvo sarak-
stu”, t.i., to savvaļas dzīvnieku
sugu sarakstu, kurus ir atļauts
turēt kā mīļdzīvniekus. Tajā ie-
kļautas vien sešas dzīvnieku su-
gas - Eiropas trusis, Brazīlijas jū-
rascūciņa, divu sugu adatpeles,
dzeltenzobu jūrascūciņa un Ginte-
ra lauku pele. Citas valstis, tos-
tarp Latvija, ir noteikušas
„negatīvo sarakstu” – to dzīvnieku
sarakstu, kurus nedrīkst turēt kā
mīļdzīvniekus, kā arī prasības
savvaļas dzīvnieku īpašnieku li-
cencēšanai vai reģistrēšanai. Lat-
vijas „negatīvajā sarakstā” ir ie-
kļautas atsevišķas dzīvnieku su-
gas, kā arī noteikts, ka personām,
kas tur mājās savvaļas dzīvnie-
kus, ir noteiktā kārtībā jāreģistrē-
jas vai jāsaņem licence. Jomas

uzraudzība ir uzticēta
Dabas aizsardzības pār-
valdei un Pārtikas un
veterinārajam dienes-
tam.

Eiropas Veterinārār-
stu Federācija 2013.ga-
da beigās ir publicējusi
pozīciju par savvaļas
dzīvnieku sugu turēša-
nu mājas apstākļos,
norādot, ka aizvien bie-
žāk mīļdzīvnieku – su-
ņu un kaķu – vietu sāk ieņemt
savvaļas dzīvnieku sugas - reptiļi,
insekti, primāti, sīkie zīdītāji un
grauzēji. Šāda situācija rada pro-
blēmas gan dzīvnieku labturības
standartu ievērošanā, gan sabied-
rības veselības nodrošināšanā.
Piemēram, Pasaules dzīvnieku
veselības organizācija (OIE) ir no-
rādījusi, ka starptautiskā eksotis-
ko dzīvnieku tirdzniecība ir viens

no faktoriem, kas ietekmē patogē-
nu transmisiju starp dzīvnieku
sugām un cilvēku.

Tāpēc EVF aicina visas ES val-
stis radīt „pozitīvos sarakstus”,
balstoties uz zinātniskiem kritēri-
jiem un ņemot vērā visu veidu ris-
kus - dzīvniekiem, īpašniekiem un
sabiedrībai kopumā, kā arī vietē-
jām sugām un ekosistēmai.

ZIŅASDZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Šobrīd Eiropas valstīs ir dažāda
pieeja savvaļas dzīvnieku kā mājas
istabas dzīvnieku juridiskā statusa
noteikšanā: dažviet ir noteikts pil-

nīgs aizliegumu privātpersonām
turēt savvaļas dzīvniekus mājās,
bet citās šī joma vispār netiek

reglamentēta.

„ENDCAP” apvieno 24 dzīvnieku aizsardzības organizācijas no 18
Eiropas valstīm ar mērķi mazināt nebrīvē turēto savvaļas dzīvnieku

skaitu un sekmēt šo dzīvnieku aizsardzību Eiropā.

„ENDCAP” 2013.gada nozīmīgākie sasniegumi:

 Zoodārzu labās prakses pārskats (tiks publicēts 2014.gada 2.
pusē)

 Jūras zīdītāju aizsardzības kampaņa,
 Ziņojums par Eiropas delfinārijiem,
 ES Zoodārzu pētījumi: ziņojums par zoodārziem Vācijā,
 kampaņa „Dzīvnieki tūrismā” – labturības standarti ES.
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Trīs sestdienas martā patversmes tel-
pās pulcējās brīvprātīgie palīgi, lai
omulīgā atmosfērā pavadītu laiku, mā-
coties gatavot rotaļlietas patversmes
suņiem. Izrādās, tas nemaz nav tik sa-
režģīti un lieliskas mantas var pagata-
vot, izmantojot vecas drēbes, segas
un lupatas un liekot lietā roku veiklī-
bu. Kopumā visās “Rotaļlietu talkās”
tapa vairāk nekā septiņdesmit pašga-
tavotu un oriģinālu rotaļlietu, par ko
gan mums—darbiniekiem, gan četrkā-
jainajiem aizbildņiem ir liels prieks.
PALDIES!

“Dzīvnieku draugs” aicina
uz “Rotaļlietu talku”!

FOTOREPORTĀŽA
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PIEREDZE

Gatavošanās jaunā mīluļa
ienākšanai mūsu dzīvē bija
aizraujošs un pārdomu pilns
laiks. Sākām ar to, vai bū-
sim pietiekami gatavi rūpēm
par mājdzīvnieku. Manuprāt,
ir svarīgi pirms šādas izvēles
izdarīšanas saprast, vai cil-
vēks ir gatavs tai atbildībai,
kas nāk klāt priekam un lai-
mei, ko sagādā mīlulis. Izvēr-
tējot savu ikdienu, bija
skaidrs, ka kaķēnam mēs
noteikti neesam gatavi. Tas
prasa daudz laika, uzmanī-
bas, rūpju un skološanas.
Pieaugušam kaķim, visdrīzā-
kais, nebūs jāmāca iet uz
kastīti, ar to nebūs pusi die-
nas jāspēlējas.

Bijām rīkojušies pareizi,
jau pirms došanās uz patver-
smi aplūkojot tur esošos ka-
ķus. Izvērtējām gan pēc iz-
skata, gan vecuma. Ja radās

kādi jautājumi, sazinājāmies
ar patversmes darbinieci,
kas paskaidroja un palīdzēja
saprast, kurš būtu mūsu īs-

tais kaķis. Dodoties uz pa-
tversmi gan nolēmu, ka īs-
tais būs tas, kurš mani uz-
runās. Tā teikt, mīlestība no
pirmā acu uzmetiena. Stai-
gājot un pētot dzīvnieciņus,
sākotnēji neviens „neiekrita
acīs”. Aizgāju arī aplūkot ka-
ķēnus, mazums, varbūt tur
sastaptu savu īsto. Atgriezos
atpakaļ un - no pastaigas
bija atgriezies nu jau mans
jaunais draugs. Pēc pārdo-
mām sapratu, ka tieši viņš ir
tas īstais.

Dzīvnieka adopcija no patversmes ir jaunas
dzīves sākums, iespēja piedzīvot neaizmirstamus un
skaistus brīžus – ne tikai adoptētajam sunim vai kaķim, bet arī viņa jaunajiem
saimniekiem. Taču vispirms abām pusēm ir jāiepazīst vienam otru, jāpielāgojas
un jāizprot, lai kopdzīve veidotos veiksmīga un sagādātu prieku. Savās atmiņās
par mīluļa ienākšanu mājās dalās kāda bijušā patversmes iemītnieka saimniece.

Izvēle

Kā mīlulis ienāca
mūsu mājās—

adoptētāja stāsts
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Pirmā diena, manuprāt, ir
nozīmīgākā un svarīgākā at-
tiecībās ar jauno mīluli.
Adoptējot dzīvnieku, pirm-
kārt, jāsaprot, ka būsiet viņa
galvenais atbalsts un labā-
kais draugs visu atlikušo mū-
žu, būs ļoti daudz prieka pil-
nu dienu, tāpat būs brīži, kad
viņam būs nepieciešams jūsu
atbalsts. Otrkārt, jāsaprot, ka
viņš ir piedzīvojis daudz
skumju brīžu savā mūžā un

jācenšas darīt pārējos pēc ie-
spējas labākus. Dzīvnieks ne-
var būt brīža aizraušanās.
Treškārt, ieteikums, adoptējot
jauno draugu, veltīt pietieka-
mi daudz laika, lai uzdotu vi-
sus jautājumus un saņemtu
visu nepieciešamo informāci-
ju. Tas palīdzēs kopīgi vadīt
laiku daudz vienkāršāk,
skaidrāk un saprotamāk. Pēc
iziešanas pa patversmes dur-
vīm tikai un vienīgi jūs kļūs-
tat atbildīgi par mīluļa tālāko
dzīvi.

Pats svarīgākais ir tieši
mājupceļš. Dzīvniekam ap-
kārt notiekošais var šķist bie-
dējošs un radīt stresu. Es ar
savu dzīvnieku līdz jaunajām
mājām mēroju garu ceļu, vai-
rāk nekā simts kilometru, tā-
dēļ gan dziedāju viņam, gan
runājos ar viņu - centos būt
atbalsts un radīt kaut ne-
daudz drošības sajūtu. Šis
ceļš ir liels pārdzīvojums ma-
zajam draugam, un tas, ar
kuru kopā šis ceļš mājup pār-
varēts, ir labākais draugs.

Mājupceļš

Mājās ierodoties, pir-
mais uzdevums, lai vēlāk ne-
būtu problēmas ar kastītes
apmeklējumu - jānovieto ka-
ķis kastītē. Jau iepriekš bi-
jām lasījuši dažādus interne-
ta viedokļus par to, cik tas ir
svarīgi, tādēļ jau laicīgi domā-
jām par kastīti. Iegādājāmies
vienkāršāko, jo tās ar māji-
ņām virsū šķita ne pārāk pie-
mērotas. Iedomājoties sevi
vienreizējās tualetēs, kur sa-
nāk ieiet - tas nesaistās ar
patīkamām izjūtām, tādēļ la-
bāk ir kas vienkāršs un pie-
mērots. Par smiltīm nolē-
mām, ka parastās smiltis ir
salīdzinoši grūtāk kopjamas -
kastīte būtu jātīra, katru die-
nu izberot visas smiltis. Sili-
kona smiltīm, cik bijām dzir-
dējuši, ir pluss, ka kastīte pil-
nībā jātīra tikai reizi mēnesī,
taču, kaķi pie tām jāradina
no dzimšanas. Pieņēmām, ka

mūsu kaķis diez vai būs radi-
nāts un visu laiku dzīvojis ar
silikona smiltīm, tādēļ meklē-
jām citu variantu. Visatbilsto-
šākais mūsu vēlmēm bija ce-
mentējošās smiltis. Šeit ietei-
kums citiem šo smilšu piekri-
tējiem – visērtāk kopt ir da-
biskā, brūnā krāsā esošās, jo
tās, kuras ir tādas pelēkas, ja
grib tīrīt uzreiz pēc kaķa no-
kārtošanās, ir lipīgas un grūti
iztīrāmas.

Kastīti bez diskusijām
nolēmām likt tualetē. Tas ir
šķietami atbilstoši - ja jau
mēs paši turp doda-
mies darīšanās,
tad arī kaķim
tas bū-

tu piemēroti. Taču tam ir savs
trūkums - kamēr paši ap-
meklējam vietu, kur ķeizars
ar kājām iet, durvis, protams,
veram ciet, taču pārējā laikā
durvīm jābūt vaļā. Sākumā
tas bija neierasti, taču ar lai-
ku pieradām. Iesakām arī likt
kastīti tur, kur visbiežāk
mazgā grīdu - tomēr kaut kas
pārbirst pāri un ir biežāk jā-
kopj.

Kastīte

http://static.ddmcdn.com/gif/cat-stop-using-the-litter-box0.jpg

PIEREDZE
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Mums gadījās arī tā, ka
bija vajadzība kastīti pārlikt
uz citu vietu telpā. Lai arī
mūsu kaķis ir attapīgs
(vismaz mums tā šķiet), mai-
not kastītes vietu, atkal minci
ielikām kastītē jaunajā vietā.
Par kaķa ielikšanu kastītē

dažviet raksta, ka kaķis tur
jātur aptuveni desmit minū-
tes, taču mēs viņu tur ielikām
uz brīdi un viss. Laikam kaķi
saprot uzreiz. Varbūt nevajag
spīdzināt, turot viņu tā kastī-
tē desmit minūtes. Tie, kas
raksta, ka kaķis telpā, kur
stāv kastīte, jāatstāj uz stun-
du, manuprāt, pārspīlē. Kaķi
nav tik neattapīgi!

Vēl par kādu izgudroju-
mu. Nesen redzēju poda ap-
mācības komplektu, lai kaķi
pieradinātu iet nevis uz kastī-
ti, bet apmeklēt labierīcības
gluži kā cilvēki. Bet, ja kaķa
instinktos ir aizrakt savus iz-
kārnījumus, tad ko viņš podā
raks? Domāju, ka tas, kas ir
pretdabisks, diez vai būs ka-
ķim pieņemams un sapro-
tams.

Jau pirmajā naktī varēs
redzēt, kur būs kaķa guļvieta.
Mums bez ierunām jau pir-
majā naktī mīlulim bija jādod
vieta gultā. Domāju, ka iegā-
dāties veikalos pieejamās ka-
ķu gultas varētu būt mazliet
bezjēdzīgi, jo kaķis tāpat gu-
lēs tur, kur gribēs. Mūsu ka-
ķis bez naktsmiera gultā izvē-
las gulēt arī zem galda pie ra-
diatoriem, kas izskaidrojams
ar to, ka tur ir silti. Vēl viņš
labprāt guļ koridorā starp
drēbēm, nezinām kāpēc, tā-
pat uz poda vāka. Galvenais,
manuprāt, ir saprast, ka ka-
ķis gulēs tur, kur gribēs, ne-
vis tur, kur gribēsim mēs.

Sākumā pirms gulētieša-
nas kaķis bieži it kā ķēra
mūsu kājas, lēca tajās. Sā-
kām domāt, kāpēc tā. Šādi
atklājām, ka, lai arī mūsu
kaķis ir jau pieaudzis, tam
gribās spēlēties, un tas ir
tieši tas, kas jādara, ja kaķis
vēlas aktīvi pievērst sev uz-

manību. Tā mūsu mājās pa-
rādījās bumbiņu un aukli-
ņu arsenāls. Dažbrīd kā-
da pazūd, citreiz atro-
das. Veikalos pieeja-
mais klāsts ir ļoti
liels. Ziemassvēt-
ku mantiņas,
protams, no
plastmasas, it
īpaši, ja tās
grab, ir ide-
ālas.

Gulēšana
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Par kaķa barošanu.
„Royal Canin” ir padomājis
par pirmajiem brīžiem jaun-
ajās mājās, un katram
adoptētājam dāvina iepako-
jumu barības. Tas ir lielisks
atvieglojums pirmajā dienā.
Vēlāk, ja grib pāriet uz citu
barību, var jaukt šo patver-
smes līdzi doto ar turpmāk
plānoto. Mēs gan sauso barī-
bu mainījuši neesam, jo ir
iespējams atrast, kur tā pie-
ejama par saprātīgu cenu.
Sausajai barībai tāpat kā
ūdenim jābūt pieejamam visu
laiku. Par ūdens piedzīvoju-
miem vēlāk. Nedaudz par mit-
ro barību. Sākotnēji pirkām
konservus, gan „Royal Ca-
nin”, kā patversmē, gan citus.
Lielākoties kaķis noēda tikai
želeju. Citus konservus neēda
vispār. Zinot, ka kaķim nepie-
ciešama svaiga gaļa, sākām
dot to. Vislabāk kaķiem garšo
liellopu gaļa. Liesā fileja gan
nav draudzīga maciņam, ta-
ču, ja to var atļauties, kaķis
būs priecīgs. Cūkgaļu kaķim
var nepiedāvāt vispār. Cik zi-
nu, tie to neēd, un tā arī nav
kaķim veselīga. Vistas gaļu
ēd, taču labprātāk, protams,
liellopu. Tā meklējām alterna-
tīvu risinājumu liellopa filejai.
Pamēģinājām liellopu nieres.
Tās ēda, taču tās bieži veika-
los nav pieejamas. Pēc tam
mēģinājām liellopa sirdi. Tas
šobrīd ir maciņam draudzīgā-
kais un kaķim vislabāk gar-
šojošais risinājums. Vienīgais

mīnuss, ka šī gaļa ir jāsa-
griež. Vidēji sirds kilogramā
maksā aptuveni trīs eiro. Ar
800 - 900 gramiem pietiek
nedēļai - brokastīm un vaka-
riņām. Brīdī, kad kaķis mūs
ved uz ledusskapi, jo zina, no
kurienes nāk gaļa.

Nedaudz par mūsu pie-
redzi ar kārumiem. Protams,
ar tiem nevajadzētu pārspīlēt,
taču šad tad arī mums taču
gribas ko garšīgu. Pēc mūsu
novērojumiem, kaķim garšo
mīksti kārumi. Kāda pazīsta-
ma sieviete savam kaķim kal-
tē liellopa fileju un dod kā kā-
rumu. Sagriež gabaliņos un
noliek uz radiatoriem, lai iz-
kalst. Tam gan ir vajadzīgs

laiks. Tādēļ labprātāk ekspe-
rimentējam ar veikalā nopēr-
kamiem kārumiem. Ļoti labi
kaķim garšo tādi kā stienīši,
viens maksā aptuveni 25 cen-
tus.

Tagad par ūdeni. Mūsu
kaķis ūdeni no trauciņa ne-
dzer. Nezinām kāpēc, taču
trauciņā tāpat vienmēr turam
ūdeni. Ja tomēr sagribas, lai
ir, kur padzerties. Mūsu ka-
ķis pamatā dzer tekošu krāna
ūdeni. Aizved uz vannas ista-
bu un uzlec uz vannas. Tāde-
jādi parāda, ka grib padzer-
ties. Esmu dzirdējusi, ka ci-
tiem arī šādi notiek.

Zinām, ka kaķiem citreiz
vajag uzņemt vitamīnus, ēdot
zaļos augus. Tā arī mūsējais
sāka iecienīt skaistumaugus.
Ar to nebijām mierā un nopir-
kām kaķim speciālo kaķu zā-
li. Izaudzējām, taču kaķis lab-
prātāk baudīja mūsu puķes.
Esam samierinājušies ar to...

Barošana

http://thumbs.dreamstime.com/x/cat-eat-dry-food-19318365.jpg
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Vēl nedaudz par vizītēm pie
ārsta un kaķa veselību. Ļoti
parocīgi, ka patversme, adop-
tējot kaķi, deva līdzi tā vakci-
nācijas apliecību un informā-
ciju, kad tas attārpots. Pirma-
jā reizē attārpot vedām uz klī-
niku. Taču tagad attārpošanu
veicam paši - vetaptiekās ir
nopērkams attārpošanas lī-
dzeklis, kas ir viegli dozējams
un vienkārši lietojams. Arī
apgriezt nagus sākumā ve-
dām uz vetklīniku, taču vēlāk
nopirkām šķērītes un pēc vai-

rākām pamācībām, tostarp
internetā pieejamām, paši ķē-
rāmies pie šī darbiņa. Būtiski
atcerēties, ka, ja mājās ir citi
dzīvnieki, kuriem ir kāda sli-
mība, vetārstam jāpasaka, ka

mājās dzīvo arī kaķis. Ja sli-
mība izrādīsies lipīga, vet-
ārsts var palīdzēt novērst sli-
mības rašanos kaķim vai ār-
stēt arī to.

PIEREDZE

Veselība

Par interesanto piere-
dzes stāstu avīzes veido-
tāji vēlas pateikt lielu
paldies Gressija (tagad
Sunča) saimniecei. Ne
katrs jaunais kaķa īpaš-
nieks tik rūpīgi izpilda
savu mājasdarbu, tāpēc
ir patiess prieks, ka,
pirms jaunā mīluļa
adopcijas, ir atrasts
viss, ko ir būtiski zināt
topošajam kaķu saim-
niekam. Mēs ļoti ceram,
ka arī tiem lasītājiem,
kuri nākotnē apsver do-
mu par kaķa adopciju
no patversmes, šis
raksts noderēs.

Gressijs (Suncis)

Gressijs (Suncis) ar

saimnieci
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais martā

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums mar-
tā patversmei deva iespēju sniegt palīdzību 66 kaķiem
un 12 suņiem. Nepieciešamo ārstēšanu veterinārās pa-
līdzības programmas ietvaros saņēma 12 kaķi un divi
suņi, bet veselības profilakses pasākumi – vakcinācija
un attārpošana – veikta 10 suņiem un 54 kaķiem. Ielas
kaķu kontroles programmā martā sterilizēti 33 bezpa-
jumtes kaķi.

Martā no fonda finansējuma tika segti izdevumi
par medikamentiem 700,25 latu apjomā un apmaksāti
veterinārie pakalpojumi 1044,91 latu apjomā.

PROJEKTS

Veterinārā palīdzība
Veterinārā palīdzība martā

bija nepieciešama 12 kaķiem un
diviem suņiem, kas patversmē
nonāca ar dažādām slimībām un
traumām.

Ārstēšanos martā pabeidza
kaķenīte Ļiza, par kuru jau
stāstījām iepriekšējā numurā.
Nu viņa ir pilnīgi vesela un pa-
tversmē gaida savus jaunos
saimniekus. Savukārt kaķu vec-
māmiņa Betija, kurai tika ār-
stēts alerģisks dermatīts, jau
devusies mājās, kur ir ērti ieju-
tusies. Veselību jau ir atguvis
runčuks Migis, kuram patver-
smē tika konstatēts rinotraheīts,
bet vēl vairākiem minčiem tika
ārstēta ausu ērcīte un citas kai-
tes.

Tomēr marta galvenais varo-
nis ir runčuks Barsiks, kurš
patversmē nonāca ar traumētu,
ieģipsētu kājiņu. Cilvēki, kas
centās savainotajam kaķim
sniegt palīdzību, nebija pietieko-
ši zinoši, tāpēc ģipsis bija turēts
pārāk ilgi un zem tā bija izveido-
jušies izsutumi un izgulējumi,

turklāt savainotā ķepa bija de-
formējusies. Barsikam priekšā
vēl ilgs atveseļošanās periods,
taču nu jau viņš jūtas daudz
labāk un briesmīgās brūces pa-
mazām sadzīst.

Sterilizācijas programma
Bezpajumtes kaķu sterilizāci-

jas programmas ietvaros martā

sterilizēti 33 kaķi – 26 kaķenītes
un septiņi runcīši. Minčus pa-
tversmē nogādāja ielas kaķu ko-
loniju kopēji un brīvprātīgie no
dažādiem Rīgas rajoniem un
Piņķiem. Visi sterilizētie kaķi
saņēma arī trakumsērgas vakcī-
nu, medikamentus pret parazī-
tiem, kā arī vitamīnu komplek-
su.

Barsiks

Runčuks Barsiks pamazām atgūst veselību un arī mācās uzticēties
cilvēkiem.
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STĀSTS

Ik gadus tūkstošiem
Spānijas pilsētu un ciemu
rīko fiestu – svētkus par
godu dažādiem svētajiem.
Tas ir tradicionāls iegansts
jautrībai, mūzikai, vīnam
un laimīgai vaļībai. Pa ļau-
žu pārpildītajām ielām nē-
sā svēto tēlus, un ikviens
pievienojas šai svinēšanai.

Katras fiestas kulmi-
nācija ir dzīvnieku spīdzi-
nāšana un nogalināšana.
Buļļus, ēzeļus, kazas, vis-
tas pakar, nosit vai samīda
līdz nāvei, nomet no baznī-
cas torņiem, spīdzina ar
degošiem iesmiem, un pū-
lis sajūsmā spalgi kliedz,
baudot izrādi.

Saka, ka tā esot reli-
ģiska ceremonija. Šie ļau-
dis atbrīvojas no saviem
grēkiem un „attīra dvēse-
les”, sodot dzīvniekus. Cits

uzskats: tie ir barbari, kas
akli tic ļoti seniem uzska-
tiem par grēkāzi.

Ir vēl cita māņticība,
kura veidojusies viduslai-
ku Anglijā. Tur uzskatīja,
ka parastais dārza maz-
putniņš sarkankrūtītis ir
saņēmis Kristus asiņu zī-
mi, mēģinot atvieglot Viņa
ciešanas pie krusta. Baznī-
ca izsludināja sarkankrūtī-
ti par svētu putnu, tā no-
galināšana, ievainošana
vai aizbaidīšana tika nolā-
dēta kā nāves grēks, un
vainīgajam bija lemtas mū-
žīgas elles liesmas.

Bailēs labie Anglijas
ļaudis sāka mācīties, kā
izturēties pret putniņu. Vi-
ņi sarkankrūtīti apsveica
kā goda viesi, aizsargāja,
baroja un izrādīja tam dzi-
ļu cieņu. Tas vairs nebijās

cilvēka un līdz pat šai die-
nai grezno mūsu dzīvi ar
uzticēšanos un mīlestību,
kā arī humoru: neviens ne-
drīkst traucēt tā ligzdiņu
pat, ja tā ir savīta traktora
dzinējā vai arī tējkannā uz
virtuves plaukta.

Daudziem ārzemnie-
kiem tas viss šķiet smieklī-
gi, kā vēl viena angļu dīvai-
nība.

Taču mums arvien ir
bijis visai grūti saprast citu
uzskatus, vienalga vai tā
būtu māņticība, reliģija vai
dogma. Liekas, nav mūsu
spēkos to novērtēt, noteikt,
kurš ir „pareizs” un kurš
„nepareizs”.

Kāds sarkankrūtītis
ieskatās logā un vaicā: „Vai
ir svarīgi, kam jūs katrs
ticat? Kā būtu, ja mēģinā-
tu nenodarīt ļaunu?”

Kristīne Čilvere
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Laba diena visiem!
Mani sauc Rūsiņš - Figaro, bet visi mani sauc vienkārši par Figaro. Domājams, Jūs jau

nojautāt, ka es dzīvoju patversmē.
Vēlos Jums pastāstīt savu stāstu—kā nonācu patversmē.
Esmu kaķis pieklājīgā vecumā, bet, teikšu godīgi, jūtos uz gadiem diviem. Pirms 10 vai

11 gadiem (kurš to vairs atceras!) mani kā mazu kaķēnu no patversmes paņēma ļoti jauka
kundze. Dzīvojām mēs ļoti draudzīgi un saticīgi, bet tad kādu dienu kundze mani atstāja vie-
nu pašu un vairs neatgriezās... Manas saimnieces jaukie kaimiņi zināja manu dzīvesstāstu,
tāpēc jau nākamajā dienā tiku nogādāts patversmē, no kurienes esmu nācis.

Kad mani ienesa istabā pie visiem pārējiem kaķiem, nobijos kā diegs. Teikšu atklāti: ne-
zināju, kas tie tādi ir par zvēriem. No pārnēsājamā būra izbēgu, jo negribēju, lai mani ieliek
tajā lielajā, aukstajā dzelzs būrī. Uzlēcu uz palodzes, un tur mani atstāja uz nakti. Es biju tik
ļoti nobijies, ka šņācu virsū visiem, kas spēra kaut soli tuvāk. Tobrīd man šķita - citi kaķi un
arī cilvēki nekad man nebūs draugi.

Nākamajā dienā mani aiznesa uz virtuvi, kur nav neviena paša kaķa, un tad es sāku
pamazām iedzīvoties. Sākumā neēdu, jo man deva kaut kādus brīnumus: sausā barība un
konservs—kas tas vispār ir, vai to var ēst? Mana saimniece baroja mani ar mājas ēdieniem:
vistu, krējumu, biezpienu un zivi, un to es, skaļi ņaudēdams, mēģināju pastāstīt, taču viņi ma-
ni sākumā nesaprata. Tomēr pēc dažām dienām man atnesa svaigu vistiņu. Vai, vai, vai cik tā
bija garšīga! Patversmes darbinieki nopriecājās, ka beidzot esmu sācis ēst un kļūstu daudz
dzīvespriecīgāks. Kopš tā laika man ļoti garšo vistiņa un patīk, ka pēc kārtīgas paēšanas ar
mani paspēlējas un paglauda.

Nu man ir iedalīta pašam sava istabiņa, pa kuru varu staigāties un kurā mani netraucē
citi kaķi. Jāteic gan, ka tagad, kad esmu nomierinājies, tie arī nemaz vairs nešķiet tik briesmī-
gi—es pat esmu iedraudzējies ar kaķenīti Lizu un runčuku Barsiku, kuri dzīvo man kaimiņos.
Dažreiz es pat ļauju viņiem ienākt savā istabā un gulēt savā gultiņā! Suņi, kuri mēdz skraidīt
pa koridoru un skaļi riet, gan man nemaz nepatīk, bet līdz brīdim, kad atnāks mani jaunie
saimnieki, es pacietīšos. Varbūt Tu, kas šobrīd lasi manu stāstu, drīz atnāksi man pakaļ? Ļoti
gaidu Tevi!

MĒNEŠA DZĪVNIEKS
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MARTĀ MĀJĀS DEVĀS...

Marta sākumā mājup beidzot devās viena no patversmes
ilgākajām iemītniecēm – pūkainā palaidne un blēņdare Ska-
ja, kas patversmē dzīvoja kopš 2011.gada nogales. Draudzī-
ga, mīlīga, gudra un vienmēr gatava piedzīvojumiem – tik
ļoti gatava, ka patversmē pavadītajos gados pāris reižu pa-
manījās izmantot kopēju neuzmanību un doties brīvsolī, lai
meklētu jautrību pēc sava prāta, tā izpelnoties klaiņotājas
slavu.

Jaunajiem saimniekiem šis vienīgais Skajas trūkums ne-
šķita šķērslis, lai izvēlētos viņu par draugu un kompanjo-
nu, un nu pūkainā skaistule dzīvo Jūrmalas privātmājā ar
plašu teritoriju un lielu ģimeni. Pirmajā pārsteigumā par
tādiem nepieredzētiem notikumiem Skaja gan vēl mēģinā-
ja piekopt veco amatu un doties pastaigā pa Jūrmalu,
taču drīz vien tika atrasta un nogādāta atpakaļ jaunajās
mājās. Tā arī šimbrīžam ir Skajas pēdējā blēņa, jo sune ir

pārāk aizņemta ar savas jaunās ģimenes iepazīšanu un kopīgām aktivitātēm, tāpēc
palaidnību izdomāšanai viņai laika atliek maz.

Jaunas mājas martā atrada arī skumjais suņu zēns
Tors, kuram iepriekš divas reizes nepaveicās ar saimnie-
kiem. Taču trīs lietas ir labas lietas, un trešie cilvēki izrā-
dījās tie visīstākie, gatavi Toru mīlēt un saprast.

Pirmajās dienās jaunajās mājās Tors ne soli neat-
kāpās no saimnieku dēla – jaunekļa, kurš patversmē sa-
cīja galavārdu: „Jā, ņemam!”. Beidzoties brīvlaikam, pui-
sim bija jāatgriežas skolas solā un viņš vairs nevarēja
visu savu laiku veltīt sunim. Tors to ļoti pārdzīvoja, bai-
dīdamies, ka atkal tiks pamests. Pat tad, ja mājās bija
citi cilvēki, savas bažas viņš izpauda sērās gaudās, ne
soli neatkāpdamies no durvīm līdz brīdim, kamēr mīļo-
tais saimnieks nebija atgriezies. Taču pamazām, ar mai-
gumu un pacietību, Tora jaunā ģimene pārliecināja viņu, ka saimnieks vien-
mēr atgriezīsies un ka arī pārējie ģimenes locekļi viņu ļoti mīl. Tagad Tors vairs neraud pie aizvērtajām dur-
vīm, bet pacietīgi gaida savu vienīgo cilvēku pārnākam, lai tad abi kopā dotos garās pastaigās.

Skaja

Tors
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Asa
Laimīgo stāstu martā piedzīvoja dūmakaini pelēkā šarpeja jauk-
tenīte Asa, kura patversmē bija nonākusi jau otro reizi, jo viņas
iepriekšējie saimnieki apreibinošo vielu ietekmē mēdza savu
suni „aizmirst” piesietu, kur pagadās. Gluži nejauši par Asas
likteni uzzināja šo cilvēku kaimiņi, kas arī agrāk bija par sunīti
rūpējušies tad, kad „saimnieki” aizmirsa to izdarīt, un nekavē-
joties nolēma ņemt suņu meiteni savā aprūpē.

Asa savus labdarus atpazina uzreiz – parasti nopietnā un at-
turīgā, brīžam pat draudīgā sune burtiski uzsprāga prieka un
laimes sajūsmā, ar visu savu būtību izrādot, cik pateicīga ir
par doto iespēju. Arī nonākusi mājās, Asa dara visu, lai parā-
dītu sevi no vislabākās puses, tostarp pat nemēģina aiztikt
saimnieku kaķi, lai gan patversmē ne reizi vien bija centusies
kādu no ūsaiņiem uzlikt uz kārā zoba.

Betija
Cēlās kaķu kundzes Betijas stāsts līdz nonākšanai patver-

smē bija garš un skumjš – atrasta uz ielas kā mazs, slims ka-
ķēns, ilgus gadus Betija bija savu saimnieku prieks un acu-
raugs. Taču, pasliktinoties ģimenes materiālajiem apstākļiem,
Betija tika nodota no rokas rokā, līdz beidzot gandrīz pusgadu
bija spiesta dzīvot tikpat kā uz ielas, jo cilvēkam, kurš bija uz-
ņēmies rūpes par kaķenīti, aizvien progresēja alerģija pret kaķa
spalvu. Galu galā pienāca brīdis, kad šis cilvēks saprata – vese-
lības apdraudējums ir pārāk nopietns, lai viņš arī turpmāk
varētu būt Betijas saimnieks, un mince nonāca patversmē.

Tolaik Betiņa bija jau cienījamā vecumā un izredzes, ka
kāds viņu izvēlēsies starp daudzajiem patversmes iemītnie-
kiem, nebija lielas. Tomēr brīnums notika – patversmē ieradās kāda kundze, kura vēlējās dot iespēju tieši
kādam no patversmes pensionāriem. Tā nu Betija jau vairākas nedēļas dzīvo jaunajās mājās, mīlēta un
aprūpēta. Viņa labi saprotas gan ar saimnieci, gan otru mājas kaķveidīgo iemītnieku, un mēs no visas
sirds ticam, ka beidzot viņa ir nonākusi savās īstajās mājās.

Freija
Freijas stāsts sākās skumji - kaķenīte tika nogādāta Dr.Beinerta
klīnikā, smagi sakosta. Lielā, dziļā brūce dzija ilgi un grūti, sagā-
dājot kaķītei daudz ciešanu, taču viņa pacietīgi izturēja visas sāpī-
gās ārstēšanas procedūras, it kā saprastu, ka cilvēki vēlas viņai
palīdzēt. Tikpat pacietīgi viņa pēc izveseļošanās vairākus mēnešus
gaidīja, kad beidzot patversmē ieradīsies cilvēks, kurš izvēlēsies
tieši viņu.

Par Freijas saimnieci kļuva fotomāksliniece Helēna, kas reizēm
brīvprātīgi palīdz patversmei, fotografējot kaķus. Freija ir kļuvusi
par savas saimnieces iemīļotāko modeli, par ko liecina brīnišķī-
gais apsveikums, ko no viņām abām saņēmām Lieldienās.
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Martā pastkastītē vēstules pienāca mazāk, taču daudz bija tādu, kur
bildes runā labāk par vārdiem. Tā, piemēram, jums būs iespēja ieskatī-
ties kaķu dāmas Freijas ikdienas dzīvē kā fotomākslinieces kompanjo-
nei un uzzināt, kā klājas kaķenītei Rūsiņai un pūkainajam runčukam

Pīčukam.

Sveiki!

Mēs devāmies uz jūsu patversmi gandrīz jau pirms di-
viem mēnešiem ar domu, ka vēlamies kaķīti. Projām devā-
mies ar Rūsiņu, minčuku, kura uzreiz devās rokās un ar
savām lielajām, zilganpelēkajām acīm pētīja apkārtni.

Lai gan nobijusies, tomēr drošsirdīgi Rūsiņa pētīja
savas jaunās mājas, un jau triju dienu laikā viss dzī-
voklis bija izpētīts.

Pirmās dienas bija nedaudz trakas, jo mūsu kaķlē-
dija negribēja ēst un uz kastīti arī negāja. Tas laikam
bija no šoka, kaut gan izvēlīgums ēdienā vēl joprojām ir
palicis. Barojām Rūsiņu tikai ar svaigu gaļu, jo pirktos
konservus un graudiņus viņa eleganti atraidīja līdz brī-
dim, kad atradām pareizos “Royal Canin” graudiņus.
Mums tas sagādāja lielas bažas, gribējām jau skriet pie
kāda ārsta, bet pacietāmies, jo bija nojausma, ka vaina ir
lielajā pārdzīvojumā.

Tagad, kad pagājuši gandrīz divi mēneši, esam laimīgāki
nekā jebkad iepriekš. Rūsiņa ir īsts paraugkaķītis,
kas pie mums jau ir pieradusi un mīlēt arī ir sā-
kusi. Viņai ļoti patīk runāties, staigā pa māju va-
karā un stāsta, ko labu pa dienu ir sadarījusi.
Tas notiek momentos, kad viņa nemurrā. Un to
nav nemaz tik daudz.

Ar raksturu meitenei viss kārtībā - viņa ir
pilna mīlestības un enerģijas, ko viņa mums
ļoti bieži arī liek sajust. Esam dikti priecīgi un
laimīgi, ka mūsu ģimenīti papildināja tieši Rū-
siņa. Iesakām visiem dzīvniekmīļiem mazos
draugus atrast tieši patversmēs!

Rūsiņas saimnieki

Rūsiņa

Rūsiņa
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Pīčuka saimnieki par savu mīluli raksta tā: “Mēs esam ļoti
priecīgi un laimīgi par Pīčuku. Tiešām ļoti jauks, mīlīgs, drau-
dzīgs, kārtīgs runcītis. Ļoti patīk gulēt klēpī.
Pīčuks ir iekarojis mūsu sirdis. Viņš ir mūsu mīlulis.”
Priecājamies līdz ar viņiem!

Savukārt Freija savās jaunajās mājās ir iekārtojusies ar vērienu. Ka-
ķu dāma bez šaubām ar savu dzīvi ir ļoti apmierināta un, pēc vispārē-
jās omulības spriežot, saimnieki arī.

Pīčuks

Pīčuks

Freija

Freija

Freija

Freija
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Ja Tev:

 tīk un padodas rakstu darbi;
 interesē dzīvnieku aizsardzī-

ba;
 ir iemaņas darbā ar Microsoft

Publisher;
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