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Šie datumi ir iespēja atgādināt, ka
mēs, cilvēki, neesam vienīgie
iemītnieki uz šīs planētas, ka mums
b l a k u s  m ā j o  n e t i c a m a s ,
apbrīnojamas būtnes, par kuru
iedabu, dzīvesveidu un vajadzībām
mēs vēl joprojām, pēc tūkstošiem
gadu ilgas līdzāspastāvēšanas,
zinām tik nožēlojami maz – tikai to,
kā tās labāk pagatavot katlā vai
pannā, kā tām visērtāk novilkt ādu
vai kā tās vislabāk izmantot, lai
padarītu savu dzīvi ērtāku.

Šīs dienas ir arī iespēja
atminēties, cik nejēdzīgi ir bijuši
iemesli, kādēļ zemes virsū vairs nav
sastopami daudzi radījumi, bet
citiem draud iznīcība jau tuvākajā
laikā. Neviens nekad brīvā dabā
vairs neredzēs vienu no lielākajiem
savvaļas zīdītājiem – melno
degunradzi, kuru tieši pirms gada,
2011.gada novembrī, Starptautiskā
dabas aizsardzības savienība oficiāli
atzina par izmirušu. Lai gan jau
kopš pagājušā gadsimta 50.gadiem
šķietami tika darīts viss, lai melnos
degunradžus izglābtu, uzvarēja
viduslaiku tumsonība – liktenīgs šai

sugai kļuva māņticīgais pieņēmums,
ka degunradža ragā slēpjas
ārstnieciskas vielas, lai gan
patiesībā tas ir vien cieši sablīvētu
matu veidojums.  Melnaj iem
degunradžiem drīz var sekot
simtiem citu dzīvnieku — aplēsts, ka
vienas paaudzes laikā - līdz
2100.gadam - varētu izmirt aptuveni
50% no visām pašlaik vēl
sastopamajām sugām...

Izmiršana pagaidām vēl nedraud
ap 200 000 bezpajumtes kaķu, kas
dzīvo Rīgas pagrabos, šķūnīšos,
bēniņos un vienkārši uz ielas. Toties
tuvojas ziema, un šiem kaķiem
sāksies grūtā izdzīvošanas cīņa, it
īpaši tur, kur par tiem neviens
nerūpējas.

Tāpēc avīzes numura tēmā
8.lappusē šomēnes stāstīsim par to,
kā dzīvo ielu kaķi patversmes
„Dzīvnieku Draugs” kolonijā, kā ielu
kaķu problēma tiek risināta citviet
pasaulē un ko var darīt katrs no
mums, lai palīdzētu bezpajumtes
minčiem sagaidīt pavasari.

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Oktobris dzīvnieku draugiem ir gan svētku, gan pārdomu
laiks: sākot ar 4.oktobri, kad pasaulē atzīmē Vispasaules dzīvnieku
dienu, godinot visas dzīvās radības, kuras mīt mums līdzās, un
beidzot ar 1.novembri – Pasaules vegānu dienu, kas veltīta tiem
cilvēkiem, kuri atteikušies no jebkādas dzīvnieku izmantošanas
savām vajadzībām.
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Pēc vasaras un rudens
sākuma lielā klusuma perioda
oktobrī beidzot sāka pieaugt
adoptēto dzīvnieku, it īpaši kaķu,
skaits. Pagājušajā mēnesī mājup
devās veseli 25 murrātāji,
tostarp daudzi pieaugušie kaķi.
Mīļus saimniekus sev atrada
baltā Albīne, dūmakaini pelēkā
Puška, trīskrāsainā bērnu
mīļotāja Mika, kurlā Saulīte,
t r ī skā j a inā Kat ja ,  kaķu
vecmāmiņa Danaja, skaistā
Lūsija, patversmē uzaugusī
pusaudzīte Skotija, lielais
murrātājs Rembo un citi kaķi un
kaķēni.

Tomēr vēl joprojām uzņemto
kaķu skaits krietni pārsniedz
mājas atradušo skaitu – oktobrī
pajumti patversmē atrada 47
ūsaiņi, tostarp melnbaltā Sola,
slaidā Samanta, rakstainā Mimi,
siāmiete Kika, pelēkbaltais
Muris, ragankaķis Čiepa, baltais
pūkastis Miks un daudzi citi.

Lielākā daļa no septiņiem

oktobrī adoptētajiem suņiem bija
kucēnu istabas iemītnieki.
Jaunajās mājās jau labi
iejutusies pusaudzīte Škoda,
mazulītes Korelli, Tia, Lūsija,
Kārlija un suņu puika Frodo.
Oktobrī piedzīvojām arī vairākus
īpaši priecīgus brīžus, un par
tiem lasiet šī mēneša Laimīgajos
stāstos!

Patversme oktobrī uzņēma 13
suņus: pavisam mazos suņu
bērniņus Vinniju un Madi,
palaidni Pongo, piesardzīgo
suņmeitiņu Loru, septiņus gadus
veco, cienīgo Gretu, cilvēku
nodoto basendži meiteni Kibi,
kura nu jau atradusi jaunas
mājas, un citus. Diemžēl
patversmē atgriezās arī draiskule
F ē b e ,  k u r a s  j a u n a j i e m
saimniekiem sunene šķita par
daudz aktīva un kustīga...

P a t v e r s m ē  o k t o b r ī
sterilizētas trīs kaķenes un
četras kuces, kastrēts viens
runcis.

Oktobris skaitļos un ciparos
 Portālā Ziedot.lv projektam „Reiz

cilvēkam bija draugs” ziedojuši
Raivis Fedins, Agita Veite, Aivars,
Jānis Hofmanis, SIA „PROCAR
GRUPA”, Marina Vasiljeva, Ludmila
Podgorova un citi.

 Paldies ziedotājiem Martai Briedei,
Andrejam Zamkovojam, Artūram
Bilam, Ancei Krastiņai, Ļubovai
Tararinai, Inesei Aizpurietei,
Svetlanai Kurenkovai, Nikam
Bērziņam, Alīnai Nazarovai, Poļinai
Smirnovai, Olgai Martiņenko, Irēnei
Udovenko, Gunai Albertei, Andrim
Čeirānam, Oksanai Agarkovai,
Tatjanai Dorošenko, Solvitai
Muižarājai, Karīnai Krjučkovai,
Jeļenai Zubalei, Jevgēnijam
Lavrentjevam, Olgai Bartulei, Olgai
Saveļjevai, Aijai Zēbergai, Alisei
Kirjanovai,, SIA „Lirams” un „Kaljo
Fin Software”.

Paldies!

OKTOBRĪ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:

Ziedojumos saņēmusi 858.22 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 158.75 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem - 972.92 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:
Saņemti ziedojumi:

No projekta „Reiz cilvēkam bija draugs” portālā „Ziedot.lv “ -
2000 Ls

Fizisko personu ziedojumi – 137.75 Ls
Juridisko personu ziedojumi – 110 Ls

No ziedojumu tālruņa - 160 Ls
No ziedojumu kastes - 130.23 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 1754.82 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem - 1150.50 Ls

Fēbe gaida saimniekus, kas viņu
nenodos

Īpašs paldies Tonijam un Heiki
Vāhaneniem, kuri savu draugu

Fredu Hrenčuku apaļā
dzimšanas dienā apsveica ar

ziedojumu patversmei.
Patversmes kolektīvs vēl
daudz laimes jubilāram!
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Skrivanek talka patversmē Oktobra pirmajā sestdienā patversmē
„Dzīvnieku draugs” tradicionāli pulcējās
tulkošanas biroja „Skrivanek” aicinātie
talcinieki.

Šogad savu roku patversmes sakopšanā
vēlējās pielikt rekordliels palīgu skaits –
vairāk nekā 40 cilvēku. Darba pietika
visiem – gan meitenēm, kuras sagatavoja
ziemai puķu dobes patversmes teritorijā,
grāba lapas un pērno zāli, gan puišiem,
kuri aizbēra ar šķembām suņu saraktās
bedres āra pastaigu laukumos un nopļāva
brikšņus sētmalēs.

Talkas noslēgumā visi čaklie strādnieki
varēja mieloties ar nu jau leģendāro uz
ugunskura vārīto zupu un izvest pastaigā
patversmes suņus.

Suņu pastaigu laukumos – jaunas nojumes
Gatavojoties rudens lietiem un ziemas

sniegiem, oktobrī patversme nolēma
labiekārtot suņu āra voljērus, ierīkojot divas
nojumes tajos pastaigu laukumos, kur līdz
šim tādu nebija. Nu vairāk nekā 30
patversmē mītošajiem rējējiem pastaigu
stundās būs kur patverties no nelāgiem laika
apstākļiem. Nojumes noderēs arī vasarā,
dodot paēnu karstā laikā.

Patversmes astaiņi saka lielu paldies
Dmitrijam, kura čaklās rokas sametināja
abu „jaunbūvju” metāla karkasus un
uzklāja jumta segumu, kā arī ziedotājiem,
kuru ziedojumi deva iespēju šo projektu
īstenot!
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Oktobrī dzīvnieku aiz-
stāvju rindas papildināja
biedrība “Dzīvnieku brīvība”
- Latvijā pirmā organizācija,
kas orientējas tieši uz
dzīvnieku tiesību idejas
popularizēšanu. Kā atzīst
paši dibinātāji, biedrības
ilgtermiņa mērķis var šķist
utopisks - dzīvnieku
izmantošanas pārtraukšana

visās cilvēka darbības
jomās. Taču praktiski uz to
plānots virzīties nevis,
dzīvniekus izlaižot no
fermām un krātiņiem, bet
veicinot ētisku un cieņpilnu
izturēšanos pret visām
sajūtošām būtnēm, ne-
atkarīgi no sugas (kaķis,
cūka vai suns) vai
noderīguma mums (peļņai,

ērtībai, izklaidei utt.).
Balstoties uz mūsdienu
ētikas un zinātņu atzi-
numiem, biedrība motivēs
cilvēkus kļūt par vegāniem
un informēs par alter-
natīvām dzīvnieku izman-
tošanai.

Novēlam jaunajiem
draugiem veiksmi ceļā uz
mērķi!

Tapusi jauna dzīvnieku tiesību aizstāvības organizācija
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Atsaucot ies „Dzīvnieku
drauga fonda” aicinājumam
atzīmēt Vispasaules dzīvnieku
dienu 4.oktobrī, visu mēnesi
patversmē valdīja gluži vai
atvērto durvju dienu atmosfēra
- vai ik dienu viesos ieradās
bērni no dažādām Rīgas un
Pierīgas mācību iestādēm, kas
vēlējās izzināt pat-versmes
darbu un iepazīt ies ar
dzīvniekiem. Visi ciemiņi bija
sarūpējuši arī dāvanas – gan
barību, gan rotaļlietas, gan
vienmēr vajadzīgās avīzes un
lietotās drēbes.

No sirds pateicamies Rīgas
4 1 . v i d u s s k o l a s ,  R ī g a s
3 3 . v i d u s s k o l a s ,  R ī g a s
Valdorfskolas, Salaspils
v i d u s s k o l a s ,  I m a n t a s
v idusskolas ,  I ļ ģuc iema
v i d u s s k o l a s ,  R ī g a s
54.vidusskolas, Andreja

Pumpura Rīgas 11.pa-
matskolas un Zolitūdes
ģimnāzijas skolēniem un
skolotājiem!

Tomēr visjaukāko pār-
s t e i g u m u  p a t v e r s m e i
sagādāja Rīgas bērnunama
„Ziemeļi” audzēkņi, kuri
uzdāv inā j a  pa t v e r smes
dzīvniekiem vairāk nekā 40
pašdarinātus paklājiņus, ko
labdarības akcijas „Varu un
labu daru” ietvaros bija izšuvuši
no apģērbu ražotāja „Ogres
Trikotāža” audumiem. Katrs no
šiem paklājiņiem ir kā mazs
mākslas darbs, no kura plūst
patiess sirds siltums un
dzīvnieku mīlestība.

Patversmes kaķi saka
milzīgu paldies mazajiem

rokdarbniekiem!

Raidījums „Ķepa uz sirds”
oktobrī viesos uz patversmi
atveda par latviešu „dzelzs vīru”
dēvēto hokejistu Raiti Ivanānu
un viņa mazo meitiņu. Par
viņu krustbērnu kļuva kucēns
Trevors.

Ciemiņi patversmē

Šogad „Dzīvnieku Drauga
fonds” un Rīgas Lutera draudze
aicināja uz Vispasaules
dzīvnieku dienai velt ī tu
dievkalpojumu, lai gremdētos
pārdomās par cilvēka un
dzīvnieku attiecībām šajā
pasaulē un aizlūgtu par tiem

miljoniem lauksaimniecības
dzīvnieku, ko cilvēks ik gadus
izmanto savām vajadzībām.
Iedvesmojošu un dz i ļas
pārdomas raisošu svētrunu
dievkalpojumā teica draudzes
mācītājs Linards Rozentāls.

V i ņ š  a t g ā d i n ā j a ,  k a

„kristietības īpašais uzdevums
visos laikmetos ir bijis nostāties
kopā ar tiem, kuriem šajā
pasaulē nav savas balss un
iespējas pastāvēt par savām
tiesībām”. „Tāpēc nostāties
kopā ar radību un dzīvniekiem
un aizstāvēt viņu intereses nav
vis kāds dīvains untumus vai
izrādīšanās, bet gan Kristū
sakņots aicinājums, kurā
kristīgā baznīca nevar palikt
malā.” „Dieva Garā sakņota un
Dieva Svētā Gara iedvesmota
attieksme pret visu dzīvo ir
nevis kaut kas tāds, ko var no
augšas pavēlēt un noteikt, bet
gan tas var tikai cilvēkā izaugt,”
uzsvēra Rozentāls.

Vispasaules dzīvnieku dienas dievkalpojums

Pilns svētrunas teksts
izlasāms patversmes mājas

lapā:
http://www.dzd.lv/new/?

w=news&id=50728eb5dfd20



5

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Jauna cerība eksotiskajiem mājdzīvniekiem
Vispasaules dzīvnieku dienā 4.oktobrī

Briselē tika publiskots starptautisks ziņojums
„Eksotiskie mājdzīvnieki Eiropas Savienībā” un
notika divu dienu konference „Eksotisko
dzīvnieku imports un turēšana Eiropā”,
aktualizējot sarežģīto jautājumu par savvaļas
dzīvnieku tirdzniecību un eksotisko dzīvnieku
turēšanu mājās. Konferenci organizēja ES
prezidējošā valsts Kipra un Eiropas Veterinārārstu
federācija, bet ziņojumu izstrādāja ENDCAP –
Eiropas dzīvnieku aizsardzības organizāciju un
savvaļas dabas aizsardzības speciālistu koalīcija,
kuras biedrs ir arī „Dzīvnieku drauga fonds”.

Konferencē starptau-
tiskie eksperti, veterinārārsti,
zinātnieki, tirgotāji un ierēdņi
kopā ar Eiropas Parlamenta
deputātiem diskutēja par savvaļā
noķertu un nebrīvē audzētu
eksotisko sugu dzīvnieku
tirdzniecības problēmām un to,
kādi pasākumi būtu veicami, lai
nodrošinātu šo dzīvnieku
labturību un novērstu ap-
draudējumus bioloģ iskajai
daudzveidībai, cilvēku veselībai
un drošībai un vides integritātei,
ko var radīt nelegāla šādu
dzīvnieku aprite. Eksperti
pievienojās secinājumiem, kas
i z r i e t  no  nesen  ve ik tās
sabiedriskās domas aptaujas,
kurā 80% aptaujāto Eiropas
Savienības pilsoņu pauda
atbalstu stingrākiem iero-
bežojumiem eksotisko sugu
dzīvnieku un augu tirdzniecībai.

ENDCAP pārstāvis Da-
niels Turners norāda: „Eiropas
pilsoņi, eiroparlamentārieši,

zinātnieki un visus
E i ropas  ve t e -
rinārārstus pār-
stāvošā Eiropas
Veterinārārstu fe-
derācija aicina
Eiropas Savienības
līmenī ierobežot un
stingrāk kontrolēt
eksotisko dzīv-
nieku tirdzniecību
un turēšanu mā-
jās.” „Mūsu pētījums ļāva
identificēt būtiskus apdrau-
dējumus bioloģiskajai daudz-
veidībai, ko rada eksotisko

dzīvnieku tirdzniecība. Tā rada
arī lielu risku sabiedrības
veselībai un drošībai, tāpat ir
apdraudēta vietējā daba, ja
eksotisko sugu dzīvnieki tiek
izmesti vai izbēg,” uzsver Turners.

Grieķijas eiroparlamen-
tārietis Kritons Arsenis pēc
konferences uzsvēra: „Manuprāt,
nav nekāda juridiska pamata
savvaļas dzīvnieku turēšanai par
mājas mīluļiem. Mēs nerunājām
par domesticētiem dzīvniekiem,
kādi ir suņi un kaķi, bet par
savvaļas dzīvniekiem, kuri noķerti
brīvā dabā vai izaudzēti nebrīvē.
Es uzskatu, ka savvaļas dzīvnieki
pieder dabai. Turklāt eksotisko
dzīvnieku tirdzniecība sekmē
ne legā las  un kr iminā las
aktivitātes, kas apdraud sugas
un to dzīvotnes. Tāpēc es atbalstu
šajā svarīgajā konferencē
pieņemtās rekomendācijas un

darīšu visu, lai Eiropas Savienībā
tiktu aizliegta eksotisko dzīvnieku
tirdzniecība, tā aizsargājot dabas
daudzveidību, dzīvniekus un
sabiedrības veselību.”

Starptautiskās savvaļas
dzīvnieku aizsardzības orga-
nizācijas „Born Free Foundation”
valdes priekšsēdētājs un Sugu
izdzīvošanas tīkla (Species
Survival Network) prezidents Vils
Travers norādīja: „Mēs aicinām
arī sabiedrību paust savu viedokli
un atbalstīt mūsu ierosinājumu
pēc iespējas ātrāk uzsākt šīs ļoti
nepieciešamās pārmaiņas.
Ikvienam ES pilsonim ir iespēja
parakstīt petīciju, ko mēs
plānojam iesniegt Eiropas
Komisijā, lūdzot steidzami
ierobežot savvaļas dzīvnieku
tirdzniecību un turēšanu mājās
un gādāt par lielāku drošību
Eiropas iedzīvotājiem."

“Savvaļas dzīvnieki
pieder dabai.”

Kritons Arsenis, EP deputāts

Pilns ENDCAP ziņojuma
teksts pieejams šeit:

http://www.bornfree.org.uk/
fileadmin/user_upload/files/

zoo_check/reports/
Endcap_Wild_Pets_EU_Report

_0812_ROUGH_v10.pdf
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Konferences noslēgumā tās dalībnieki pieņēma rezolūciju, kurā aicina Eiropas
Savienību un citas pasaules valstis:

1) Īstenot efektīvus pasākumus, lai mazinātu ciešanas un nāves gadījumus eksotisko dzīvnieku
tirdzniecībā;
2) Izstrādāt precīzas un viennozīmīgas definīcijas tādiem jēdzieniem kā „savvaļas dzīvnieks”,
„pieradināts dzīvnieks” un citiem;
3) Harmonizēt ES likumdošanu un panākt jau spēkā esošo normatīvo aktu efektīvu izpildi;
4) Nodrošināt izsekojamību – precīzu tirgojamo savvaļas dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju;
5) Vairot sabiedrības zināšanas par eksotisko dzīvnieku audzēšanu, kopšanu un riskiem, kas
saistīti ar šādu sugu dzīvnieku turēšanu mājās;
6) Izglītot un apmācīt muitniekus, dzīvnieku kopējus, ugunsdzēsējus, veterinārārstus un citus
profesionāļus, kas var nonākt saskarsmē ar eksotiskajiem dzīvniekiem;
7) Ieviest Eiropas mēroga īpašumtiesību sertifikātu atsevišķu sugu dzīvniekiem, īpaši tādiem, kas
var būt bīstami;
8) Ierobežot atsevišķu sugu pārvietošanu, īpaši tādu, kas var pārnēsāt bīstamas slimības;
9) Vērsties pret savvaļas dabas neilgtspējīgu izmantošanu eksotisko dzīvnieku izcelsmes valstīs;
10) Noteikt plašākus tirdzniecības ierobežojumus, lai novērstu pārmērīgu izmantošanu vai
dzīvnieku ciešanas.

Petīciju par savvaļas dzīvnieku tirdzniecības aizliegumu var parakstīt šeit:
http://www.bornfree.org.uk/campaigns/zoo-check/captive-wildlife-issues/

exotic-pets/petition/

Jauna cerība eksotiskajiem mājdzīvniekiem
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais oktobrī

Turpinot īstenot Borisa un Ināras Teterevu fonda
projektu, oktobrī ārkārtas medicīniskā palīdzība tika
sniegta kopumā 14 dzīvniekiem, turpinājās arī ielas
kaķu sterilizācijas programma. No projekta
līdzekļiem oktobrī tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie pakalpojumi 915,70 latu apjomā, tai skaitā
120,20 lati par medikamentiem, bet 795,50 lati – par
veterinārajiem pakalpojumiem.

PROJEKTS

No fonda projekta līdzekļiem
oktobrī palīdzību saņēma četri
suņi un 10 kaķi.

Visplašākais sēnīšslimību un
alerģiju spektrs bija jāārstē
Tukuma patversmes iemīt-
niekam Redo - Rūķim, kurš
šausmīgā stāvoklī tika atrasts
piesiets pie koka kempingā
Vecupē. Tagad Redo jau ir
atkopies, pieņēmies svarā un
nepacietīgi gaida savu cilvēku,
kurš viņu nekad nepametīs
nelaimē.

Projekta finansējums deva
iespēju palīdzēt arī Tukuma
patversmes “saimniecei” takšu
omītei Tapiņai, kura savulaik
tika izglābta no nelegālās suņu
audzētavas Talsu novada
„Veckauļos”. Sunītes organismā
neizdzēšamas pēdas atstājusi
ilgā dzīve kā kucēnu ražošanas
mašīnai, tāpēc bija nepie-
ciešama dārga mugurkaula
operācija. Daļu summas
Tukuma patversmei saziedoja
labi cilvēki, bet daļu sedza
„Dzīvnieku Drauga fonds”.

Vēl joprojām ārstēšanos
turpina aptuveni septiņus
gadus vecais runcis Maļčiks,
kurš tika atrasts uz ielas
pavisam novārdzis. Kaķis bija
iedzīvojies smagā, hroniskā
deguna dobuma iekaisumā,
turklāt viņam bija stipri bojāti
vairāki zobi. Pašlaik runčuks
atkopjas pēc operācijas.

Veselību pilnībā vēl nav
atguvis ielas runcis Vaska,
kuram mutītē nav neviena
zobiņa. Mincis klīnikā nonāca
ļoti slims, inficējies ar kalici
vīrusu, turklāt zobu trūkuma
dēļ kaķim bija grūtības paēst.
Rūpīgā kopšanā mincis pa-
mazām atgūst spēkus un cer,
ka atradīsies cilvēks, kas dos
viņa mūža mājas, jo uz ielas
atgriezties Vaska it nemaz
nevēlas.

Palīdzību projekta ietvaros
oktobrī saņēma arī sunītes
Stella un Kibi, kaķenītes Pūce

un Mērija, kaķēns Eldars, kurš
pēc neveiksmīga kritiena pa
logu bija salauza gūžu, un
runčuks Murcis.

Sterilizācijas programma
Turpinot īstenot ielas kaķu

ster i l i zāci jas programmu
„noķer-sterilizē-atlaiž”, oktobrī
sterilizētas 12 kaķenes un viens
runcis. Kaķus klīnikā nogādāja
barotāji no kolonijām Platajā
ielā, Kleistu ielā, Ventspils ielā,
Kalnciema ielā, Dzirciema ielā
un Plakanciemā.

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Redo — Rūķis Tukuma patversmē gaida saimniekus
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Ielas kaķi—

pilsēta

pilsētā
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Ielas kaķi ir realitāte,
kuru nevar izlikties
neredzam. Pēc Rīgas
domes Mājokļu un vides
departamenta aplēsēm,
Rīgā vien dzīvo aptuveni
200 000 bezpajumtes
kaķu.

Tos pamana ikviens
rīdzinieks, īpaši gada
saltajos mēnešos, kad kaķi
s i l d ā s  u z  ap kur e s
caurulēm un kanalizācijas
vākiem, mēdz iel īst
automašīnu motoros vai
nopēdot pēc braukšanas
siltās spēkratu virsbūves,
un pavasaros, kad visos
stūros manāmi kaķu
bērneļi – dažs žirgts un

vesels, bet cits – pavisam
slims un nāvei nolemts.

Daudzi no šiem kaķiem
ir dzimuši uz ielas jau n-
tajā paaudzē un vairs nav
pieradināmi dzīvei kopā ar
cilvēku – tos nevar paņemt
m ā j ā s  v a i  u z ņ e m t
patversmē. Tai pat laikā tie
arī nevar iztikt bez cilvēka,
jo tiem vajadzīga barība un
siltums, ko bez divkāju
palīdzības pilsētā iegūt
gandrīz nav iespējams.
Tāpēc laika gaitā starp
c i l v ēk u  m ī t n ēm  i r
izveidojusies vēl viena –
kaķu pilsēta — ar saviem
likumiem un dzīves ritmu.
Šīs pilsētas iemītnieki

pulcējas vietās, kur
pieejams ēdiens un droša
pajumte. Taču ļoti bieži
dzīve kolonijās ir visai
skarba — bads, slimības,
liels skaits negribētu
kaķēnu un nereti pašu
cilvēku nežēlība un
vienaldzība pret šo
dzīvnieku ciešanām.

Kaķu koloniju labie-
kārtošanai un programmas
“noķer-ster i l i zē -at la iž”
īstenošanai Latvijā nav
sena vēsture, taču tā ir
guvusi daudzu dzīvnieku
draugu atbalstu un ar tās
palīdzību maz-pamazām
tiek uzlaboti ielas kaķu
dzīves apstākļi.
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Laika gaitā kolonija ir
kļuvusi aizvien plašāka –
vispirms patversmes teritorijā
mitinājās vien daži ielas minči,
bet nu to skaits pieaudzis līdz
30. Ik pa laikam kolonijā
parādās kāds jauns iemītnieks:
vienu „laipni” pār žogu pārmetis
kāds garāmgājējs, citu klīnikā
pēc sterilizācijas „aizmirsis”
negodīgs klients, vēl citi uzņemti
patversmē, bet izrādījušies pārāk
mežonīgi, lai būtu nododami
adopcijai. Notiek arī otrādi –
nereti kolonijā uzrodas kāds tik
mīlīgs ūsainis, kas drīz vien tiek
atzīts par cienīgu iemitināšanai
kaķu istabā un atrod jaunas
mājas, kā tas pavisam nesen
notika ar dzeltenaci Nuriju.

Taču arī kolonijā minči
par ērtībām nevar sūdzēties.
Kolonijas mājiņa ziemā ir
apsildāma. Tajā iekārtotas kaķu

guļvietas un "kopgalds". Kaķi
mājiņā var brīvi iekļūt un izkļūt,
tādēļ tiem kolonijā ir īsta,
neatkarīga kaķu dzīve.

Katru dienu kolonijā
norit tāds pats darbs kā
patversmes telpās – mājiņa tiek
rūpīgi iztīrīta, kaķus pabaro un
nepieciešamības gadījumā ārstē.
Mājiņā vienmēr pieejama sausā
barība un ūdens, bet reizi divās
dienās kolonijas iemītnieki tiek
pacienāti ar konserviem. Visi
minči ir sterilizēti un iespēju
robežās vakcinēti.

Patversmes kaķu kopēja
Nadežda katru no kolonijas
minčiem zina saukt vārdā.
Kolonijai ir savi
patstāvīgie ie-
mītnieki, bet ir
arī tādi, kuri
klaiņo pa visām
Šampētera baro-
šanas vietām un
patversmē ie-
griežas vien reizi
pa reizei.

Vispiere-
dzējušākie kolo-
nijas iemītnieki
ir kaķenītes
Grietiņa, Elfa,
E l b a u n
Punktiņa un
v i e n a c a i n a i s
runčuks Čap-
lins.

Kaķu mājā uguns spīd
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Patversmes „Dzīvnieku
draugs” teritorijā jau
d a ud zu s  g a du s  m ī t
sterilizētu kaķu kolonija,
kurā dzīvo vairāki desmiti
veselu un labi barotu kaķu.
Kolonijā dzīvo tie kaķi, kuri
ilgu laiku nav tikuši
adoptēti sava rakstura,
vecuma vai arī ieradumu
dēļ, kā arī ielas minči, kuri
dažādu iemeslu dēļ vairs
nav  va rē juš i  pa l i k t
līdzšinējās dzīvesvietās.

Kolonijas mājiņa ir ērti
iekārtota — mīkstas guļvietas,

rotaļlietas un, protams,
vienmēr pieejams ēdiens un

ūdens.

Grietiņai nemaz nepatīk fotografēties.



10

NUMURA TĒMA

1. Kaķ iem jāsarūpē
gadalaikam atbilstoša vieta
dzīvošanai. Ja namsaimnieks
vai pārējie iedzīvotāji nevēlas,

ka kaķi dzīvo pagrabos vai citās
koplietošanas telpās, var
uzstādīt kaķu mājiņu. Mājiņu
jānovieto klusā, nomaļā vietā,
kur kaķiem patiktu uzturēties
un kur tā netraucētu
apkārtējiem.

2. Lai kaķi neslimotu un
izskatītos veselīgi un skaisti,
tos jāpabaro ar piemērotu
barību – vecu zivju galvas un
pārtikas atlikumi nav labākais
ēdiens pat ielas kaķim. Turklāt,
barojot ar sauso barību, ir
daudz vieglāk uzturēt tīrību
barošanas vietā.

3. Jārūpējas, lai kaķiem
būtu iespēja padzerties, tāpēc
ziemā ieteicams bļodiņās liet
siltu ūdeni, kas tik ātri
neaizsalst, bet vasarā lielā

karstumā barošanas vietā turēt
vairākus ūdens traukus.

4. Nedrīkst pieļaut kaķu
v a i r o š an o s –  v i e nm ē r
jāuzmana, vai kolonijai
nepievienojas nesterilizēti kaķi
un tie pēc iespējas ātrāk
jāsterilizē. Turklāt sterilizēti
k a ķ i  a t r o d a s  l i k u m a
aizsardzībā un viņu tiesības
konflikta gadījumā ir vieglāk
aizstāvēt.

5. Vienmēr jārūpējas par
tīrību un kārtību kaķu
kolonijas dzīvesvietā. Jūs
nevarēsiet prasīt, lai apkārtējie
mīlētu jūs un jūsu kaķus, ja
visa apkārtne būs piemētāta ar
ēdiena pārpalikumiem, bet
kaķu mājiņa izskatīsies un odīs
kā sliktākais Šanhajas grausts.

Pieci padomi pareizai kaķu kolonijas aprūpei

Parlamenta kalna kaķu kolonija
Parlamenta kalnā, kas

atrodas Otavā, Kanādā kaķi ir
dzīvojuši jau ļoti sen. Sākotnēji
viņi tika “algoti” cīņai ar
grauzējiem parlamentā, taču
1955.gadā lietā tika liktas citas
metodes, kas nozīmēja, ka minči
palika bez darba, bet ne to, ka
viņi kaut kur pazuda. Ilgu laiku
viņus baroja sētnieki un citi
parlamenta darbinieki, taču
kaķu nākotne bija neskaidra.

Taču situācija mainījās
70.gados, kad uzņēmīgas vietējās
iedzīvotājas Irēnes Desormo
vadībā tika likti pamati kaķu
kolonijai, kas eksistē vēl šodien.
Tika nodrošināti regulāri
barošanas laiki un uzceltas
mājiņas, lai kaķus pasargātu no
nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
Pēc Irēnes nāves viņas darbu
pārņēma brīvprātīgā Renē
Čartranda, kas ar ziedojumu un
pašas l īdzekļu pal īdz ību
t ur p in ā j a  b a r o t  k a ķ u s .
1997.gadā ar draugu un
atbalstītāju palīdzību tika
izveidots pastāvīgs patvērums

kaķiem — ar
a t s e v i š ķ ā m
istabām, verandu
un jumtiem, uz
kuriem labā laikā
kaķiem patīk
sauļoties. Turklāt
mājiņu arhi-
tektūra nedaudz
atgādina pre-
timstāvošo parla-
menta ēku.

Tagad kaķus
aprūpē uzticamu
brīvprātīgo ko-
m an d a ,  k as
viņus apmeklē vairākas reizes
dienā — tīra un baro, kā arī gādā
par to, lai visi dzīvnieki būtu
veseli, vakcinēti un kastrēti.
Kolonijā vidēji uzturas 10 — 12
kaķi, kurus brīvprātīgie pazīst
pēc vārdiem. Jaunus dzīvniekus
uzņem tikai tad, ja kāds no
esošajiem ir nomiris vai pazudis
bez pēdām. Kaķus uztur par
ziedotāju līdzekļiem, bet kolonija
ar laiku ir kļuvusi par iecienītu
tūristu apskates vietu.

Parlamenta kalna
kaķiem ir pašiem sava

Facebook lapa:
http://www.facebook.co
m/pages/The-Cats-of-

Parliament-
Hill/10150154879045652
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Daiga Rozenšteine: Tici un tev izdosies!

“Dzīvnieku drauga” veterinārārste Daiga ir cilvēks, kuru dažos vārdos
raksturot nevar. Darbu sākusi kā viena no pirmajām patversmes brīvprātīgajām,
vēlāk ar mērķtiecīgu darbu pabeigusi sešu gadu studijas Veterinārmedicīnas
fakultātē, lai piepildītu savu sapni palīdzēt dzīvniekiem, kas nonākuši nelaimē,
un visbeidzot tikpat lielu sirsnību, ar kādu viņa izturas pret saviem ņaudošajiem
vai rejošajiem pacientiem, viņa dāvā citiem cilvēkiem. Viņa vairākkārt ir
izmantojusi iespējas savas zināšanas papildināt ārzemēs, un šī gada augustā viņa
devās uz Indiju, lai brīvprātīgi palīdzētu dzīvnieku aizsardzības organizācijā
„Animal Rescue Kerala”. Par Indijā piedzīvoto viņa labprāt piekrita pastāstīt arī
mūsu lasītājiem.

Kā radās doma doties brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm? Kāpēc Indija?

Mana sirdslieta vien-
mēr ir bijis brīvprātīgais
darbs ar dzīvniekiem, kā
nekā agrāk 10 gadus
darbojos kā brīvprātīgais
mūsu pašu „Dzīvnieku
draugā”.

Doma par brīvprātīgo
darbu ārzemēs bija jau
sen, bet vienmēr saskāros
ar finansiālo pusi, jo bieži
viss ir jāapmaksā pašam
un labākajā gadījumā tiek
nodrošināta dzīves vieta.

Par laimi pagājušā
gada vasarā man tomēr
izdevās iekrāt naudiņu un
pirmā doma bija „gribu
aizbraukt  ceļojumā” un
tajā pašā laikā gribēju
izdarīt kaut ko patiesi labu.
Zināju, ka negribu braukt
vienkārši ceļojumā, dzīvot
tūristu kūrortos un iet
plānotās ekskursijās.
Gribēju jaunu izaicinājumu
savā dzīvē, elpu aizraujošu,
bet ar iespēju palīdzēt

dzīvniekiem citur pasaulē.
Internetā atradu organi-

zācijas „Global Nomadic”
mājas lapu, kurā tiek
piedāvāti dažādas brīv-
prātīgā darba iespējas, tajā
skaitā arī veterinārārstiem.
Izvēle, uz kurieni doties, ir
diezgan liela, viss ir
atkarīgs cik daudz vari
atļauties. Gribēju aizbraukt
uz Kuka salām, kas
atrodas Klusajā okeānā
netālu no Jaunzēlandes,
taču ceļa izdevumi bija
pārāk dārgi, tāpēc izvēlējos
Indiju. Un kāpēc gan ne?
Pirmo reizi tik tālu no
mājām un vienai pašai –
sapratu, ka man tas ir
jāizdara.

Nokārtoju forma-
litātes, saliku ceļasomas
un par gaidāmo pie-
dzīvojumu sajūtas bija
divējādas – mazliet bail no
vienas puses, no otras – tas
būs lieliski, un es to
paveikšu!
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Atrašanās vieta bija
Dienvidindija, Keralas
štats, Trivandrum pilsēta.
Pirmais šoks bija klimats,
kas ir mitrs un ļoti karsts.
Eiropietim neierasti, taču
pieradu jau pirmajā
nedēļā un galu galā
saules, mājās esot, vēl
joprojām pietrūkst.

Nākamais šoks ir
milzīgā netīrība, kam seko
milzīgais ielas suņu
skaits. Visur kur skaties—
suņi: tievi, izkāmējuši,
ievainot i ,  izkropļoti ,
trijkājīši, blusu apsēsti un
dažkārt pēc izskata
gaužām nelaimīgi. Labi
koptus suņus varēja
sastapt vietās, kur aktīvi
da r bo j a s  d z ī v n i e ku
aizsardzības aktīvisti un
glābšanas dienesti, kuru
diemžēl Indijā nav daudz.
Pa visu valsti kopā ir
a p t u v e n i  5 –  8
patversmes, kas uz lielo
ielas dzīvnieku skaitu ir
neizsakāmi maz.

Patversmi sauc
„Animal Rescue Kerala”, to
vada angļu kundze Avis
Lyons, kura par dzīvnieku
aizsardzību Indijā cīnās
jau 10 gadus.  Viņa ir

paveikusi milzīgu darbu,
uzcēlusi patversmi, kur
šobrīd mitinās vairāk nekā
120 suņu.

Tiek īstenota TNR
programmu (trap – neuter
– release) , kas ietver ielas
dzīvnieku izķeršanu,
sterilizāciju un tad
palaišanu atpakaļ brīvībā,
kas ir ievērojami uzlabojis
ielas dzīvnieku stāvokli
Keralas štatā.

Patversmes teritorija ir
ļoti liela, bet dzīvnieku
mītne ir labi konstruēta.
Protams, visi dzīvnieku
dzīvo ārā, jo par aukstiem
laika apstākļiem Indijā
nevar sūdzēties. Ir suņi,
kas dzīvo krātiņos, ir suņi,
kas dzīvo voljēros pa 20
ska i t ā ,  a r  i espē ju
patverties no lietus zem
jumta. Suņi, kas dzīvo
krātiņos regulāri tiek vesti
pastaigās, ko darīju arī es.

Ielas kaķu problēma
Indijā nav izplatīta – uz
ielām kaķus tikpat kā
neredzēju, bet patversmē
uzturas vien 20 kaķu. Bez
s u ņ i e m  u n  k a ķ i e m
patversmē uzturas divi truši
un divi izglābtie zirgi.

Barošana notiek vienreiz
dienā plkst. 14.00 un baroti
dzīvnieki tiek ar rīsu putru,
kam klāt pievienota soja un
zivis.  Šajā pasākumā es
piedalījos gandrīz katru
dienu, jo, ticiet man, lai
pabarotu 120 suņus, paiet
gandrīz stunda.

PIEREDZE

Kurā vietā īsti atradies
un kas tevi pārsteidza?

Kāda bija patversme,
kurā strādāji, un
dzīvnieki, kuriem
palīdzēji?

Daiga Rozenšteine: Tici un tev izdosies!
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Kādas ir atziņas par paveikto darbu?

PIEREDZE

G a n d a r ī j u m s  u n
jāatzīst arī neliels lepnums
par sevi, jo lielākā daļa
paziņu, draugu, kolēģu un

pat daži ģimenes
locekļi apšaubīja
manu izvēli doties
uz Indiju, un
kādu laiku mans
vārds vairs nebija
Daiga, bet gan
Trakā, Dullā,
Negudrā, Ne-
prātīgā. Nekad
neaizmirsīšu vie-
nu sava kolēģa
izteikto pirms
a i zb raukš an as
„Nu, Daiga, Tu esi

izdarījusi visu, lai mājās dzīva
neatgrieztos!” Mamma bija
mans vislielākais atbalsts,
viņa man ļoti ticēja, ka viss

izdosies. Un ziniet, kur
slēpjas visa patiesā būtība?
Ticībā sev un saviem spēkiem.
Aizvēru acis un ļāvos
piedzīvojumam, kuru tagad
varu saukt par vienu no
labākajiem savā mūžā.

Esmu ļoti priecīga un
pateicīga Dieviņam, ka man
tika dota šī iespēja, ka es tiku
sargāta un ar mani nenotika
nekas slikts un, ja godīgi
mājās atbraucu veselāka
nekā aizbraucu. Tā bija
lieliska atpūta gan fiziski, gan
garīgi.

Patversmē bez admi-
nistratora strādā vairāki
darbinieki:  trīs personas pie
suņiem, viena persona pie
kucēniem un kaķiem,
veterinārārsts un māsiņa.

Klīnika - diezgan
primitīva, bet viss nepie-
ciešamais pirmās palīdzības
sniegšanai bija:  maza
operāciju zāle, pieņemšanas
un izmeklēšanas kabinets.

Es centos izbaudīt ik
dienu ko pavadīju patversmē
un priecājos par katru
darbiņu, kuru man uzdeva.

Ikdienas darbos
ietilpa krātiņu
tīrīšana, dzīv-
nieku barošana,
pastaigas ar
suņiem un no-
pietni darbi vete-
rinārajā klīnikā,
kur ar galveno
ve te r inārārs tu
devāmies ikdie-
n as  apg a i t ā
novērtēt dzīvnie-

ku veselības stāvokli un
pieņemt ievainotos dzīvn-
iekus, kā arī
p i e d a l ī j o s
ķirurģiskajās
operācijās.

Skumji ,
bet sliktā higi-
ēniskā stāvokļa
dēļ infekciju
risks dzīvnieku
vidū ir augsts,
visiem finan-
siālu apsvē-
rumu dēļ palī-
dzēt nav iespē-

jams un nācās pieredzēt to,
ka kucēni cīņu ar slimību
zaudē un iet bojā.

Klīnikā gandrīz ik
dienas ieradās saimnieki ar
saviem slimajiem dzīvniekiem,
par ko es tik tiešām priecājos,
jo, neskatoties uz to, ka
indieši ciena svētās govis,
liekas, ka suņus un kaķus
viņi nicina.  Cilvēki ļoti baidās
no suņiem trakumsērgas dēļ,
tāpēc cilvēkiem liekas, ka
katrs suns ir potenciāls
drauds viņu dzīvībai.

Daiga Rozenšteine: Tici un tev izdosies!
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PIEREDZE

Jebkurā gadījumā –
iesaku BRAUKT un
piedzīvot to, ko piedzīvoju
es! Ja sirds balss saka, ka
gribas, tad vajag. Manējā

teica, es gribēju, man
izdevās. Tā ir lieliska
pieredze, un, ja vien ir
iespēja, tā ir jāizmanto. Nav
nozīmes, kurā pasaules

malā jūs esat, galvenais, ka
jūs palīdzat kādam un
dariet to no sirds, tas dod
vārdiem neaprakstāmu
gandarījumu.

Ko Tu ieteiktu citiem - kas būtu jāzina?

Indija ir brīnum-
skaista valsts un vietas,
kurās es pabiju un kuras
apskatīju bija dažkārt pat
elpu aizraujošas. Tā bija
fantastikas pieredze, jo
brīvajā laikā, ārpus
pa t v e r sm es  d a r b i ņa
izmantoju jebkuru brīdi, lai
ceļotu apkārt un no tiesas
jāsaka, ka man laimējās

redzēt daudz.
Tāpat arī
gandrīz katru
vakaru neļāvu
sev laist vējā
i e s p ē j u
i z p e l d ē t i e s
zilajā okeānā
un baudīt
p l u d m a l e s
burvību.

Palīdzi dzīvnieku draugiem Indijā!

Daiga Rozenšteine: Tici un tev izdosies!

“Animal Rescue Kerala” (ARK) ir Indijā reģistrēta
labdarības organizācija, kuru dibinājusi Avis Lyons no
Lielbritānijas un kas atrodas netālu no tūristu iecienītā
Kovalam kūrorta Keralas štatā. Organizācijas mērķis ir
palīdzēt dzīvniekiem Keralā visos iespējamajos veidos –
sniedzot palīdzību ļoti slimiem dzīvniekiem, nodrošinot
pagaidmājas vai  atrodot jaunas mājas veselajiem
dzīvniekiem. ARK realizē sabiedrību izglītojošas
programmas, lai mainītu attieksmi pret dzīvnieku
labturību un panāktu tās ievērošanu likumā
paredzētajā kārtībā. Tiek īstenota arī dzīvnieku
vakcinācija pret trakumsērgu un TNR programma, lai
kontrolētu klaiņojošo dzīvnieku populāciju un
ierobežotu trakumsērgas izplatību.

Ar avīzes starpniecību Daiga aicina ikvienu apskatīt
ARK mājas lapu www.animalrescuekerala.org un, ja ir
iespēja, ziedot kādu latu tālienē mītošajiem
pamestajiem dzīvniekiem.
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Pagājušajā mēnesī kaķi piekāpās un ļāva “prožektoru gaismā”
paspīdēt divām pusaugu suņu meitenēm. Šoreiz izvēlēti divi jauki un
bezgala mīļi runčuki. Abi atrasti, pamesti uz ielas, taču viņiem ir
laimējies satikt īstos cilvēkus, kuri vienaldzīgi nepagāja garām, bet
nogādāja patversmē.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI

Četrus mēnešus veco
draiskuli Miku viņa bijušie
sa imnieki  pārvācot ies
vienkārši pameta uz ielas.
Kaimiņi nespēja noskatīties,
kā baltais skaistulis ar
pūkaino asti kļūst aizvien
netīrāks un noplukušāks un
nogādāja viņu patversmē.
Miks ir ļoti rotaļīgs, jauns
runčuks.

A p t u v e n i  p i e c u s
mēnešus vecais Kejs nonāca
patversmē kopā ar māsiņu
Paiju. Runcītim ir dažādas
krāsas actiņas - viena zila,
otra dzeltenzaļa. Kaķu puika
ir ļoti mīļš un murrātīgs,
turklāt rotaļājoties nekad ne-
izlaiž nadziņus. Keja māsiņa
jau devusies uz jaunām
mājām.

Kejs Mikus

Ja tev ir iepaticies kāds no šajā lapā redzamajiem dzīvniekiem un vēlies kādu no viņiem adoptēt, vari
zvanīt uz patversmes telefona numuru 67500491  vai arī pats atnākt ciemos un iepazīties.  Patversmes
adrese: Fr.Candera iela 4, Rīga
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Oktobra laimīgie stāsti ir liecība par to, cik dīvainus likteņa līkločus reizēm
ir jāpiedzīvo dzīvniekiem, lai viņi galu galā satiktu savu vienīgo un īsto
Saimnieku. Jo tāds ir ikvienam sunim un kaķim, kas palicis bez mājām, jautājums
tikai, cik ilgs laiks jāgaida, kamēr abu ceļi kaut kur krustojas...

LAIMĪGIE STĀSTI

Četrus gadus vecais
haskija jauktenis tika atrasts
klaiņojam 2011.gada jūlijā.
Nonācis patversmē, viņš drīz
vien kļuva par vienu no
populārākajiem patversmes
suņiem – draudzīgs, rotaļīgs un
komunikabls, ar neiz-dibināmu
zilo acu skatienu, Ali bija
brīvprātīgo iecienīts pastaigu
biedrs, piedalījās kamanu suņu
sacensībās un galu galā
izveidoja sev īstu fanu klubu.

Taču divas nelāgas
īpašības viņu padarīja arī par
vienu no problemātiskākajiem
suņiem – pirmkārt, Ali ne
mirkli nevēlējās palikt viens
pats, savu neapmierinātību
izpaužot ar haskijiem rak-
sturīgajām skaļajām gaudām
un mēģinot aizbēgt, otrkārt,
viņam ļoti patika medīt kaķus –
medīt šī vārda visīstākajā

nozīmē, izmanīgi notverot
un saplosot. Vairākas
reizes viņš tika uzņemts
audžumājās, taču ikreiz
cilvēki padevās un
atveda Ali atpakaļ.

Neviens vairs īsti
neticēja, ka Ali jebkad
atradīs sev mājas, taču
tad viņu par savu
„ k r u s t b ē r n u ”
i z v ē l ē j ā s

komponists Zigmars Liepiņš,
pastāstot par suni raidījumā
„Ķepa uz sirds”. Šo raidījumu
noskatījās Rugāju ģimene no
Talsu novada Mordangas, kuri
bija gatavi dot Ali vēl vienu
iespēju.

Un izrādījās, ka rāmas
lauku mājas dziļu mežu ielokā
ir tieši tas, kas Ali vajadzīgs.

Jaunie saimnieki stāsta, ka Ali
jau ir pilnībā iejuties, zina savu
teritoriju un brīvi staigā apkārt,
sekodams saimniekiem viņu
ikdienas gaitās. Ne reizi viņš
nav mēģinājis bēgt prom,
paklausa gandrīz uz vārda un
arī skumjā gaudošana ir
pavisam aizmirsusies.

Ali

Pekiniešu
omīte Matilde tika
atrasta klai-

ņojam Zoli-
tūdē.

Sunītis bija briesmīgā
stāvoklī, ar dubļu un netīrumu
kumurā savēlušos kažociņu,
turklāt Matildei bija tikai viena
actiņa, kleinas pakaļkājiņas un
daudzas veselības problēmas –
bija skaidrs, ka sameklēt labus
saimniekus nenāksies viegli.

Sākumā nezaudējām
cer ību ,  ka  mazsun ī te i
nenāksies ilgi uzkavēties
patversmē, jo šķita, ka viņai
varētu būt bijuši mīloši
saimnieki, turklāt cilvēki, kas
viņu atrada, bija amizanto
radībiņu iemīlējuši un arī bija
gatavi dot tai mājas, ja īstie

saimnieki neatrastos. Tomēr
liktenim bija savi plāni -
Matildi neviens nemeklēja,
bet ģimenē, kas suņu
večiņu bija gatava pieņemt,

notika liela nelaime, liedzot
īstenot iecerēto. Gāja nedēļas,
bet Matilde aizvien vēl dzīvoja
patversmē, caur būra restēm
sērīgi raugoties garām ejošajos
cilvēkos.

Līdz dienai, kamēr
patversmes durvis atvēra
Kļevansku ģimene no Ādažiem.
Viņi Matildi bija ieraudzījuši
patversmes mājas lapā un
atbrauca pakaļ tieši viņai.
Jaunajās mājās Matilde smagi
saslima un bija brīdis, kad
šķita – sunīte neizdzīvos. Taču
vēlme dzīvot izrādījās stiprāka
par slimību, un nu Matilde ir
pavisam vesela, pieņēmusies
svarā un dzirkstī vien no
dzīvesprieka. Reizumis viņa pat
sasparojas tiktāl, ka uzslienas
uz pakaļkājām!

Matilde
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LAIMĪGIE STĀSTI

Pelēcis patversmē
dzīvoja kopš februāra.
Pareizāk sakot, patversmē
viņš uzturējās tikai ik pa
laikam, jo lielākoties

mitinājās pagaidu mājās pie
Tora Bernharda Slāthauga –
norvēģa, kurš jau ilgāku laiku
dzīvo un strādā Latvijā un ir
sens patversmes draugs.

Pelēci kopā ar māsiņu
Pūcīti atrada mežā, un
sākumā viņš bija īsts meža
kaķis: tramīgs un neuzticīgs.
Taču Tora un viņa ģimenes
mīlestība darīja savu—ar

katru reizi, viesodamies
patversmē, Pelēcis
bija kļuvis aizvien
civilizētāks.

Tā pagāja
daudzi mēneši, bet
neviens nevēlējās
kļūt par Pelēča īsto
saimnieku. Taču
jāteic, ka neviens
par to īpaši arī
neskuma – ne pats
Pelēcis, ne viņa
pagaidu māju devēji,

ne arī patversmes kolektīvs.
Patiesību sakot, visi droši
vien jau sen bija klusībā
nosprieduši, ka Pelēcim
nekur citur nebūtu tik labi kā
tur, kur viņš jau ir – Tora
plašajā dzīvoklī Lāčplēša ielā.
Tikai nevienam nebija ienācis
prātā to pateikt skaļi.

Tad notika nelaime –
Pelēcis pēkšņi sadomāja
doties izpētīt pasauli un
izkrita pa logu. Apbrīnojamā
kārtā runčuks šajā kritienā
tikai viegli savainojās un arī
neaizbēga un nepazuda, kā
tas bieži mēdz gadīties pēc
šādiem negadījumiem. Toties
lielie uztraukumi un rūpes,
Pelēci ārstējot un aprūpējot,
Toram lika līdz galam saprast,
ka viņš nemaz nevēlas no
kaķa šķirties. Tā Pelēča
pagaidu mājas kļuva par viņa
īstajām mājām.

Rūdis kādā jaukā
pavasara dienā uzradās vienā
no Mārupes kaķu kolonijām.
Mincis bija mīlīgs un
runātīgs, un jutās visnotaļ
laimīgs brīvajā ielas runča
dzīvē. Taču pēc dažiem
mēnešiem kaķu puika pēkšņi
sanīka, sāka novājēt un
acīmredzami cieta sāpes.

Par laimi, kolonijas
barotājas bija gana vērīgas,
lai  pamanītu slimības
pazīmes un nogādātu
runčuku klīnikā. Izrādījās, ka
nepilnu gadu vecajam Rūdim
ir urīnceļu saslimšana, un,
izmantojot Borisa un Ināras
Teterevu fonda finansējumu,
tika uzsākta ārstēšana, kurai,
ņemot vērā kaķa „jaunību”,
vajadzēja būt visai veiksmīgai.
Pēc izveseļošanās bija plānots
runci nogādāt atpakaļ
„mājās”, kur viņu ar

nepacietību jau gaidīja gan
kopējas, gan pārējā kaķu
kompānija.

Taču Rūdis neiz-
veseļojās - brīžiem viņam
kļuva labāk, brīžiem atkal
sliktāk. Galu galā runča
veselību izdevās stabilizēt,
taču bija skaidrs, ka ielas
dzīvē viņš atgriezties nevarēs -
kaķim visu turpmāko dzīvi
būs nepieciešama speciālā
barība un regulāras veselības
pārbaudes un ārstēšana.

Tā Rūdis palika pat-
versmē, kļūdams par kaķu
istabas nepārspētu zvaigzni.
Daudzi labprāt glāstīja viņa
biezo kažociņu, priecājās par
rotaļīgumu un ieklausījās
skaļajās dzirnaviņās, taču
neviens nebi ja gatavs
uzņemties lielās rūpes par
kaķa tālāko dzīvi.

Taču tad Rūda stāstu
uzzināja Guntis un, pilnībā
apzinoties visas gaidāmās

grūtības un atbildību, kļuva
par rudā skaistuļa saimnieku.
Tagad Rū-
dis dzīvo
Cēsu ielā un
ar visu savu
būtību pauž bez-
galīgu pateicību
savam jaunajam
saimniekam.

Rūdis

Pelēcis
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Esiet sveicināti!

Gribam pastāstīt par vislabāko kaķi pasaulē – SANDRO!!! Mēs

esam neticami laimīgi, ka paņēmām viņu. Sandro ir neticami

mīļš un jauks kaķis! Turklāt viņš ir arī skaists - vai redzat?!

Taču vispārsteidzošākais ir tas, ka Sandro ir arī ļoti labi

audzināts kaķis! Droši vien viņš ir mācījies kādā britu

universitātē. Viņam ir lieliskas manieres. Sandro ēd par četriem

un kļuvis pavisam pūkains. Spalva uz kājiņas jau pavisam

ataugusi un viņš gandrīz nemaz vairs neklibo. Mēs viņu ļoti

mīlam un viņš par atbildi dāvina mums veselu mīlestības un

maiguma okeānu. Ja Sandro sadomā murrāt, tas dzirdams pat

blakus istabā. Mēs ceram, ka viņam arī pie mums patīk.

Paldies jums visiem un jo īpaši ārstiem, kas palīdzēja

v iņam izdz īvo t !  Mūsu

uzdevums tagad ir

padarīt viņu
laimīgu!

Ieraugot Muratu patversmē, mēs

uzreiz sapratām, ka viņš ir īstais.

Varēja redzēt, ka viņam ir savs

raksturs, bet tas mūs tikai

piesaistīja. Sākums nebija viegls,

jo jaunajās mājās viņš tik ātri

neiejutās. Lielāko dienas daļu

viņš pavadīja zem gultas vai

skapja.
Mēs centāmies ar viņu runāties un samīļot, bet

izskatījās, ka viņš nemaz nevēlās ar mums kontaktēties. Pagāja

pāris dienas bez īpašiem uzlabojumiem, un mēs sākām uztraukties, ka

viņš tā arī neiedzīvosies pie mums. Tomēr mēs neatmetām cerības un

turpinājām meklēt kopīgu valodu ar viņu. Šķiet, bijām iegādājušies

nepareizās smiltis, līdz ar to nācās pāris reizes „uzkopt” māju un

dīvānu. Pēc nedēļas Murats saprata, ka šīs ir viņa īstās mājas, un

beidzot bija iespējams viņu samīļot un papaijāt, bet vēl joprojām viņš

nebija līdz galam drošs un ik pa laikam aizstāvējās iekožot. Ar katru

nākamo nedēļu viņš iejutās arvien labāk, naktī

nodarbojoties ar skaļu

blēņošanos. Šobrīd viņš ir

mūsu ģimenes loceklis, kurš

pirmais sagaida mani no

darba vai skolas un

apvaicājas, kā ir klājies.

MURATS

Murrātāju pastkastīte:
adoptēto kaķu saimniekiem  ir, ko stāstīt par saviem
mīluļiem!

SANDRO

Vohamurka vārdos ir bijis skops:

“Šis dzīvoklītis man der labi. Guļu, kur

gribu, sēžu, kur gribu...”

Lusija,  savās jaunajās mājās ir apbūrusi

ne tikai saimniekus, bet atradusi kopīgu

valodu ar viņu 2,5 gadus veco meitiņu,

runci Maksi un papagaili Leriju. Kaķenīte

esot arī ļoti ziņkārīga, rotaļīga un

draudzīga pret cilvēkiem.

LŪSIJA

LŪSIJA un MAKSIS
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Patversme "Dzīvnieku draugs"
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046

Tel. 67500491
E-pasts: dzd@latnet.lv

Nodibinājums "Dzīvnieku drauga fonds"
Volguntes ielā 6/8, Rīgā, LV-1046

Reģ.Nr. 40008020876
AS Swedbank, LV10HABA000140J032916

© Dzīvnieku Draugs 2012

Patversmes darba laiks Ziemassvētkos un Jaunā
gada brīvdienās

Ziemassvētkos:
22.decembrī — plkst.10.00—17.00
23.decembrī — plkst.10.00—17.00

24.decembrī — SLĒGTS
25.decembrī — SLĒGTS

26.decembrī — plkst.10.00 – 18.00

Jaunajā gadā
29.decembrī—plkst.10.00—17.00
30.decembrī—plkst.10.00—17.00

31.decembrī—SLĒGTS
1.janvārī—SLĒGTS


