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2013.gadā patversmē uzņemti
115 suņi un 393 kaķi, bet uz dzīvi
pie jaunajiem saimniekiem devās
130 rējēji un 267 murrātāji. Patver-
smes komanda priecājas par katru
četrkāji, kurš satiek savus īstos cil-
vēkus, taču katru gadu ir daži īpašie
dzīvnieki, kurus neaizmirsīsim vēl
ilgi. Šogad īpašas pēdas patversmes
dzīvē atstāja sešus gadus pie mums
nodzīvojusī kaķenīte Puķīte, suņi -
spridzekļi Hektors un Akva, piesar-
dzīgā mince Papaija, melnais pinkai-
nis Mafins, milzeņi Gordons un
Naiks, “ātrās palīdzības” notriektā
suņmeitiņa Fēbe, ņiprā suņu omīte
Hipsija, kaķīte Izolda ar slimajām
actiņām, lielie, laiskie milzu runči
Miks un Marcis, zeltace Masjaņa,
kura pati izvēlējās savu jauno saim-
nieci, cienījamā kaķenīte Pērlīte, pa-
tversmes ilgdzīvotāja suņu meitene
Malika, bailīgā garkāje Naida, un,
protams, pamestais karavīrs Džona-
tans Bleids.

Liels atspaids patversmei bija Bo-
risa un Ināras Teterevu fonda, Bri-
džitas Bordo fonda un citi projekti

ielas dzīvnieku veterinārajai aprūpei
un sterilizācijai. Teterevu fonda pro-
jektā 2013.gadā palīdzību saņēma
319 dzīvnieki – 298 suņi un 17 kaķi,
tostarp sterilizēti 234 kaķi. Bordo
fonda projektā līdz decembra nogalei
bija sterilizēti jau vairāk nekā 100
ielas kaķi, savukārt sadarbībā ar
Austrijas un Lietuvas kolēģiem īste-
notajā sterilizācijas projektā oktobrī
tika sterilizēti 214 kaķi.

Ielas kaķu sterilizācija un bezpa-
jumtes dzīvnieku veterinārā aprūpe
būs viena no patversmes un Dzīvnie-
ku Drauga fonda prioritātēm arī nā-
kamgad, jo tā ir joma, kur Latvijā
līdz šim darīts pārāk maz. Turpinā-
sim arī iestāties par to, lai Latvijā
ikviens dzīvnieks tiktu uzskatīts par
domājošu un sajūtošu būtni, lai ne-
vienai dzīvai radībai nebūtu jādzīvo
sāpēs un ciešanās un lai cilvēka ma-
zākie brāļi patiešām tiktu mīlēti kā
brāļi.

Laimīgu Jauno gadu!

No velna duča velna ducī

Novembrī paveik-
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Vēl viens gads ir aizskrējis kā vēja spārniem – divpadsmitais pa-
tversmes vēsturē. Lai gan plašāku atskaiti par šogad paveikto sniegsim
nākamajā avīzē, tomēr gadumijas noskaņas, kad gribas izvērtēt paveikto
un ielūkoties nākotnē, skubina kaut īsos vārdos iezīmēt, kāds tad bijis
šis velna duča, 2013.gads, no kura mēs taisnā ceļā iekāpsim vēl vienā
velna ducī— trīspadsmitajā savas pastāvēšanas gadā.

Džonatana Bleida stāsts saviļņoja visu Latviju.
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ZIŅAS

Sadarbojoties ar koloniju kopējiem un izmantojot brīvprātīgo
ķērāju palīdzību, novembrī tika sterilizēts 21 kaķis no dažādām
Rīgas apkaimēm. Sterilizāciju veica patversmes „Dzīvnieku
Draugs” veterinārārste Daiga Rozenšteine, kā arī veterinārā klīni-
ka „PaijaVet”.

Jau ziņots, ka nodibinājums „Dzīvnieku Drauga fonds” ir pir-
mā dzīvnieku aizsardzības organizācija Latvijā, kas saņēmusi at-
balstu no Bridžitas Bordo fonda Francijā. Finansējums piešķirts
ielas kaķu sterilizācijai Rīgā. Kopš septembra, kad Fonds sāka
apgūt šo finansējumu, kopumā sterilizēts 51 kaķis.

Ar Bordo fonda atbalstu sterilizē
Rīgas ielas kaķus

Novembrī patversmi apmeklēja
mīļi ciemiņi no Imantas vidussko-
las 8.klases un Rīgas Doma kora
skolas ar dāvanām un laba vēlēju-
miem patversmes iemītniekiem.

Savukārt raidījums „Ķepa uz
sirds” viesos atveda Latvijas hokeja
izlases dalībnieku, uzbrucēju Alek-
sandru Ņiživiju, kurš kļuva par
„krusttēvu” lielajam, stiprajam suņu
puikam Draugam. Slavenais hoke-
jists atzina – ja Draugs būtu hoke-
jists, tad noteikti uzbrucējs.

Ciemiņi patversmē

Izmantojot neparasti silto rudeni un Bridžitas Bordo fonda
piešķirto finansējumu, sociālā veterinārā klīnika „Dzīvnieku
Draugs” arī novembrī turpināja veiksmīgi aizsākto ielas kaķu
sterilizācijas programmu „noķer – sterilizē – atlaiž”.

Bridžitas Bordo fondu
1986. gadā nodibināja pasaul-
slavenā franču aktrise Bridžita
Bordo, un tas joprojām ir lielā-
kā Francijas un viena no ietek-
mīgākajām pasaules dzīvnieku
aizsardzības organizācijām.

Dzīvnieku aizsardzī-
bai izcilā māksliniece pievēr-
sās 1973.gadā 39 gadu vecu-
mā, kopš tā laika visu savu
talantu un lielāko daļu ienā-
kumu veltot cilvēka mazāko
brāļu tiesību aizstāvībai. Fon-
da radīšanai izcilā aktrise zie-
doja trīs miljonus franku, ko
ieguva, pārdodot izsolē savas

rotaslietas un citas personīgās
mantas.
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Ziemas pieskāriens
Novembra beigās mūs pēkšņi pārsteidza ziema ar

aukstumu, skaidrām naktīm un daudz, daudz sniega.
Ja dažs labs to sagaidīja ar smagām nopūtām, tad tie
noteikti nebija „Dzīvnieku drauga“ suņi. Pastaigām

un rotaļām sniegā ir pavisam cita garša.

Patversmes “zelta jaunatne” kustībā—no kreisās Dīzels, Kira un Donna

Dīzels un Kira

Kira un Dīzels izpēta sniegavīru un sniegasuni

KiraDīzels un Kira sniega kaujā

FOTOGALERIJA
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FOTOGALERIJA

Patversmes pagalmā tapa sniegavīrs ar sniegasuni, kuru
celšanā piedalījās arī sunīte Džāra

Džāra

Džāra un sniegavīrs

Skaja priecājas par sniegu

Zelta jaunatne

Skaja ar savu skolotāju

Dīzelis Aizšķūnijas izpētēDžins mācās draudzēties
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

PTO atzīst Eiropas tiesības ētisku apsvērumu dēļ liegt roņu ādu
tirdzniecību

Aizliegums tika pieņemts 2009.gadā uz ētisku
apsvērumu pamata. Kanāda un Norvēģija centās
aizliegumu apstrīdēt un panākt tā atcelšanu, at-
saucoties uz iespējamajiem starptautisko tirdznie-
cības līgumu pārkāpumiem.

Novembra vidū PTO paziņoja savu lēmumu, no-
rādot, ka, neskatoties uz konstatētajiem tirdzniecī-
bas līgumu pārkāpumiem, ES ir tiesības uz aizlie-
gumu, kas balstīts sabiedrības ētiskajos uzskatos.
Kanāda un Norvēģija sola aizliegumu pārsūdzēt,
vainojot aizlieguma piekritējus liekulībā un uzstā-
jot, ka roņu medības ir humāna nodarbe.

Kanādas roņu medības ir lielākās jūras zīdītāju
medības pasaulē. Pēdējo 10 gadu laikā tajās noga-
lināti vairāk nekā divi miljoni roņu, 98% no tiem –
bezpalīdzīgi mazuļi vecumā līdz 3 mēnešiem.

21.gadsimta sākumā ik gadu šajās medībās

tika nogalināti 200 – 300 tūkstoši roņu, bet pēdē-
jos gados medību apjomi aizvien sarūk, jo mazinās
pieprasījums pēc roņu izstrādājumiem. Kopš ES
aizlieguma stāšanās spēkā nogalināto roņu skaits
ir ievērojami samazinājies – vēl 2006.gadā tika no-
galināti 350 000 roņu, bet 2011. gadā 38 000 jeb
gandrīz desmitkārt mazāk.

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) noraidījusi Kanādas un Norvēģijas prasī-
bu atcelt Eiropas Savienības aizliegumu ievest un tirgot komerciālajās medībās iegūtas
roņu ādas un to izstrādājumus.
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Vairāk par roņu medībām

uzzini DzD mājas lapā:

http://ej.uz/byax
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Krievijas cirka dzīvnieki viesizrādēs Latvijā dzīvo šausmīgos
apstākļos

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Novembra vidū Rīgā un Liepājā
ar viesizrādēm uzstājās „Maska-
vas dzīvnieku šovs”, kura demon-
strētā programma reklāmās un
publikācijās tiek dēvēta par
„vislabsirdīgāko un visjautrāko
izrādi”, kurā „lieli un mazi skatī-
tāji ieraudzīs daudz interesanta
un uzzinās daudz jauna”.

Apskatīt vairāk foto un paust savu viedokli Tu vari izrāžu organizētāju lapā Facebook:
https://www.facebook.com/dmitrijs.komarovs/posts/622677637774440

„Neviens nepaliks vienaldzīgs!”
solīja izrādes organizētāji, un tā
patiešām notika, jo sociālajos tīk-
los publicētie attēli par apstāk-
ļiem, kādos tiek turēti šī šova
„mākslinieki” - ieslodzīti šauros,
netīros krātiņos bez jebkādas ie-
spējas izpaust dabisko uzvedību—
neatstāja vienaldzīgu nevienu…

“Dzīvnieku drauga fonds”
aicina neapmeklēt cirka izrādes

ar dzīvnieku piedalīšanos un
atcerēties:

DZĪVNIEKIEM CIRKS NAV
IZPRIECA!
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Vai viegli būt kucēna mammai?

Novembra sākumā patversmes sabiedrisko attiecību speciālistes Lauras gādībā nonāca
trīs tikko dzimuši kucēni, kuri kopā ar vēl četriem brāļiem un māsām tika atrasti izmesti
atkritumos. Vairāku nedēļu garumā mums bija iespēja sekot līdzi tam, kā no mazajām pe-
les izmēra radībiņām mazpamazām izauga trīs braši un ņipri kucēni. Tā kā ziņās esam
daudz dzirdējuši par “zvēru mammām”, tad šomēnes nolēmām uzzināt, kas ir jāņem vērā
cilvēkam, kurš vēlas kļūt par mammu mazam kucēnam.

Cik ilgi kucēns ir pilnībā atkarīgs no mammas un ar ko ir jārēķinās, uzņemoties rūpes par
kucēnu?

Kucēns ir pilnīgi atkarīgs no
mātes rūpēm līdz apmēram mē-
neša vecumam – brīdim, kad ie-
auguši visi piena zobi un mazu-
lis iemācījies patstāvīgi ēst. Ma-
zuļi piedzimst akli, kurli, nespē-
jīgi pārvietoties, paši sevi sasildīt
un nokārtot dabiskās vajadzī-
bas. Par to visu rūpējas suņu
mamma vai cilvēks, kas uzņē-
mies mazuļu aprūpi.

Pirmās nedēļas mazie tikai ēd
un guļ, bet vēlāk, īpaši pēc tam,
kad apmēram divu nedēļu vecu-
mā atvērušās acis un sāk attīstī-
ties dzirde, kucēns aizvien ilgāku
laiku pavada nomodā un strauji
aug un attīstās, mācoties staigāt
un skriet, kontrolēt savas maņas

un ķermeni, iepazīstot apkārtni
un citas dzīvās būtnes sev līdz-
ās.

Īpašas rūpes suņu bērnam ir
vajadzīgas vismaz līdz 4 mēnešu
vecumam – tas ir periods, kad
mazuļi aug, attīstās un apgūst
svarīgākās prasmes tālākajai
dzīvei.

Dzīvnieku mazuļa izbarošana
ir ļoti grūts, laikietilpīgs un sa-
režģīts uzdevums. Līdz apmēram
mēneša vecumam mazulim ir
nepieciešama nepārtraukta uz-
manība un rūpes 24 stundas
diennaktī – dienu un nakti. Cil-
vēkam, kas uzņēmies šo darbu,
ir vārda tiešā nozīmē jākļūst par
zvēru mammu – mazuļi jābaro,

pirms un pēc katras ēdienreizes
jāmasē vēderiņi, lai darbinātu
gremošanas sistēmu, kas šajā
vecumā vēl nefunkcionē patstā-
vīgi, jānodrošina siltums un tīrī-
ba – gan paša mazuļa, gan mi-
dziņas, uzmanīgi jāseko līdzi ve-
selības stāvoklim, jo mazās dzī-
vībiņas ir ļoti trauslas un var
aiziet bojā burtiski dažu stundu
laikā. Tāpēc dzīvnieku mazuļu
izbarošanu var uzņemties tikai
tāds cilvēks, kas vismaz mēnesi
– pusotru var atļauties veltīt šim
uzdevumam visu savu laiku, aiz-
mirstot par kārtīgu izgulēšanos
un brīvā laika izklaidēm.

Turpinājums 9. lappusē
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Ja zvēru zīdainīši ir pavisam
maziņi, tikko dzimuši vai dažas
dienas veci, mirstības risks ir ļoti
augsts. Izredzes saglabāt mazuļu
dzīvību ir atkarīgas no vairākiem
faktoriem – cik labi mazā orga-
nisms pieņem piena aizstājēju,
cik ilgi tas pirms atrašanas ir
bijis badā, vai mazulis ir bijis
nosalis jebšu atradies siltumā.

Parasti neizdzīvo tie jaundzi-
mušie kucēni un kaķēni, kas
ziemā atrasti izmesti atkritumu
urnās vai uz ielas, jo pat neilgu
laiku pavadījuši aukstumā, ma-
zuļi saķer plaušu karsoni, kas
šajā vecumā visbiežāk ir nāvē-
jošs. Tāpat iespēja izķepuroties
ir niecīga tiem mazuļiem, kuri
nav tikuši pie ēšanas ilgāk par 5
– 6 stundām – mazuļu orgāni tad
bieži vien vairs nespēj pārstrādāt
barību un mazuļi mirst no bada.

Ar mammas pieniņu kucēni

un kaķēni uzņem ne tikai barī-
bas vielas, bet arī aizsardzību
pret slimībām. Jo ilgāk mazulis
zīdis mammu, jo stiprāka tam ir
imunitāte, jo dūšīgāks tas būs.
Jaundzimušajiem, kuri mammas
pieniņu nav dabūjuši pagaršot,
organisms ir pavisam neaizsar-

gāts un viņus apdraud pat vis-
niecīgākā infekcija, turklāt pa-
rasti saslimšanas attīstās ļoti
strauji un nereti pat veterinār-
ārsts vairs neko nespēj līdzēt.
Tāpēc zvēru zīdainītis ir ļoti jā-
sargā no saskarsmes ar potenci-
āliem infekcijas avotiem.

Kādi apstākļi ir jānodrošina izbarojamam kucēnam?

Pirmās divas – trīs nedēļas
mazulis ir jābaro no pudelītes ar
piena aizstājēju ik pēc 2 – 3
stundām – gan dienu, gan nakti.
Mūsdienās veterinārajās klīnikās
un zooveikalos ir pieejami dažādi
piena aizstājēji kucēnu un kaķē-
nu izbarošanai, tomēr prakse
liecina, ka vislabākais ir „Royal
Canin” ražotais maisījums „Baby
Dog”, kas iegādājams lielākajos
zooveikalos vai tieši no ražotāja.
Var gatavot arī piena aizstājēju
no dabiskām izejvielām, sajaucot
maisījumu no saldā krējuma,
paipalu olām, taču, tā kā ir grūti
precīzi nomērīt sastāvdaļas, tas
var izraisīt caureju vai aizcietē-
jumu. Mākslīgajam pieniņam
jābūt siltam – aptuveni cilvēka

ķermeņa temperatūrā. Visvieg-
lāk to pārbaudīt, uzpilinot kādu
lāsi uz rokas vai pagaršojot – ja

nejūtat neko, ne aukstumu, ne
karstumu, maisījums ir pareiza-

jā siltumā.
Barojot jāuzmanās, lai mazu-

lis neaizrītos, jo šķidrums var
nokļūt plaušās un izraisīt pnei-
moniju. Tāpat jāraugās, lai knu-
pītis vienmēr būtu pilns un ku-
cēns vai kaķēns nesastrēbtos
gaisu – tad var sapūsties vēde-
riņš, izraisot graizes un kram-
pjus.

Kucēnus un kaķēnus NE-
DRĪKST barot ar govs pienu. Lai
gan dažkārt izdzīvo arī šādi ba-
roti dzīvnieku mazuļi, tomēr vis-
biežāk tie mirst no zarnu darbī-
bas traucējumiem.

Turpinājums no 8. lappuses

Turpinājums 10. lappusē

Jaundzimuši kucēni ir pavisam nevarīgi un pilnīgi atkarīgi no mātes rūpēm.
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Apmēram 3 – 4 nedēļu vecu-
mā, kad jau izšķīlušies zobiņi,
kucēniem un kaķēniem var sākt
piedāvāt biezo barību – atšķaidī-
tus konservus vai piena aizstājē-
jā vai siltā ūdenī izmērcētu un
šķidrā putriņā sablenderētu ku-
cēnu sauso barību. Pakāpeniski
barību padara aizvien biezāku,
līdz beidzot apmēram mēneša –
pusotra vecumā paralēli sāk pie-
dāvāt arī sauso barību.

Aptuveni divu mēnešu vecu-
mā kucēns jau var iztikt tikai ar
sauso barību, bet konservi un
citi našķi var būt kā papildus
kārums nelielā daudzumā. Pār-
ejas periodā ļoti rūpīgi jāseko
līdzi vēdera darbībai – vai barī-
bas maiņa neizraisa caureju, aiz-
cietējumu vai vemšanu. Īpaši
jāuzmanās ar konserviem – tiem
vienmēr jābūt pilnīgi svaigiem.

Parasti kucēni paši nosaka

gan dienas režīmu – kad gulēt un
kad ēst, gan ēšanas režīmu – cik
daudz vienā reizē izēst. Reizēm
mazuļi noguļ ilgāk un pēc tam
apēd vairāk, bet citreiz – mostas
biežāk un katrā ēdienreizē izēd
mazāk. Tas atkarīgs no mazuļu
pašsajūtas, veselības stāvokļa
un ārējiem apstākļiem. Tomēr ir
jānodrošina, lai mazulis noteikti
izēstu vismaz minimālo dienas
devu un lai tas nepaliktu neēdis
ilgāk par 4 – 5 stundām. Devas
attiecīgajam svaram un vecu-
mam ir norādītas uz mākslīgās
barības iepakojumiem.

Pirms un pēc katras ēdienrei-
zes ir kārtīgi jāizmasē mazuļa
vēderiņš. Dzīvnieku māmiņas to
dara ar savu lielo, silto, mitro,
stipro un vienlaikus ļoti maigo
mēli, pie reizes mazuli arī no-
mazgājot. Cilvēkam tas jādara ar
pirkstiem, pulksteņa rādītāja
virzienā maigi, bet stingri un
vienmērīgi masējot puncīti, pa-
mīšus ar riņķveida pirksta kustī-
bām stimulējot anālo atveri. Ma-

sāža jāveic tik ilgi, kamēr mazu-
lis nokārtojis gan lielās, gan ma-
zās vajadzības. Jāpievērš uzma-
nība fekāliju konsistencei – tās
nedrīkst būt ne pārāk šķidras,
ne pārāk cietas. Ja mazulis vai-
rākas reizes pēc kārtas tomēr
nespēj nokārtoties arī pēc masā-
žas, ir jātaisa klizma. To labāk
darīt pie veterinārārsta, jo sīkulī-
šu organisms ir ļoti trausls un ar
nemākulīgu klizmu var nodarīt
vairāk ļauna nekā laba.

Ļoti svarīgs dzīvnieku mazu-
ļiem ir siltums un sausums. Ko-
pā ar brālīšiem un māsiņām
murcoties un čupojoties pie
mammas mīkstā vēdera, kucēni
un kaķēni vienmēr ir siltumā un
sausumā, turklāt šī kumuroša-
nās un kūņošanās ir arī sava
veida masāža, kas veicina asins-
riti, gremošanas trakta darbību
un siltuma apmaiņu. Vieni paši
mazuļi nespēj noturēt organisma
temperatūru vajadzīgajā līmenī
pat šķietami siltās telpās, tāpēc
noteikti vienmēr vajadzīgs papil-
dus siltuma avots – termofors,
karsta ūdens pudeles vai sildām-
lampa, protams, pieraugot, lai
zvērēni nepārkarst. Savukārt no-
moda brīžos mātes mēli un kū-
ņošanos mazuļu barā var imitēt,
kucēnu vai kaķēnu saņurcot un
glāstot vai noberzējot ar mitru,
siltu, raupju dvieli, bet pēc tam
ļaujot atpūsties un pasnaust
azotē.

Ja mazā radībiņa ir nosmulē-
jusies ar izkārnījumiem, urīnu
vai barību, kas, kucēnam vai ka-
ķēnam pieaugot, notiks aizvien
biežāk, tīrīšanai arī var izmantot
mitru, siltu lupatiņu. Ja šmuce
ir pavisam liela, mazuli var no-
mazgāt siltā ūdenī bez ziepēm
vai šampūna, taču tad viņš ne-
kavējoties rūpīgi jāizžāvē un jā-
tur siltumā.

Turpinājums no 9. lappuses

Pirms un pēc katras ēdienreizes ir kārtīgi jāizmasē mazuļa
vēderiņš, jo viņš pats nokārtoties vēl nespēj. Suņu mammas to paveic, mazuli

laizot un apmazgājot, bet cilvēkam tas ir jādara specifiskā veidā ar pirkstu palī-
dzību.
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Ko darīt, ja mazulis nevēlas ēst no pudelītes?

Reizēm kucēni atsakās ēst,
un tad „cilvēkmammai” jāizdomā
visvisādas viltības, lai viņiem
tomēr iemānītu nepieciešamo
barības daudzumu. Visbiežāk
mākslīgo barību nevēlas ēst ma-
zuļi, kuri kādu laiku ir ēduši īs-
tās mammas pieniņu, jo maisīju-
mi atšķiras no īstā piena gan pēc
konsistences, gan garšas, gan
temperatūras, turklāt to no pu-
delītes jāizsūc savādāk nekā no
pupa. Tādus mazēdājus var pie-
labināt, uzlabojot mākslīgā pie-
niņa garšu ar mazu kripucīti
medus, vienmēr rūpējoties, lai
paēdiens būtu pareizajā siltumā
(pat pusgrāds šurpu vai turpu
var likt mazulim atteikties no
ēšanas), kā arī izgriežot lielāku
(bet ne pārāk lielu) caurumiņu
knupītī.

Otrs biežākais iemesls apetī-
tes zudumam ir pašsajūta – sā-
pošs puncītis, paaugstināta vai
pazemināta temperatūra vai ci-

tas veselības vainas. Ja
rodas aizdomas par ko
tādu, nekavējoties jādo-
das pie veterinārārsta,
jo tikai speciālists varēs
noteikt diagnozi un ne-
pieciešamo ārstēšanu .

Svarīga veiksmīgai ba-
rošanai ir arī pudelītes un
mazuļa pozīcija – lai pieniņš
labi plūst, lai knupītis nav salie-
cies vai aizspiedies, lai mazulim
ir ērti piezīsties, bet barotājam –
ērti to visu noturēt un pudelīte
nešļūk ārā no rokām.

Ja mazulis kategoriski atsa-
kās ēst pats, jāķeras pie piņķerī-
gās un gan ēdājam, gan
„cilvēkmammai” netīkamās pie-
spiedu barošanas. Visvieglāk to
darīt ar šļirci bez adatas, ar ku-
ru barību nelielās porcijās ielej
pēc iespējas dziļāk kucēna vai
kaķēna mutītē. Ja kucēns jau ēd
biezo barību, to samīca putriņā
un iesmērē mutītē uz aukslējām,

p ē c
tam vieg-

li pie- turot purniņu
ciet un pamasējot rīkli, kamēr
mazulis kumosu norijis. Tā kā
mazuļi parasti pretojas šai pro-
cedūrai un mēģina barību iz-
spļaut vai atrīt, pasākums vis-
biežāk ir piņķerīgs, slapjš un
netīrīgs. Barojot piespiedu kārtā,
ir jārūpējas, lai mazulis katrā
ēdienreizē apēstu vismaz mini-
mālo devu, ierēķinot arī
„zudumus”, kas paliek uz baro-
tāja biksēm, piedurknēm un gal-
da.

Vai audzināšanā iesaistīt pieaugušu suni?

Ja mājās ir pieaudzis suns,
kas mazuli uzņem draudzīgi, tas
var kļūt par lielu palīgu sīkuļa

apkopšanā. Parasti labdabīgi
pieaugušie suņi labprāt mazuļus
apmazgā un izmasē vēderiņus

un dibentiņus, palīdzot nokārto-
ties, turklāt viņu darbības dod
daudz labāku rezultātu nekā
cilvēka pūles to paveikt ar pirk-
stiem vai citiem palīglīdzekļiem.
Savukārt laikā, kad mazulis at-
tīstās un mācās visas prasmes,
pieaudzis suns būs labākais
skolotājs un rotaļu biedrs.

Tomēr vislabākais risinājums,
protams, ir atrast kādu barojošu
suņu mammu, kas varētu mazu-
li pieņemt par savu bērnu, jo
neviens cilvēks nespēj pilnvērtīgi
aizstāt īstu zvēru mammīti. Tie-
sa gan, ne visas kucītes ir gata-
vas pieņemt svešus bērnus, tā-
pat arī jāskatās, lai mazuļu ne-
būtu pārlieku daudz un mammī-
tei pietiktu pieniņa visiem.
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Jebkura kucīte mazo bārenīti pratīs aprūpēt daudz labāk nekā cilvēks.
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Vai ir iespējams noteikt, cik liels izaugs un kāds pēc rakstura būs kucēns?

Pavisam mazam, dažas dienas
vai nedēļas vecam kucēnam, kura
vecāki nav zināmi,  ir neiespējami
pateikt, kāds tas izskatīsies pieau-
dzis – ne izmēru, ne krāsu, ne

spalvas garumu. Tikai apmēram 3
– 4 mēnešu vecumā pamazām sāk
iezīmēties vizuālais izskats, kažoka
krāsojums un garums, ausu iz-
mērs un stāvoklis, acu krāsa, pur-

na forma un citas pazīmes, kas
varētu piemist pieaugušajam dzīv-
niekam. Aptuveni pusgada vecumā
jau var puslīdz droši teikt, ka ku-
cēna  izskats vairs īpaši nemainī-
sies, lai gan mazuļi aug līdz gada
vecumam, bet lielo suņu kucēni –
pat līdz 2 – 3 gadu vecumam.

Savukārt suņa raksturs un ie-
radumi visintensīvāk veidojas 2 –
6 mēnešu vecumā, tāpēc ir ļoti
svarīgi šajā laikā dzīvnieku sociali-
zēt – mācīt uzvesties cilvēku un
citu dzīvnieku sabiedrībā, uz ielas,
sabiedriskās vietās un tamlīdzīgi.
Ja tas netiek izdarīts, dzīvnieks
var kļūt bailīgs un nervozs, nespē-
jīgs komunicēt un adekvāti reaģēt
uz apkārtni.

Vai kucēns, kurš ir audzis cilvēku aprūpē, atšķiras pie suņu mammas augušā?

Ar pudelīti izbaroti dzīvnieku
mazuļi parasti ir ļoti „cilvēcīgi” –
lai gan tiem piemīt sugai raksturī-
gās instinktīvās reakcijas un para-
dumi, tomēr daudzās izpausmēs
šie dzīvnieki rīkojas nevis kā suņi
un kaķi, bet gan kā cilvēki. Tas
tāpēc, ka svarīgākajā attīstības
posmā tiem nav bijis iespēju vērot
īsto mammu, bet gan tie mācīju-
šies no savas „cilvēkmammas”.
Tāpēc nereti šiem dzīvniekiem ir
grūtības kontaktēties ar saviem
sugasbrāļiem, jo tie mēģina sazi-
nāties nevis ar signāliem, ar kā-

diem savā starpā sazinās dzīvnie-
ki, bet signāliem, ar kādiem dzīv-
nieks  saz inās  ar  sav i em
„vecākiem” cilvēkiem. Viens no
tipiskākajiem piemēriem ir, ka pa-
augušies „pudeļkucēni” sasveici-
noties mēģina dot ķepu citiem su-
ņiem, kas šo draudzīgo žestu, pro-
tams, nesaprot. Cilvēka paspārnē
izauklēti suņi arī bieži vien nesa-
prot sugasbrāļu brīdinājuma un
draudu signālus, tā iekļūstot kon-
fliktos. Tāpēc „pudeļbērnu” saim-
niekiem ir jārūpējas, lai viņu lolo-
jumiem būtu iespēja socializēties

un daudz laika pavadīt kopā ar
saviem sugasbrāļiem, apgūstot tās
prasmes, ko viņiem nebija iespēja
iemācīties no savas mammas.

Diemžēl mākslīgi izbarotajiem
kucēniem ir arī trauslāka veselība,
jo pirmajās dzīvības dienās ar
mammas pieniņu nesaņemtā imu-
nitātes deva atstāj sekas uz visu
mūžu un arī mākslīgā barība, lai
cik laba tā nebūtu, tomēr nav tik
pilnvērtīga kā īstais piens. Tāpēc
šie dzīvnieki vieglāk saķer infekci-
jas, īpaši kucēna/pusaudža vecu-
mā.

Kad kucēns ir gatavs doties uz jaunām mājām?

Saskaņā ar likumu kucēnus
un kaķēnus nedrīkst atdot jaun-
iem saimniekiem pirms divu mē-
nešu vecuma sasniegšanas, tas
ir, ne ātrāk pirms viņi ir sačipoti,
saņēmuši vakcīnu pret infekcijas
slimībām un līdz ar to arī savu
„personu apliecinošo dokumentu”
- vakcinācijas pasi. Tāpat līdz
divu mēnešu vecumam mazulim
ir svarīga mammas klātbūtne.

Taču, ja mammas nav un mazulis
aug patversmē vai pagaidu mā-
jās, izņēmuma kārtā ir pieļauja-
ma arī agrāka adopcija.

Principā kucēnu vai kaķēnu
var dod uz jaunajām mājām, tik-
līdz ir skaidrs, ka tas iemācījies
patstāvīgi ēst un nokārtot dabis-
kās vajadzības, tomēr, izvērtējot
potenciālos saimniekus, jāņem
vērā:

Vai viņiem ir pieredze dzīvnieku
turēšanā vispār un jo īpaši mazu-
ļu aprūpē;

Vai viņi varēs nodrošināt mazu-
ļa barošanu 5 – 6 reizes dienā,
pieskatīšanu un aprūpi 24 stun-
das diennaktī;

Vai viņi ir gatavi vēl vairākus
mēnešus sadzīvot ar čupiņām,
peļķītēm un citām neērtībām.

Vinnijs patversmē nonāca mēneša vecumā un no maza, tumša bumbulīša izauga
par skaistu, gaiši sedlotu, garspalvainu vācu aitu sunim līdzīgu skaistuli.
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Mēs vienmēr esam meklējuši
vietu, kas būtu prom no sabied-
rības. Tāda dabas idille bija Ar-
kādija. Romantiķi savās nostal-
ģiskajās ilgās pievērsās savvaļas
dabai. Mūsdienās pilsētnieki jo-
projām izjūt nepieciešamību pa-
staigāties laukos un tūristi lido
pāri visai pasaulei, meklējot ek-
sotisku, neskartu dabu.

Pēc kā mēs tiecamies? Kādēļ
mēs nevaram, Paskāla vārdiem
runājot, „atrasties telpā klusumā
un vientulībā”? Kāpēc pastāvīgi
meklējam vietu, kur mēs varētu
saplūst ar pasauli?

Cilvēka prāts izzina pats sevi.
Sevis apzināšanās atdala kā
stikls mūs no pasaules: mēs va-
ram vērot citu dzīvi, bet nevaram
saplūst ar to. Bet tieši tā ir pa-

tiesā vienotība, pēc kuras mēs
tiecamies un kas ļauj sajust har-
moniju. Mūsu nemierīgais prāts
sitas kā taurenītis pret logu.

Dzīvnieki nav ieslodzīti vēlmē
sevi izzināt. Tie sadarbojas ar
neskaitāmām dzīvām būtnēm
mūžam mainīgu savstarpēju at-
tiecību ietvaros, paši būdami
daļa no šīm attiecībām, daļa no
visa. Arī mūs dzīvnieki uztver kā
pasaules daļu, un, ja mēs pie-
klusināsim savu ego un tuvosi-
mies dzīvnieku eksistences vei-
dam, mēs kādreiz varēsim sa-
graut barjeru un dzīvosim sa-
skaņā ar pasauli.

Dzīvnieku sabiedrība ļauj
mums izjust dzīvi pavisam citādi
nekā cilvēku savstarpējās attiecī-
bās. Varbūt kāds tagad atceras

laikus, kad viņš bija tuvu dzīv-
niekiem, sajūtot to bezrūpīgo
mieru. Iespējams, jūs esat bijis
vasarā pļavā kopā ar ganāmpul-
ku. Vai krēslas stundā zirgs ir
uzlicis jums uz pleca savu galvu.
Vai arī gulējāt zem koka, un
jums blakus bija suns. Tas bija
miers. Jūsu prāts atbrīvojās un
dzīvoja līdzi dzīvnieka mieram.

Psihoanalītiķi to sauc par dzi-
ļo relaksāciju, citi – par sapņoša-
nu vai meditāciju. Nav svarīgi,
kā to sauc, galvenais, ka tā aiz-
nes mūs uz ilgu zemi – zaļu un
klusu vietu, kas ir pastāvējusi
vienmēr.

Šī zeme ir tepat aiz stūra, un
turp var doties ikviens, kam ir
viens vai divi labi draugi dzīvnie-
ki.

Kristīne Čilvere
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Uzskata, ka cilvēks sirdī ir klaidonis. Lai cik augstu vērtējam mājas, drošību un pastā-
vību, ikviens kādreiz jūt vēlēšanos saposties un aizbraukt. Uz kurieni? Tālu projām uz ci-
tu vietu, kur varētu atrast nekad neaizsniedzamo.
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Par novembra kaķi
patversmes kolek-
tīvs vienbalsīgi ie-
vēlēja kaķu istabas
saimnieku, džentel-
meni un visa pasau-
les kaķiskuma ie-

miesojumu PEDRO.
Viņā jaužams kaut
kas no Zorro, kaut
kas no Šreka filmu

ironiskā varoņa
Runča Zābakos,

kaut kas no kovbo-
ju un prēriju ro-

mantikas:   skarbs,
bet vienlaikus

maigs vīrišķums,
kas var gan liegi

glāstīt, gan nežēlīgi
sist.

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Kā jau pienākas šādam skarbi romantiskam varonim, liktenis Pedro nav žēlojis.
Viņam gan bija  saimniece, taču tā pret runci izturējās drīzāk kā ļaunā pamāte — baroja
viņu ar kartupeļu mizām un solīja noindēt... No tik "labas" barības kaķis bija zaudējis
gandrīz visu spalvu, taču pat šo noplukušo kažoku viņš nesa ar tādu cēlumu kā princis
vissmalkāko zīda tērpu.

Tagad skumjā pagātne ir aizgājusi un par to atgādina vien Pedro pievārds—
Kartupelis. Patversmes kaķu istabā Pedro ir neapstrīdams vadonis, bet viņa valdīšanas
pamatā ir nevis fiziskais spēks, bet personības pārākums. Pedro nav nepieciešams ielais-
ties sīkumainos kautiņos— viņš valda ar skatieniem un gara spēku.

Glāstus un cilvēku uzmanību Pedro  saņem ar atturīgu cieņu, bet reizumis, kad uz-
skata šādu maigošanos par lieku, parāda savu attieksmi, viegli iekožot rokā. Taču, lai
gan runcis to neizrāda, vienīgais, kas viņam patiešām pietrūkst, ir mājas un ģimenisks
siltums— vieta, kur viņš varētu atklāt savā dvēselē dziļi paslēpto maigumu.

PEDRO
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NOVEMBRĪ MĀJĀS DEVĀS...
Terija

Mazsunīti Teriju liktenis nežēloja – piecu gadu
vecumā viņa zaudēja savu mīļoto saimnieku, kurš
traģiski gāja bojā, sabrūkot kāda daudzdzīvokļu
nama balkonam. Terija ilgi nespēja samierināties ar
zaudējumu, slīga depresijā un slimoja. Tomēr maz-
pamazām suņu sieviņa atguvās un atklāja savu
raksturu – piemīlīgu, bet ar dažu labu niķīti.

Terijas jaunā saimniece gan teic, ka sunīte esot
tīrais eņģelītis – acīs vien skatoties un prasoties uz
sabučošanos. Abas kopā dodas garās pastaigās,
kopā dara mājas darbus un apkopj saimnieces
mazdārziņu.

Ieviņa

Mazie tukumnieki

Ieviņa

Terija

Novembrī mājās devās gandrīz visi no Tukuma novada
„suņu fermas” paglābtie mazsunīši — Bella, Dilans, Bren-
dons, Demija, Billijs un Berta. Viņi līdz nonākšanai pa-
tversmē bija dzīvojuši briesmīgos apstākļos kopā ar gan-
drīz vēl septiņdesmit citiem suņiem pusbadā un pamesti
novārtā. Taču par spīti skumjajai pagātnei mazie patver-
smē ne vien  ātri un labi iedzīvojās, bet arī izrādījās par
brīnišķīgiem sunīšiem, kuru mazajās sirsniņās slēpās bez-
galīga mīlestība un draudzīgums pret cilvēkiem.

Mazo,  rotaļīgo suņmeitiņu Ieviņu atrada piesietu
pie žoga. Kas un kāpēc to izdarīja – nav zināms un
nav arī saprotams, kam gan pacēlās roka pamest šo
piemīlīgo un labi audzināto sunīti, tomēr tieši tā bija
noticis, un Ieviņa nonāca patversmē.

Tagad Ieviņa dzīvo privātmājā kopā ar savu jauno
ģimeni, kaķi un vēl vienu suņu dāmu. Tā gan uz Ievi-
ņu esot greizsirdīga un tā vien mēģinot parādīt maza-
jai īsto vietu, taču Ieviņa par to nebēdā, jo zina, ka
saimnieki viņu aizstāvēs. Turklāt lielā sune dzīvo ārā,
bet Ieviņa ir istabas suns, tāpēc daudz strīdu abām
nesanāk. Toties ar mājas kaķi Ieviņa dzīvo draudzīgi.

Demija
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Busja
Busju kāda sieviete atrada uz ielas novārgušu, viņas

skaistais kažociņš bija savēlies, bet sānā - liela kosta brū-
ce. Turklāt Busjai bija amputētas priekšķepu pirmās fa-
langas... Sieviete paņēma kaķenīti pie sevis, ārstēja un
kopa, līdz Busja kļuva par īstu princesi. Pie savas glābējas
Busja nodzīvoja gadu, taču tad saimniecei bija jābrauc
prom. Tā kaķenīte nonāca patversmē, kur ilgi nevarēja
pierast pie būra un citu kaķu sabiedrības. Tikai pēc mēne-
ša viņa samierinājās un pat sāka pieglausties un murrāt.
Kādu dienu uz patversmi atnāca sieviete ar dēlu. Tiklīdz
viņi ieraudzīja Busju, kaķenīte uzreiz iekrita sirdī abiem.
Tagad Busja dzīvo jaunajās mājas, kur ir mīlēta un lolota,
guļ zem segas kopā ar saimnieces dēliņu un iepriecina
saimniekus ar skaļu murrāšanu.

Simona

Simona bija viena no daudzajiem kaķiem, ko atve-
da uz sterilizāciju ielas kaķu sterilizācijas projekta
ietvaros. Bet šī smukulīte bija nesen pamesta un
acīmredzami bijusi mājas kaķenīte, kuru vietējā ka-
ķu „mafija” negribēja laist pagrabā un pie ēdiena.
Tāpēc Simona palika patversmē. Kaķenīte bija tik
skaista un mīlīga, ka nepagāja ne mēnesis, kad viņu
adoptēja ļoti labi un sirsnīgi cilvēki. Tagad viņi sūta
mums bildes un vēstules no mājām, kur Simona jau
pilnīgi iedzīvojusies un iepriecina saimniekus ar savu
maigumu un murrāšanu.

Mazā Donna ir vienīgā no mazo tukumnieku
saimes, kura vēl dzīvo patversmē un gaida savus
saimniekus. Lai arī sākumā viņa no visas kom-

pānijas bija visbailīgākā un atturīgākā, tagad viņa
ir iedzīvojusies — mīl kārtīgi izskrieties un rotaļā-
ties ar citiem kucēniem, darīt blēņas, lāgiem ie-
rausties klēpī un uzriet kādam, kurš, viņasprāt,
to ir pelnījis. Taču viņa ļoti, ļoti vēlas kļūt par la-
bāko, mīļāko, uzticīgāko un drosmīgāko draugu

kādam tikpat īpašam cilvēkam kā viņa.

Palīdzēsim piepildīt maza suņa sapni!

Palīdzēsim atrast mājas
Donnai!

Donna

Busja

Simona
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Daudz fotogrāfiju, kas stāsta par
jauno dzīvi, atsūtīja kaķenītes Strīpiņas
saimnieki—viņai klājoties labi, esot ļoti
mīļa un draudzīga, un viņi patiesi priecā-
jas, ka varēja tieši viņai sniegt mājas.

Novembra galvenais notikums, pro-
tams, ir 18. novembris — valsts svētki.
Īsteni patriotiskus sveicienus mēs saņēmām
no suņuka Dilana.

Strīpainis Džekiņš (foto pa labi)
savukārt vienas mājas dala ar sesku jaun-
kundzi Piksiju, kuras būri grib privati-
zēt un tad vēl dzen viņu ārā no gultas.
Par savu mīluli saimnieki saka tā:
“Džekiņš ir drosmīgs piedzīvojumu meklē-
tājs un pilns dzīves prieka, bet, kad sa-
gurst un kārtīgi paēd vakariņas, ir vis-
mīļākais klēpja kaķis.”

Jau kādu laiku pastkastītē gulējusi
vēstule no septembrī adoptētās Malikas. Ma-
lika esot ļoti aktīva, draudzīga un sabied-
riska meitene. Visiemīļotākā vieta viņai ir
krēsls virtuvē, kuru saimniecei nācies pār-
vietot tā, lai tas atrastos pie loga, jo
Malikai ļoti patīkot skatīties, kas notiek
ārā, un reizē arī uzmanīt saimnieci, kad
viņa gatavo. Viņas rīcībā ir plašs, iežo-
gots pagalms, turklāt abas ar saimnieci
labprāt dodas pastaigās. Malika gan ļoti
pārdzīvo, ja saimniece kaut kur dodas pro-
jām, tāpēc nekad netiek atstāta viena pati
pārāk ilgi. Saimniece ir ļoti priecīga par
savu jauno draudzeni un saka lielu paldies!
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