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16/Novembris 2012

Šie jautājumi novembrī bija
Latvijas dzīvnieku draugu redzes-
lokā, jo Saeimā un ministrijās tiek
gatavoti vairāki nozīmīgi likumi un
noteikumi, kuri būtiski ietekmēs
dzīvnieku labklājību nākotnē.
Diemžēl pagaidām šo dokumentu
gatavošanā dzīvnieku aizsargu balss
netiek sadzirdēta, toties citās valstīs
ir pieņemti svarīgi lēmumi par labu
dzīvniekiem. Par to vairāk lasiet
mūsu rubrikā „Dzīvnieku aiz-
sardzība” 5. lappusē.

Pēc tumsonības un vienaldzības,
ar ko nākas saskarties varas
gaiteņos, ir patīkami atgriezties
patversmes ikdienā un tikties ar tiem
daudzajiem cilvēkiem, kas nesavtīgi
mīl dzīvniekus un velta savu brīvo
laiku, prasmes un zināšanas, lai
palīdzētu nelaimē nonākušiem
četrkājaiņiem. Tie ir gan jaunieši no
Olaines, kuri radījuši īstu dzīvnieku
aizsardzības „bumu” savā novadā,
gan patversmes brīvprātīgie palīgi,
gan tie, kuri ziedo naudas līdzekļus,

mantas un barību. Šādus nesavtīgus
cilvēkus Lāčplēša dienā godināja
mecenāti Boriss un Ināra Teterevi,
un mums bija liels gods, ka starp
apsveiktajiem bija arī „Dzīvnieku
Drauga fonda” vadītāja Solvita Vība!

Taču vislielāko gandarījumu
ikvienam patversmē strādājošajam
sniedz brīži, kad mājup dodas kāds
no Īpašajiem dzīvniekiem vai kad
saņemam vēstis par tiem dzīv-
niekiem, kuri jau atraduši savus
saimniekus. Arī novembrī pie -
dzīvojām šādus milzīga prieka
brīžus, un par tiem uzzināsiet
„Laimīgajos stāstos” un „Vēstulēs no
mājām”.

Nākamais „Dzīvnieku drauga”
avīzes numurs iznāks jau nākamgad,
tāpēc vēlam Jums, mīļie lasītāji,
gaišus un priekpilnus Ziemassvētkus
un dzirkstošu gadu miju! Uz
tikšanos Jaunajā, 2013.gadā!

„Dzīvnieku Drauga” komanda
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Vai ir pareizi pakļaut ciešanām pavisam mazus jēriņus, lai tiktu
vaļā no viņu astes tikai un vienīgi tāpēc, ka tādejādi cilvēkam kļūst
vieglāka milzīgu aitu ganāmpulku kopšana? Vai ir pieņemami nodarīt
īpašas fiziskas un garīgas mokas gotiņai, kuru cilvēks nokauj, lai apēstu
atbilstoši saviem reliģiskajiem priekšstatiem? Vai mūsdienās cilvēkam ir
nepieciešams pierādīt savu „vīrišķību”, uzglūnot meža zvēriem ar loku un
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Novembrī jaunā dzīvē kopā ar
jauniem saimniekiem devās 29
patversmes kaķi un 6 suņi, bet
viņu atbrīvotās vietas aizpildīja
90 jauni iemītnieki – 79 kaķi un
11 suņi.

Daļu uzņemto kaķu skaita
veido tie minči, kuri patversmē
ārstējās par Borisa un Ināras
Teterevu fonda finansētā
projekta līdzekļiem un pēc tam
atgriezās savās mītnes vietās,
bet pārējie raduši pajumti pie
mums vai pagaidu mājās.

Īpašs prieks, ka novembrī
jaunas, mīļas mājas atrada viens
no patversmes veterāniem
svītrainais runcis Felikss,
baltais skaistulis ar skumjajām
acīm Andželo, patversmē no
kaķēna vecuma uzaugusī
Kristija, graciozās pusaudzītes
Sola un Samanta, kaķenīte ar
gredzenā savīto asti Kapa, cēlā

Margo un labsirdīgā
mince ar dusmīgo
purniņu Fannija.

Tomēr v is l ie lāko
p r i e k u  n o v e m b r ī
piedzīvoja „suņu cilvēki”,
jo uz jaunām mājām
devās patversmes suņu
telpu visilggadīgākais
i emī tn i eks Džeks.
Priecīgus sveicienus no
jaunajām mājām sūta
arī mazsunīte Pūka un
j a u t r ā  k u c ē n u
kompānija Hiltons ,
Herberts, Hilarija un
Hanna.

Patversmē novembrī
steri l izētas divas
kaķenes un kastrēts
viens suns un viens
runcis.

Novembris skaitļos un ciparos
 Portālā Ziedot.lv projektam

„Reiz cilvēkam bija draugs”
ziedojuši Kaspars Vītols,
Sandra Krieviņa, Jekaterina
M., Sergejs Jerohins, Anete
Bogdanova, Anitra Poplavska,
Aigars un citi;

 Pateicamies ziedotājiem Alīnai
Nazarovai, Poļinai Smirnovai,
Zaigai Ritai Paurai, Olgai
Martiņenko, Suomela Inari,
Tatjanai Bulatovai, Andrejam
Zamkovojam, Jevgēnijam
Lavrentjevam, Inārai
Zabolockai, Dacei Vikmanei,
Innai Saveļjevai, Solvitai
Muižarājai, Jeļenai Zubalei,
Jeļenai Seļivanovai, Olgai
Saveļjevai, Helēnai Uzuleņai,
Jaroslavai Sizovai, Antrai
Brūverei un Ļubovai
Tararinai.

Paldies!

NOVEMBRĪ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:

Ziedojumos saņēmusi 891.06 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 288.64 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem - 1454.36 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:

Saņemti ziedojumi:
No ziedojumu tālruņa - 376 Ls

Fizisko personu ziedojumi – 56 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 3415.03 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem – 1103 Ls

Īpašs paldies Borisa un Ināras
Teterevu fondam par

dāvinājumu – portatīvo
datoru!

Andželo
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11.novembrī Rīgā Borisa un
Ināras Teterevu fonds pasākumā
„Darbs dara darītāju” apbalvoja
labākos Latvijas brīvprātīgā darba
veicējus – biedrību un nodi-
binājumu vadītājus no visas
Latvijas, tostarp nodibinājuma
„Dzīvnieku Drauga fonds” valdes
locekli Solvitu Vību.

„Mūsu fonds atbalsta tos
cilvēkus un organizācijas, kas dara

visu, lai uzlabotu savu un
līdzcilvēku dzīvi. Brīvprātīgo darbu
godinam jau trešo gadu un patiesi
ticam, ka izceļot šos cilvēkus, mēs
visi kopā sniedzam impulsu arī
citiem sabiedrības locekļiem arvien
vairāk iesaistīties brīvprātīgajā
darbā. Mēs patiesi lepojamies, ka
brīvprātīgā darba veicēji biedrībās
un nodibinājumos visā valstī ar
savu veikumu veido Latviju labāku
- tādu, kādu mēs visi kopā
vēlamies to redzēt!” pasākumā
sacīja Boriss Teterevs.

“Ikdienas darbs, kuru visos
Latvijas novados veic fonda
atbalstītās 150 organizācijas un to
6300 brīvprātīgie, ir patiess sirds
darbs. Kopumā šie cilvēki ir
ziedojuši 617 000 darba stundu.
Šādu apjomu viens brīvprātīgais
spētu paveikt 325 gados un tā
apmaksai būtu nepieciešami
vismaz 1,9 miljoni latu. Šogad
fonds īpaši apbalvo tieši biedrību
un nodibinājumu vadītājus, kuri ir
ne tikai mazo organizāciju centri,
bet nereti ar savu darbošanos
sniedz piemēru un iedvesmu,”
akcentēja Borisa un Ināras
Teterevu fonda direktors Mareks
Indriksons.

 „Darbs dara darītāju” pulcināja
vairāk kā 550 brīvprātīgā darba
veicējus no visiem Latvijas
reģioniem, kas savu laiku ziedo
darbam māmiņu, pilsētu un lauku
senioru atbalsta, dzīvnieku
aizsardzības, kultūras un vietējo
kopienu attīstības un citu jomu
organizācijās.

Konferencē spriež par dzīvnieku tiesībām

Godina brīvprātīgā darba darītājus

22.novembrī Latvijas Univer-
sitātes Vēstures un filosofijas
fakultātē UNESCO Filosofijas
dienas ietvaros notika konference
„Dzīvnieku tiesību aizsardzība –
ētiskais un juridiskais aspekts”.
Konferences viesi bija filosofi,
juristi, dzīvnieku aizsardzības
biedrību un dzīvnieku patversmju
pārstāvji, kuri sniedza ieskatu
būtiskākajos dzīvnieku tiesību un
dzīvnieku aizsardzības problēm-
jautājumos Latvijā.

Visi konferences dalībnieki
atzina, ka dzīvnieku tiesības tiek

aizsargātas nepietiekami, jo
saskaņā ar Latvijas likumiem
dzīvnieks vairāk tiek uzskatīts par
lietu, īpašuma priekšmetu nevis
dzīvu, jutīgu būtni ar savām
interesēm un vajadzībām.

Tāpēc dzīvnieku aizsardzības
organizāciju pārstāvji ierosināja
dot dzīvnieku aizsargiem tiesības
pārstāvēt un aizstāvēt dzīvnieku
tiesības un stiprināt Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes lomu,
kas šobrīd ir tikai konsultatīva.

Svarīgs uzdevums ir arī

sabiedrības izglītošana, jo lielākā
daļa cilvēku nav zinoši par
dzīvnieku fiziskajām, emo-
c i onā la jām un  gar ī ga j ām
vajadzībām.

Novembrī darbu patversmē
beidza brīvprātīgās Laima un
Jūlija, kuras piedalījās No-
darbinātības valsts aģentūras
(NVA) finansētajā projektā
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam”.

Abas meitenes kopš šā gada
maija strādāja par suņu
kopējām, saņemot  valsts
finansētu stipendiju – 40 latus
mēnesī. Kopā Laima un Jūlija
patversmē nostrādāja 908
stundas jeb vairāk nekā 113
astoņu stundu darba dienas.
Viņu ikdienas pienākumos ietilpa
kucēnu istabas uzkopšana,
pastaigas ar suņiem un citi
darbi. Patversmes kolektīvs
saka paldies abām meitenēm!

Noslēdzies NVA
projekts

Patversmes četrkājaiņi arī saka
paldies!

Ar konferences tēzēm var
iepazīties šeit:

http://www.dzd.lv/new/
data/

files/50c72b34e4ba8.pdf

Patversmes vadītāja Solvita Vība saņem
Teterevu fonda balvu
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Ciemiņi patversmē
Novembra vidū patversmi

apmeklēja īpaši viesi – Olaines
2.vidusskolas skolēni, kuri
skolotājas Marijas Ragiņas
vadībā Olaines novadā izvei-
dojuši īstu dzīvnieku aizsar-
dzības kustību, rīkojot dažādus
pasākumus, īstenojot intere-
santus projektus un arī palīdzot
bez pajumtes palikušiem dzīv-
niekiem. Jaunieši prezentēja
savu vairāku gadu veikumu
projektā „Dzīvnieki pilsētā”, kura
mērķis ir veidot bērnos atbildīgu
attieksmi pret dzīvniekiem.

Pašvaldības un skolas atbal-
stītā projekta ietvaros jaunieši ir
izveidojuši un jau vairākus
gadus papildina fotoizstādi par
Olaines dzīvniekiem, kas bijusi
apskatāma gan pilsētas skolās,
gan pašvaldībā un muzejā.

Jaunieši arī izveidojuši filmu
par dzīvniekiem un sagatavojuši
mācību programmu, ar kuru
dodas pie jaunāko klašu un
bērnudārzu bērniem. Projektu

plānots turpināt arī nākamgad,
rīkojot no patversmēm paņemto
suņu izstādi un citas aktivitātes.

Par lieliem patversmes
draugiem novembrī kļuva Rīgas
69.vidusskolas skolēni, kas

viesos ieradās veselas divas
reizes, lai dotos garās pastaigās
ar suņiem. Šī aktīvā nodarbe
jauniešiem tā iepatikusies, ka
viņi solās turpmāk to darīt
vismaz pāris reizes mēnesī.

Lielu prieku pastaiga ar
suņiem sagādāja arī Bolderājas
grupu dzīvokļa iemītniekiem –
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
kuri patversmi apmeklēja
novembra beigās. Arī viņi solījās
braukt ciemos vēl.

Raidījums „Ķepa uz sirds”
novembrī viesos uz patversmi
atveda dziedātāju Lindu Leen,
kurai visvairāk no visiem
patversmes suņiem iepatikās
milzu pūkaine Ļusja, mūziķi un
dīdžeju Robertu Gobziņu, par
kura draudzeni kļuva prātīgā
Origona, un aktrisi un modeli
Agnesi Zeltiņu, kura par savu
krustbērnu izvēlējās trakulīgo
Hektoru.

Lindas Leen aizbilstamā Ļusja jau ir devusies mājās

Agneses Zeltiņas krustbērns Hektors saimniekus vēl gaida

Skatieties „Ķepa uz sirds” sestdien 10:00 LTV, atkārtojums svētdien
15:30, vai arī internetā http://kepauzsirds.lv!
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Jāatgādina, ka Zemkopības
ministrija, izdabājot atsevišķu
aitkopju vēlmēm, bija iecerējusi
atļaut Latvijā viscietsirdīgāko no
visām jēru astu amputācijas un
kastrācijas metodēm – attiecīgo
orgānu nomērdēšanu, uzmaucot
tiem ciešus gumijas gredzenus.
Dzīvnieku aizsargi jau iepriekš
norādīja gan uz šīs metodes īpašo
nežēlību, gan topošo noteikumu
neatbilstību Eiropas Savienības
prasībām, bet netika uzklausīti.

Taču, tā kā ar šiem „aitu
labturības” noteikumiem Latvija
bija iecerējusi pārņemt Eiropas
normatīvus par aitu turēšanu,
dokumentu vajadzēja saskaņot ar

EK. Dzīvnieku draugi aicināja
Eiropas veselības un patērētāju
tiesību aizsardzības komisāru
Džonu Dalli pievērst īpašu
uzmanību Latvijas noteikumiem.

EK oficiālajā atzinumā norā-
dīts, ka iecere ieviest gumijas
gredzenus neatbilst Eiropas
konvencijas par lauksaimniecības
dzīvnieku aizsardzību pastāvīgās
komitejas 1992.gada 6.novembra
rekomendācijām attiecībā uz aitu
audzēšanu, kurās norādīts, ka
„astes amputēšana un kastrācija,
izmantojot gumijas gredzenus, nav
vēlama. Ja šīs procedūras tomēr
jāveic, tad izmanto tikai ķirurg-
ģiskas metodes, pirms tam

nodrošinot anestēziju, vai asins-
vadu spailes”. Tāpat rekomen-
dācijās teikts, ka neārstnieciskas
izskatu pārveidojošas procedūras
dzīvniekiem var tikt veiktas
„vienīgi veterināru apsvērumu dēļ,
lai dzīvniekiem atvieglotu vai
novērstu sāpes vai ciešanas”.

Tāpēc Komisija, atgādinot, ka
Latvija līdz ar pievienošanos ES
un Eiropas konvencijas par
lauksaimniecības dzīvnieku aiz-
sardzību ratificēšanu ir uzņēmu-
sies noteiktas saistības, aicina
Latviju pārstrādāt „aitu labtu-
rības” noteikumu projektu tā, lai
tas atbilstu ES prasībām.

„Diemžēl šī ir kārtējā reize, kad
Latvijas atbildīgās iestādes un
amatpersonas visas Eiropas
mērogā ir demonstrējušas vienal-
dzību pret dzīvnieku ciešanām,”
norāda nodibinājuma „Dzīvnieku
Drauga fonds” valdes locekle
Solvita Vība. „Eiropas Savienība
dzīvnieku labturībā ir nospraudusi
visaugstākos mērķus, par ko
liecina nesen pieņemtā ES
dzīvnieku labturības stratēģija
turpmākajiem gadiem. Latvijai kā
valstij, kas vēlas lepoties ar savu
„zaļumu”, būtu tikai labāk, ja tā
soļotu pirmajās rindās uz šiem
mērķiem,” uzskata Solvita Vība.

Tagad ZM ir pārstrādājusi
noteikumu projektu, nosakot, ka
astu amputāciju un kastrāciju
varēs veikt tikai ķirurģiski un tikai
ar anestēziju. Lai jaunie noteikumi
stātos spēkā, par tiem jālemj MK.

Līdz Saeimas gaiteņiem beidzot
nonākuši ļoti svarīgie grozījumi
Medību likumā, kas satur daudzas
dzīvniekiem nelabvēlīgas izmaiņas.
Dzīvnieku Drauga fonds uzskata,
ka grozījumi nepamatoti paredz
Latvijā paplašināt atļauto medību
rīku loku, tai skaitā atļaut medības
ar loku un bultām, kas var izraisīt
dzīvniekiem lielākas ciešanas nekā
citi medību veidi, un atļaut
mežacūku medības ar optiskajiem

tēmekļiem. Tāpat grozījumos ir
iekļautas apstrīdamas normas par
mednieku tiesībām šaut suņus un
kaķus, kas, mūsu ieskatā, ir
pretrunā ar Eiropas konvenciju par
mājas (istabas) dzīvnieku aiz-
sardzību, kā arī paredzēts papla-
šināt medīšanas iespējas publisko
ūdenstilpņu tauvas joslā, kas ne
vien nodara kaitējumu dzīvniekiem,
bet arī var apdraudēt cilvēkus.

Savu viedokli „Dzīvnieku Drauga
fonds” ir aizstāvējis Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijā un
plāno darīt to arī turpmāk.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA
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Nepieļauj nežēlīgo gumijas gredzenu metodi Latvijā

Medību likums –
Saeimā

Eiropas Komisija (EK) ir liegusi Latvijai ieviest „gumijas gredzenu
metodi” jēru astu amputācijai un kastrācijai, jo tā neatbilst Eiropas
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības pamatprincipiem.

Loka mednieku sakropļota stirna ASV
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Eksperimentu dzīvnieku aizsardzība: Lietuva kļūst par ES
pirmrindnieci; Latvija ‘melnās avs’ statusā

Lietuva ir kļuvusi par pirmo
Eiropas Savienības dalībvalsti,
kas pilnībā ieviesusi Eiropas
Parlamenta un Padomes
2010.gada 22.septembra
Direktīvu par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīv-
nieku aizsardzību. Tikmēr
Latvija, šķiet, atkal nolēmusi
iekļūt ES „melno avju”
sarakstā, jo, par spīti Eiropas
Savienības skaidrajiem un ļoti
striktajiem uzstādījumiem,
ētiskais aspekts Latvijā,
visticamāk, būs mazsvarīgākais
elements eksperimentu pietei-
kumu izvērtēšanā.

Pie šāda skumja secinājuma
Dzīvnieku Drauga fonds nonā-
cis, piedaloties Zemkopības
ministrijas sagatavoto direk-
tīvas pārņemšanas noteikumu
saskaņošanā, kas ilgst jau
vairākus mēnešus. Par spīti
tam, ka ES normatīvos skaidri

un nepārprotami noteikts –
objektīvas un neatkarīgs
ētiskais izvērtējums ir viens no
visbūtiskākajiem aspektiem,
lai vispār atļautu ekspe-
rimentus uz dzīvniekiem,
Latvijā topošajos noteikumos
iekļauta tikai vispārīga prasība
par tāda nepieciešamību, taču
nav iestrādāta nekāda kārtība,
kas un kādā veidā šo
izvērtējumu sniegs.

ZM joprojām kategoriski
noraida dzīvnieku aizsardzības
organizāciju priekšlikumu
stiprināt Dzīvnieku aiz-
sardzības ētikas padomes
(DzAĒP) lomu eksperimentu
pieteikumu ētiskajā izvēr-
tēšanā, lai gan šādu kompe-
tenci DzAĒP paredz tās
nolikums, ko apstiprinājusi
valdība. Ministrija līdz šim nav
spējusi sniegt nevienu pama-
totu argumentu, kāpēc plānots

DzAĒP pilnībā liegt līdzdalību
eksperimentu izvērtēšanā, kā
arī nav spējusi paskaidrot,
kādā veidā šī izvērtēšana
notiks. To darīšot kādi vārdā
nenosaukti „eksperti”, kurus
galvenais atbildīgais par
eksperimentiem Pārtikas un
veterinārais dienests piesaistīs
izvērtēšanai ar Latvijas
Zinātnes padomes palīdzību.
Tiesa gan, Zinātnes padomei
nemaz nav tiesību ko tādu
darīt, jo tās mērķis un
uzdevums ir popularizēt
zinātni, veidot zinātnes
politiku valstī un sadalīt
zinātnei piešķirto valsts
budžetu, nevis sagatavot
ekspertus dzīvnieku aiz-
sardzības ētikā.

 „Izmēģinājumu direktīva”
ES dalībvalstīm ir jāpārņem
līdz 2013.gada 1.janvārim.

Taču Polijas lauksaimniecības
ministrs Staņislavs Kalemba
intervijā Polijas radio jau izteicies,
ka jaunie ES vienotie noteikumi
par „halal” un „košer” gaļas ieguvi
dos iespēju atkal legalizēt šo
kaušanas metodi. Ministrija
iepriekš izsniegusi licences vismaz
17 kautuvēm, kurām dotas
tiesības kaut lopus pēc jūdu un
musulmaņu reliģiskajām tra-
dīcijām. Savukārt dzīvnieku
aizsargi norāda, ka ES normas
ļauj dalībvalstīm pašām izlemt,
atļaut reliģisko kaušanu vai nē.

Polijas konstitucionālā tiesa
ierosināja lietu par reliģiskās
kaušanas likumību pēc dzīvnieku
aizsardzības organizāciju ini-
ciatīvas, informē Polijas radio.
Ģenerālprokurors Andrejs Sere-
mets, vērtējot dzīvnieku aiz-

sardzības organizāciju pietei-
kumu, atzina, ka 2004.gadā
Polijas likumā veiktie grozījumi,
kas atļauj „reliģisko kaušanu”, ir
nekonstitucionāli, jo ir pretrunā ar
agrāk, 1997.gadā pieņemto
likumu par dzīvnieku tiesībām. Šis
likums nosaka, ka dzīvnieku var
kaut tikai tad, kad tas pēc
apdullināšanas zaudējis samaņu.
Tāpēc ģenerālprokurors vērsās
tiesā.

Lai gan Polijā ar tās 38

miljoniem iedzīvotāju dzīvo tikai
aptuveni 6000 jūdu un daži
desmiti tūkstošu musulmaņu,
reliģiskajai kaušanai šajā valstī ir
senas tradīcijas, jo pirms Otrā
pasaules kara Polijā dzīvoja viena
no lielākajām Eiropas ebreju
kopienām, kas tika gandrīz pilnībā
iznīcināta holokaustā. Polija ir
viens no lielākajiem „košer” un
„halal” gaļas ražotājiem Eiropā,
kas to eksportē uz arābu valstīm,
Turciju un Izraēlu. Šīs gaļas
eksporta apjoms tiek lēsts
aptuveni 200 miljonu eiro vērtībā.

Vienīgā Eiropas valsts, kur
pilnībā ir aizliegta “rituālā” lopu
kaušana, ir Zviedrija. Diskusijas
par šo jautājumu notiek arī
Nīderlandē, Vācijā un citviet
Eiropā.

Polijā tiesa aizliedz reliģisko kaušanu

Latvijā, neraugoties uz
plašiem sabiedrības

protestiem, rituālā kaušana
tika atļauta 2009.gadā.

Polijas konstitucionālā tiesa 27.novembrī atzinusi lauksaimniecības dzīvnieku kaušanu pēc reliģisko
organizāciju tradīcijām – bez apdullināšanas - par nelikumīgu. Polijas Konstitucionālais tribunāls
noteicis, ka, lai gan Eiropas Savienības normatīvi par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību
atsevišķos gadījumos pieļauj reliģisko kaušanu, tomēr dzīvnieku nogalināšana, bez apdullināšanas ar
asu nazi pārgriežot rīkli un ļaujot noasiņot līdz nāvei, ir pretrunā ar Polijas likumiem un tāpēc ir
nelikumīga.
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais novembrī

Borisa un Ināras Teterevu fonda pirmā īstenošanas
gada priekšpēdējā mēnesī ārkārtas medicīniskā
palīdzība tika sniegta kopumā 10 dzīvniekiem,
savukārt programmas „noķer – sterilizē- atlaiž”
ietvaros sterilizēti 14 bezpajumtes kaķi. No projekta
līdzekļiem novembrī tika apmaksāti iepriekšējā
mēnesī sniegtie pakalpojumi 754,74 latu apjomā, tai
skaitā 75,24 lati par medikamentiem un barību
slimajiem dzīvniekiem, bet 679,50 lati – par
veterinārajiem pakalpojumiem.

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Sniedzot ārkārtas veterināro
palīdzību, novembrī klīnikas
„Dzīvnieku veselības centrs”
dakteriem nācās veikt vairākas
sarežģītas operācijas, kas diemžēl
ne visos gadījumos vainagojās ar
veiksmīgu izveseļošanos. Pēc
grūtas piena dziedzera audzēja
operācijas nespēja atgūties sunīte
Dana, pārāk smagas traumas bija
guvusi arī pavisam jauniņā
kaķenīte Kice, kura savainoja
mugurkaulu un iekšējos orgānus,
iestrēgstot pavērtā logā.

Taču projektā netrūkst arī
laimīgo stāstu – novembrī uz
mājām devās bezzobainais kaķu
večuks Vaska, kas klīnikā gandrīz
mēnesi ārstēja kalicivīrusa
infekciju un citas kaites. Savukārt
pie pagaidu saimniekiem uz laiku
ir apmeties melnais, pūkainais
skaistulis Maļčiks, kurš veiksmīgi
atveseļojās no smaga deguna
dobuma iekaisuma un vairāku
bojātu zobu izraušanas. Lai gan
kaķim visu dzīvi būs jāsadzīvo ar
hroniskām iesnām, taču pie
rūpīgiem un mīlošiem saim-
niekiem viņš varēs pavadīt vēl
daudzus laimīgus gadus.

Pēc gūžas operācijas pavisam
atlabusi ir arī kaķenīte Pūce, bet
bez astes, taču vesels un žirgts
turpmāko dzīvi vadīs četrus
mēnešus vecais bezpajumtes
kaķēns no Valdeķu ielas.

Nepieciešamos izmeklējumus un
ārstēšanu ar fonda atbalstu bija
iespējams nodrošināt arī bezpa-
jumtes kaķenītei Krasuļai no
Olaines, mincei Šērai no Siguldas,
sešus gadus vecajam runčukam
Fuksim no Jūrmalas un trīs-
gadīgajam kaķu vīram Barsikam
no Rīgas. Ausu iekaisums
veiksmīgi tika izārstēts divarpus
gadus vecajai sunītei Odrijai.

Sterilizācijas programma
Programmas „noķer-sterilizē-

atlaiž” ietvaros novembrī, sākoties

saltajam gadalaikam un snieg-
puteņiem, tika sterilizēti tikai tādi
kaķi, kurus bija iespējams
vairākas dienas pēc operācijas
izmitināt siltumā un drošībā vai
nu klīnikā vai pagaidu mājās.

Programmas ietvaros steri-
lizētas 10 kaķenes un četri runči
no kolonijām Vaidavas ielā,
Bruņinieku ielā, Kalnciema ielā,
Dammes ielā, Šampētera ielā,
Ulbrokas ielā, Maiznīcas ielā,
Bieziņa ielā un citviet Rīgā.

PROJEKTS

Uz ielas nonākusī piemīlīgā kaķenīte Ļaļa jau izveseļojusies un atradusi jaunas
mājas
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Stereotipu, ka “dzīvnieks ir
tikai traucēklis darbā, ir grūti
lauzt, jo tam ir daudz pamatotu
argumentu. Pirmkārt, dzīvnieks
novērš uzmanību un traucē kon-
centrēties. Kādā uzņēmumā
vāveres saimniecei pēc laika
tomēr nācās savu pūkaini atstāt

mājās, jo tas bija tik piemīlīgs,
ka visi vēlējās ar to nofotografē-
ties un pabarot. Turklāt, ja dzīv-
nieks neprot uzvesties, ir pārāk
enerģisks, atstāj aiz sevis
postažu un īpašnieks netiek ar
to galā vai ignorē citu vēlmes,
tad tas sagādā vairāk grūtību
nekā prieka. Jāņem vērā, ka ir
alerģiski cilvēki, kuri nevar

atrasties suņu vai kaķu klāt-
būtnē, vai arī tie, kas paniski
baidās, piemēram, no suņiem.
Slimam dzīvniekam vieta ir mā-
jās, jebkāda veida agresija pret
cilvēkiem nav pat apspriežama.
Iekams atļaut mīlulim nākt līdzi
uz darbu, vajag noskaidrot, vai
īres līgums atļauj dzīvnieku
turēšanu telpās.

Jā vai nē

NUMURA TĒMA

dzīvniekiem ofisā?
Pirms gada rakstījām par patversmes murrājošajiem administratoriem - kaķiem.  Dzīves rūdītais

runcis Borka, kas nevienam sunim ceļu negrieza, jau sen devies mājās, bet kaķenīte Melānija
diemžēl smagas nieru slimības dēļ šī gada jūlijā devās uz citiem medību laukiem. Taču tas nebūt
nenozīmē, ka ofiss palika tukšs, jo īpaši kaķi tur ceļu atrod vienmēr – Peciņa, Tessa, Vinnijs, Mika,
Saulīte, Jancis, pašreizējā saimniece cienījamos gados – Kripiņa – un daudzi citi ir nākuši un gā-
juši, katrs ienezdams daudz prieka un jautru brīžu patversmes administratoru ikdienas saspring-
tajā darbā. Taču, kā izrādās, šis “ofiss” nav vienīgais, kur strādā kaķi vai dzīvnieki vispār.

Daudziem cilvēkiem kaķis,
suns vai cits mājdzīvnieks ir kļu-
vis gluži kā ģimenes loceklis,
taču, lai cik ļoti mēs rūpētos un
mīlētu savus četrkājainos, lido-
jošos vai rāpojošos draugus, viņi
mūs visās gaitās pavadīt nevar.

Protams, ir profesijas, kurās
bez dzīvniekiem darbs nav iedo-
mājams – piemēram, gadsimtiem
ilgi kaķi peļu junkura pienāku-
mus ir pildījuši kā lauku sētās,
tā alus brūvētavās; policijas

darbā sunim ir īpaša loma, un
vairākās slimnīcās vai aprūpes
centros ir suņi un kaķi, kas
kalpo kā terapeiti tur nonākuša-
jiem cilvēkiem. Ir bibliotēkas
kaķi ar savu asociāciju, valsts
“pirmie dzīvnieki”, kas rūpējas
par savu nozīmīgo saimnieku
labsajūtu — saraksts ir vēl ir ļoti
garš.

Tāpēc vai ir kāds brīnums, ka
vienkāršais cilvēks, kurš astoņas
vai vairāk stundas pavada

darbā, četrās sienās, tālu projām
no mājām un kuram katru rītu
ir jānoskatās, kā suns žēli to
pavada līdz durvīm,  vēlētos,
kaut blakus būtu viņa mīlulis?

Mainījušies ir gan cilvēku
dzīves apstākļi, gan dzīvnieku
loma sabiedrībā. Ejot līdzi lai-
kam, pasaulē aizvien vairāk
darba devēju atļauj padotajiem
ņemt uz darbu līdzi savus māj-
dzīvniekus.
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Dzīvnieks neapšaubāmi novērš
uzmanību, taču pozitīvā enerģija,
pāris draudzīgas bučas vai
pieglaušanās pie kājām atsver visu,
vai ne? Uzņēmējiem, kuri apsver

domu atļaut mājdzīvniekus
savās telpās,

eksperti iesaka sākumā pamēģināt
un sastādīt noteikumus, kas ir
jāievēro, piemēram, nosakot, kur
dzīvnieks uzturas, kamēr darbi-
nieks ir devies uz sanāksmi; kā
palīdzēt tiem darbiniekiem, kuriem
ir alerģija pret dzīvniekiem, un kā
izvairīties no tās uzliesmojumiem,
ja tomēr tiek atļauts turēt
dzīvniekus ofisā. Ja kompromisu
rast nav iespējams, jāpiekāpjas

darbiniekam – pirmajā
vietā to-

mēr ir bizness, un tā kodols ir
cilvēki.

Būtiskas ir arī pamatlietas –
dzīvniekam jābūt veselam un
vakcinētam, jāievēro kārtība,
jāpasaka strikts „nē” košanai un
jānoslēdz vienošanās ar dzīvnieka
īpašnieku, ka tas segs jebkādus
zaudējumus, ko viņa aiz-bilstamais
radīs, uzturoties darba vietā.
Svarīgi saprast, ka pie mājdzīvnieka
radītajām neērtībām ir vainīgs nevis
četrkājis, bet gan viņa saimnieks.

Pakalpojumu uzņēmumu vadī-
tājiem svarīgas ir arī klientu
vēlmes. Lielākajai daļai gan
iebildumu nav – ir dzirdēts stāsts
par audita vadītājiem, kuri gan
pirms, gan pēc uzņēmuma
novērtēšanas to vien gribējuši kā
samīļot un paspēlēties ar diviem
četrkājainajiem “darbiniekiem”. Pēc
kādas aptaujas rezultātiem tika
noskaidrots, ka tiem klientiem, kuri
izvēlas dzīvniekiem draudzīgas
kompānijas, patīk ideja par
mājdzīvniekiem ofisā – tie padarot
to mājīgāku un ierastāku, turklāt

NUMURA TĒMA

Kādā ASV veiktā pētījumā
noskaidrots, ka dzīvniekiem ir
labvēlīga ietekme gan uz dar-
binieku veselību – to klātbūtne-
samazina stresu, asinsspiedienu
un motivē izkustēties, gan uz
labsajūtu – cilvēki biežāk smaida,
kontaktējas viens ar otru un
uzlabojas kopējais kolektīva nos-
kaņojums. Tie, kuri pārtraukuma
laikā pīppauzes vietā izved pastai-
gāties suni, atgriežas radošā un
pozitīvā noskaņojumā.

Savukārt citā eksperimentā,
kurā cilvēki bija sadalīti divās ko-
mandās (ar suni un bez suņa) un
kur bija jāatrisina uzdevums, kas
pieļāva iespēju “nodot” komandas
biedrus, lai tiktu tālāk, pierādīja
to, ka suņa klātbūtnē cilvēki cits
cita spējām uzticas vairāk un ir
krietni mazāka iespēja šmaukties.

Daži uzņēmumu
vadītāji atzīst: ja pie tevis strādā
lielisks cilvēks, kuru vēlies
paturēt, atļaujot uz darbu ņemt
līdzi suni, pastāv mazāka iespēja,
ka šis cilvēks apsvērs domu par
labāku darbu, pat ja tādu piedā-

vās. Tur-
klāt, ja dzīvnieks dienu

pavada ofisā, darbiniekam nav
grūtību strādāt arī ilgāk. Tāpēc
nav brīnums, ka tādas lielas kom-
pānijas kā Google un Amazon tika
atzītas par vienām no visveiksmī-
gākajām 2009.gadā, jo tās jau sen
ieviesušas “mājdzīvniekiem
draudzīgu” politiku.

Mazāk stresa, vairāk smaidu

Ielāgojot visu vēlmes

Turpinājums 10.lpp

Jā vai nē dzīvniekiem ofisā?
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Labi audzināti mīluļi vienmēr
būs laipni gaidīti, taču pat tad
nav viegli atbildēt uz jautājumu,
vai tiem jāuzturas ofisā.
Dzīvnieki var sagādāt daudz
jautrības, bet vienlaikus radīt arī
mazliet haosa.  Vankūveras
interneta dizaina kompānijā
Mezine Inc. mēdz pazust gan
pildspalvas, gan atkritumu
maisi, un tas viss pateicoties
labradora jaukteņiem Džekam
un Fārlijam. Kāda cita uz-
ņēmuma darbinieces divi  mopši
vienmēr sāk prasīties ārā tieši
tad, kad saimniecei ir jārunā pa
telefonu. Savukārt kāds 60 kg
smags sanbernārs  pār is
minūtēs, kamēr saimniece bija
novērsusies, esot apēdis 120
mafinus un 24 ministrūdeles,
kas bija paredzētas kādas
sanāksmes dalībniekiem.

Vai biroju durvis ir atvērtas
tikai kaķiem un suņiem? Itin

nemaz – internetā atrodamas
publikācija par pitonu, ko
tehniskais darbinieks strādājot
turējis uz pleciem; kādam citam
atļāva līdzi ņemt pieradinātu
piekūnu, taču tas ar savu
izskatu pārāk biedēja citus;
zivtiņas, gekoni, jūras cūciņas,
putni, truši, bruņurupuči, pīles,
d e k o r a t ī v ā s
cūciņas, geko-
ni un pat tādi
eksotiski dzīv-
n i e k i  k ā
tarantuli ir
biroju iemīt-
nieki dažādās
pasaules ma-
lās.

M i n i a -
tūrajām kazi-
ņām un zir-

dziņiem gan vēl ir jāpagaida aiz
ofisu stiklotajām durvīm, taču
kas teicis, ka pēc pāris gadiem
arī viņi lepni nenāks līdzi saviem
saimniekiem uz darbu? Galu
galā varbūt ir laiks linoleju,
laminātu vai paklājus aizstāt ar
organisko zālienu?

NUMURA TĒMA

viņi šiem uzņēmumiem
uzticas vairāk. Arī rekomen-
dācijas, kuras šādi uzņēmumi
iegūst no dzīvnieku aizsardzības
un tiesību organizācijām,
vienmēr palīdz biznesa attīstībā.

Taču tiek minēti arī  ga-
dījumi, kad cilvēks ir atteicies
ienākt telpās tikai tāpēc, ka
uzzinājis: tur atrodas suns. Tam
risinājums ir vai nu atrast vietu,
kur dzīvniekam uzturēties,
kamēr tiek pieņemti klienti, vai

arī sekot kāda Kalifornijas
uzņēmuma paraugam – iekārtot
āra voljēru suņiem, kur tie var
netraucēti dzīvoties tajos brīžos,
kad ofisa telpās tiem atrasties
nebūtu vēlams.

Suņi, kaķi un citi zvēri

Turpinājums no 9.lpp

Jā vai nē dzīvniekiem ofisā?
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NUMURA TĒMA

Publikācija sagatavota, izmantojot Wikipedia, Majesty’s Government un Interneta materiālus

Jā vai nē dzīvniekiem ofisā?

Galvenais Valdības peļu
ķērājs (The Chief Mouser to the
Cabinet Office) – šāds pilnīgi
oficiāls amata nosaukums ir tiem
kaķiem, kuri nodarbojas ar peļu
u n  ž u r k u  i z s k a u š a n u
Lielbritānijas premjer-ministru
rezidencē Dau-ningstr ītā,
Londonā, un neapšaubāmi ir
vis-slavenākie “ofisa kaķi”
pasaulē

Tiesa, no visiem dau-
dzajiem kaķiem, kuri
dzīvojuši britu premjera
rezidencē, The Chief Mouser
to the Cabinet Office
nosaukumu izpelnījušies
tikai divi – slavenais
Hempfrijs un paš-
reizējais britu oficiālais peļu
junkurs Lerijs. Valsts budžetā
kopš 1929.gada ir paredzēti
līdzekļi šo kaķu uzturēšanai –
mūsdienās tās ir 100 britu
mārciņas gadā.

Kaķi Dauningstrītā mīt
kopš Henrija VIII laika, kurš
valdīja Lielbritānijā no 1509. līdz
1547.gadam. Grauzēju medniekus
slavenajā ēkā ieveda kardināls
Tomass Volsijs. Visilgāk rezidencē
saimniekoja runcis Vilberforss,
kas “dienēja” Edvarda Hīta,

Harolda Vi lsona,  Dže imsa
Kelahana un Mār-garetas Tečeres
valdībās.

Pašlaik Lielbri tānijas
valdības oficiālais kaķis ir Lerijs,
kurš stājās amatā 2011.gadā.
Pirms tam pēdējoreiz kaķis

rezidencē bija mitis 2009.gadā,
kad,  nespēdama

i e j u s t i e s

Lon-donas
dzīvē, atpakaļ uz
mājām Skotijā devās toreizējā
finanšu ministra Alistera Dārlinga
kaķene Sibilla.

Pirms viņas Dauningstrīta
iztika bez kaķa 10 gadus – kopš
1997.gada, kad no rezidences tika
izlikts slavenais runcis Hempfrijs,
kurš britu premjerus no pelēm
sargāja  Tečeres valdības laikā un
pārdzīvoja arī viņas pēcteci Džonu

Meidžoru. Hempfrijs bija klai-
ņojošs kaķis, kurš pats ievācās uz
dzīvi rezidencē. Viņu 1997.gadā no
Dauningstrītas padzina bijušais
britu premjers Tonijs Blērs, un
daudzi uzskata, ka pie runča
izlikšanas vainojama Blēra sieva
Šerija.

Leriju darbā pieņēma
premjer-ministrs Deivids Ke-
merons ar ģimeni pēc tam, kad

dzeltenā prese pie Daunigstrītas
rezi-dences vairākkārt

p a m a - n ī j a
s a i m n i e k o j a m
žurkas un darīja to
zināmu visai pasaulei.
Lerijs tika adoptēts no
Londonas Batersijas
s u ņ u  u n  k a ķ u
patversmes savu izcilo
mednieka īpašību dēļ –
patversmē viņš ar lielu
aizrautību esot ķēris
rotaļu pelītes.

Diemžēl pagaidām
Lerijs nav attaisnojis uz viņu
liktās cerības: Kemerons reiz

pieķēris Leriju zvilnam uz krēsla,
kamēr pele mierīgi skraidījusi pa
biroju. Toties runcis kļuva slavens
bulvārpresē ar vareno kautiņu
rez idences pr iekšā: n ikno
saķeršanos ar finanšu ministra
Džordža Osborna kaķeni Freiju, ko
nācās šķirt premjerministra
apsardzei, atspoguļoja visi mediji.

Lielbritānijas
premjera

rezidences
oficiālais žurku

mednieks
Larijs

Karaliskie peļu
junkuri

Diena, kad paņemt  suni līdzi uz darbu
(Take Your Dog To Work Day)

Kopš 1999.gada orga-
nizācija „Pet Sitters International”
rīko „Take Your Dog To Work Day”,
kas ir radīta, lai godinātu suņa-
kompanjona lomu cilvēka dzīvē,
pozitīvo atmosfēru, ko rada
dzīvnieki darba vietā, un motivētu
cilvēkus, kuriem sava mīluļa vēl
nav, tos izvēlēties no patversmēm
vai dzīvnieku aizsardzības
organizācijām. Darba devēji tiek
aicināti atbalstīt šo dienu un ļaut
padotajiem ierasties darba vietā ar

savu četrkājaino draugu. Turklāt
arī darba vietās, kurās dzīvnieki
nav atļauti, var piedalīties, rīkojot
fotogrāfiju konkursus, vācot
ziedojumus patversmēm vai
uzaicinot profesionāli stāstīt par
mājdzīvnieku aprūpi, veselību un
par adoptējamiem dzīvniekiem
tuvākajā apkārtnē. Turklāt tas
vien, ka svētku dienas nosaukumā
ir minēts vārds „suns”, nenozīmē,
ka kaķu vai citu dzīvnieku mīļotāji
nedrīkst piedalīties.

2013.gadā
biroja
suņu

diena būs
21.jūnijā

Vairāk informācijas šeit:
http://www.takeyourdog.com
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PIEREDZE

“Dzīvnieku drauga” 2011.— 2012. gada ofisa kaķu dosjē

Vārds: Vinnijs

Vecums: 2 gadi

Amatā: 2011. gada decembris—2012. gada
februāris

Piezīmes: Vinniju atcerēsies kā izlaušanās
meistaru. Ne vienu reizi vien viņš no ofisa
aizkļuva līdz reģistratūrai pirmajā stāvā un
ļoti nikni pretojās, kad viņu noķēra un nesa
atpakaļ.

Vārds: Tessa

Vecums: 7 gadi

Amatā: 2011.gada marts—decembris

Piezīmes: Tessa bija un ir kaķu princese gan
izskatā, gan izturēšanās manierē. Viņas
valdīšanas laikā pārbaudīts tika itin viss un
ne viens vien dabūja ķepas cirtienu, ja
glaudīja ne pa spalvai.

Vārds: Jancis

Vecums: 1 gads

Amatā: 2012. gada jūlijs—septembris

Piezīmes: Runci Janci “Dzīvnieku Draugā”
atcerēsies vēl ilgi—galvenokārt viņa
enerģiskuma un sastrādāto nedarbu dēļ. Ne
vienu vien rītu administratoriem, atverot
kabineta durvis, nācās šausmās saķert galvu
— ko tas trakais kaķis atkal ir sastrādājis!

Vārds: Peciņa

Vecums: 7 gadi

Amatā: 2012. gada janvāris—aprīlis

Piezīmes: Peciņu janvāra beigās atdeva
saimnieki, jo viņai nepatika bērni. Taču kaķene
ar bezgala lielu mīļumu un draudzīgu “murr”
iesaistījās visos ofisa darbos līdz dienai, kad
amatu nomainīja pret mājas saimnieces godu.
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Mēneša dzīvnieku godā šoreiz ceļam divus „mellus vellus” – kaķu
istabas raganiņu Kasju un blēņdari un palaidni Mafinu. Viņus abus
vieno ne vien melnā kažoka krāsa, bet arī tas, ka abiem piemīt daža
laba tāda rakstura īpašība, ar kuru jaunajiem saimniekiem nāksies
mācīties sadzīvot.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Mafins
Aptuveni trīs gadus vecā Mafina dzīve

ir bijusi krietni raiba. Viņš atgriezies
patversmē jau otro reizi, jo cilvēki, kas viņu
izvēlējās, nebija pietiekami gatavi
nodarboties ar ļoti aktīvo un zinātkāro suni.
Mafins būtu piemērots gan dzīvei dzīvoklī,
gan mājā, galvenais, ka ir kāds, kurš
vēlētos ar viņu kopā pavadīt laiku un
aizdzīt garlaicību, pretējā gadījumā
Mafins liek lietā savu neticamo izdomas
spēju, lai izkļūtu brīvībā un dotos meklēt
piedzīvojumus pats uz savu roku.

Kasja
Piecus gadus vecā Kasja nokļuva

patversmē ģimenes locekļa alerģijas dēļ.
Kaķenīte pārdzīvoja pārmaiņu savā dzīvē un
pirmās piecas dienās vispār nelaida sev klāt
kopēju: rūca, šņāca un metās virsū ar
nagainām ķepām un zobiem. Pēc kāda laika
Kasja sāka pierast pie dzīves patversmē, taču
„raganīgais” raksturs palika nemainīgs – Kasja
reizēm ļauj sevi paglaudīt, taču cilvēkam allaž
jābūt modram, lai pamanītu mirkli, kad glāsti
kaķei ir apnikuši, pretējā gadījumā
pateicības vietā var saņemt piktu šņācienu
un naidīgu ķepas vēzienu.
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Novembrī, lai arī mājās devās tikai seši četrkājainie rējēji no gandrīz piecas
reizes lielākās saimes, ir viens ļoti īpašs stāsts par Džekiņu, kuru pavēstīsim arī
jums. Savukārt no adoptēto kaķu pulka arī ir viens, kurš gan vecuma, gan
paradumu ziņā Džekam ir ļoti līdzīgs. Abi ir vīri gados un ar lielu mīlestību pret
baudu, ko sniedz kārtīgas maltītes un uzkodas starplaikos.

LAIMĪGIE STĀSTI

17.novembris „Dzīvnieku
Draugā” izvērtās par īstu
pirmssvētku dienu - uz mājām
devās patversmes suņu telpu
ilglaicīgākais iemītnieks – septiņus

gadus vecais Džeks,
kurš pie

mums dzīvoja
kopš 2010.gada 24.februāra.
Pirms gandrīz trim gadiem viņš
pats atnāca uz patversmi līdzi
vienai no mūsu darbiniecēm, kuru
satika pie Zasulauka stacijas.

Sākumā Džeks, kā jau visi
patversmes suņi, dzīvoja būrī,
taču pēc laika, kad radās
vajadzība atbrīvot vietu citam

sunim, Džeks pārvācās
uz dzīvi gaitenī. Tur viņš

arī pavadīja lielāko daļu
no patversmē nodzī-
votajiem gadiem, kļū-
dams par neatņemamu
visu ikdienas darbu
pieskatītāju un līdz-
dalībnieku. Daudzi cil-
vēki labprāt pabužināja
Džeku aiz auss, iedeva
kādu našķi (uz ko viņš
ir visai kārs), vēlējās
izvest pastaigā (kas,

mēnešiem ritot, Džekam
patika aizvien mazāk, jo
ērtāk taču ir gulēt uz
mīkstas sedziņas un
saņemt glāstus), taču
neviens nebija gatavs
pavecajam suņuvīram dot
mājas. It īpaši tāpēc, ka,
neraugoties uz omulīgo
paskatu, Džekam bija
šādi tādi nelādzīgi niķi,
piemēram, mode kārtīgi
sargāt savu un citas
bļodiņas un nepatika
pret kakla siksnas aiz-
tikšanu.

Džeka jaunā
saimniece par šiem
stiķiem nelikās ne zinis
– viņai suņu vīrelis
iekrita sirdī uzreiz un
uz visiem laikiem. Lai

labāk iepazītu cimperlīgo
kungu, viņa kopš šā gada augusta
brauca ciemos pie viņa, devās
garās pastaigās un veda Džeku
viesos uz jaunajām mājām. Tā abi
iepazina viens otra paradumus,
saimniece mācījās tikt galā ar
Džeka niķiem, bet Džeks mācījās
paklausību.

17.novembrī abi kopā izgāja pa
patversmes durvīm pēdējo reizi,
visa mūsu kolektīva pavadīti.

Džeks

Džeks 2012.gada
adoptēto suņu

salidojumā
Svinīgā Džeka bildes noņemšana izvērtās par

īstiem svētkiem

Džeks un viņa jaunā saimniece mirkli pirms
došanās mājās
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Fēlikss

Runcis Felikss ar
skaistajām, zaļajām
a c ī m  „ D z ī v n i e k u
Draugā” nonāca divas
reizes. Vispirms viņš
t ika paņemts no
patversmes vēl kā jauns
kaķis un nodzīvoja savās
mājās daudzus laimīgus
gadus. Taču Feliksa
saimnieks nomira, un
s v ī t r a i n a i s  r u n c i s
2011.gada vasaras beigās
atkal nonāca patversmē,
nu jau būdams krietni
gados, ar savām rakstura
īpatnībām un veselības
problēmām.

Patversmē Felikss jutās

labi, kļūdams
par vienu no
kaķu istabas
i z c i l ā k a j ā m
personībām.
Felikss lab-
prāt drau-
dzējās ar
citiem ka-
ķiem, taču
nekad nepie-
mirsa skaidri
un nepārpro-
tami norādīt,
kurš te ir
galvenais. Arī
attiecībās ar
cilvēkiem Fe-
likss vienmēr
centās paturēt
virsroku.

Runcim bija arī savas
grūtības – neiegrožojamās
apetītes dēļ viņš cieta no
aptaukošanās un  zarnu
darbības problēmām. Lai cik
stingri kaķu kopēji necenstos
sekot Feliksa diētai, allažiņ viņš
pamanījās tikt pie papildus
labumiem, pēc tam mokoties ar
vēdergraizēm un nelabu dūšu.

Pēc vairāk nekā gadu ilgas
dzīves patversmē Feliksu par
savu draugu izvēlējās jauna
dāma, kura vienā mirklī
iemīlējās runča smaragda acīs.
Viņas mīļajā, bet stingrajā
aprūpē Feliksam nākas ievērot
stingru ēšanas kārtību, tāpēc
viņa veselība ir manāmi
uzlabojusies un arī „slaidā līnija”
sāk atgriezties. Par spīti
dzelžainajam režīmam runcis
jūtas laimīgs un apmierināts un
ik vakaru sagaida savu
saimnieci ar skaļu murrāšanu.

LAIMĪGIE STĀSTI

Felikss patversmē nonāca divas reizes

Runča iecienītākās nodarbes bija gulēšana un ēšana
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VĒSTULES NO MĀJĀM

"Labdien!

Pirms pāris mēnešiem no Jūsu patversmes tika

''adoptēts'' haskijpuika Ali. Alīša jaunais saimnieks

lūdza mani nedaudz uzrakstīt par viņa dzīvi

jaunajās mājās un nosūtīt kādu foto.

Tātad, Alītis tagad ir Latvijas Autoceļu Uzturētāja

Sporta un atpūtas bāzes Talsu rajona Mordangā

sargs un viesmīlīgs namatēvs. Nu, patiesībā jau

oficiāli šīs funkcijas pilda  Alīša saimnieks, taču,

tā kā abi ir vienmēr kopā un nešķirami, tad šķiet,

ka abi strādā kopā. Jāteic, ka jau no pirmās

reizes, kad viņi ielūkojās viens otram acīs, bija

skaidrs, ka viņi ir viens otram īstie un uz mūžu.

Alītis ne reizi nav mēģinājis aizbēgt no plašās, nožogotās

teritorijas, kur pie būdas tiek piesiets tikai, kad traucē kādam smagās

tehnikas vadītājam un tamlīdzīgos extra gadījumos. Visu pārējo laiku viņš dienas

pavada laukā pilnīgā brīvībā, bet naktis- saimnieka blakusistabā. Viņš esot gudrs suns, jo

saprotot dažas komandas un protot paprasīties ārā, paraustot durvju rokturi. Sākumā braukājis

saimniekam līdzi mašīnā, kad bijusi vajadzība šo teritoriju atstāt kādās darīšanās, bet tagad

nemaz vairs nevēloties nekur braukt, bet labprāt piesakoties par sargu saimnieka prombūtnē.

Nepiesiets! Jāteic, ka Alītim ir ļoti paveicies ne vien ar labu, krietnu saimnieku, bet arī ar savu

jauno mājvietu. Šī teritorija atrodas uz pussalas, ko no 3 pusēm ieskauj Mordangas ezers, bet no

4.puses- mežs. Ļoti skaista, īpaša vieta ar kempinga mājiņām, atpūtas vietām, pirti, koptiem

mauriņiem un pat tenisa kortiem. Vasarā šeit dzīvo viesi, tiek rīkoti pasākumi un sporta spēles, bet

ziemā ir klusi un mierīgi. Tā nu viņi tur laimīgi dzīvo divatā, un izskatās ļoti apmierināti. Nu,

paskatieties paši un pārliecinieties pievienotajos foto!

P.S. Fotogrāfijas uzņemtas neilgi pēc Alīša ierašanās jaunajās mājās, tāpēc vēl lietota pavadiņa.

Tagad tā jau sen vairs nav vajadzīga- sunītis arī pa mežu mierīgi pavada saimnieku

bez
pavadas."

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Labdien!

10.novembrī mūsu ģimeni papildināja jūsu patversmesiemītniece- kaķenīte Sola (tagad saukta par Loti). Ienesotmājās, viņa uzvedās itkā vienmēr te būtu dzīvojusi. Ar sunilīdz vakaram jau bija sadraudzējusies tiktāl, ka uzskatījasuņa astes ķeršanu par foršu rotaļu. Grūtāk gāja armūsu jau esošo kaķi- tas nekādi nevarēja saprast, kaspar melnbaltu mošķi te uzradies. Bet nu jau ir labāk-nav lielas draudzenes, bet sadzīvo. Tā nu Lotei iet!

Paldies Jums par labo darbu, ko darāt!

Lotes ģimene

ALI jaunās mājas

LOTE
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Sveiciens visiem!

Es esmu Teija Kyllönen no Kajaani, Somijā. Saiva pie manisnonāca šī gada janvārī, un es vēlētos Jums nosūtīt dažasfotogrāfijas ar viņu un viņas draugu borzoju Daru.Saiva ir brīnišķīgs suns, un mums ir gājis ļoti jautri. Manuprāt,viņa ir dzīvs piemērs tam, cik daudz var dot cilvēki, kas strādāpatversmē, tiem, kuriem īstu māju nav. Jūs patiešām esatvajadzīgi! Es ar prieku varu paziņot, ka Saiva ir atradusi mūžmājas pie mums.
Fotogrāfijas, ko Jums nosūtu, ir no pagājušās vasaras - tur Saivaskrien un spēlējas.
Liels paldies, un es novēlu Jums visu to labāko svarīgajā darbā,ko veicat.

Teija

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

SAIVA

Sniedziņš tika adoptēts no patversmes pirms gada, kad bija vēl

pavisām mazs kaķēntiņš. Par šo mazo kripatiņu cīnījās patversmes ārsti,

jo viņš vēl neprota patstāvīgi ēst, un ziemas aukstumā ir dabūjis

pneimonīju. Mazulītis bija veiksmīgi izārstēts, bet viena actiņa palika

neredzīga. Tomēr savās jaunās mājās Sniedziņam (tagad Bantikam) ir

piešķirta tik liela mīlestība un rūpes, ka 11.decembrī viņš ir kļuvis par

vienu no Royal Canin foto konkursa uzvarētājiem!

SAIVA un viņas
draugs DARS

Īss apklāsts par Mārča (nu jauAngusa Aksela Rouza) iejušanos jaunajās mājās
Atvests bija ļoti apjucis bet jau mīlīgs. Kad tika novietota kastīte

ar smiltīm, momentā tika izmantota! Bijām patīkami šokēti! Mīl

no rītiem modināt ar skriešanu un putnu vērošanu. Patlaban ir

aktīvais laiks kad jāķer paša aste un jāspēlējas ar mīļākajām

mantiņām, kuru starpā ir bijušo austiņu mīkstais riņķītis, kuru

mīl zobos nest kaut kur un itkā nomest un spēlēties! Ir lielas

aizdomas, ka iepriekšējā dzīvē ir bijis suns :D mīl nest mantiņas

un sekot līdzi! Pagaidām nav izvēlīgs gardumos, bet ko tur teikt,

ka konservi tiek pirkti labākie un tika lutināts ar zivtiņu! Ar

sesku ir īpašas attiecības, kad sesks ir ignorācijas režīmā, tad

dikti jāķer seska aste un jāmēģina apskaut :D ir nācies redzēt kā

sesks kaķi dzenā pa dzīvokli, kad viņam labs garastāvoklis! Skats

amizants! Ar katru dienu ir labāk ar sadzīvošanu, secinām, ka

vienkārši jādod laiks.

Ar cieņu, Mārča [Angusa Aksela Rouza] jaunie saimnieki,Monta un Raivis!:)

SNIEDZIŅŠ

MĀRCIS
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© Dzīvnieku Draugs 2012

Patversme “Dzīvnieku draugs” un
“Dzīvnieku drauga fonds” saka paldies
visiem, kas 2012. gadā mūs atbalstīja
finansiāli, ziedoja drēbes, rotaļlietas,

barību un kārumus patversmes
iemītniekiem, sniedza pagaidu mājas

un palīdzēja atkopties kaķiem un
kaķēniem, kam tas bija nepieciešams,
brīvprātīgajiem palīgiem, kas ne tikai

veltīja laiku, lai izvestu rējējus
pastaigās, bet piedalījās to aprūpē,
samīļošanā un skološanā. Paldies
visiem čaklajiem talciniekiem un

ciemiņiem!

Laimīgu Jauno gadu!


