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Laba ilustrācija pilnīgi bezjēdzīgai
cietsirdībai pret citu dzīvu būtni ir
Lielbritānijas raidorganizācijas BBC
atklājumi par to, kā patiesībā tiek
iegūta pasaulē dārgākā kafija Kopi
Luwak jeb „civetu kafija“. Lai daži
„radības kroņi” varētu pakairināt
garšas kārpiņas ar kafiju, kas gata-
vota no, atvainojiet, sūdos atrastām
pupiņām, tūkstošiem civetkaķu
(attēlā) mūžu pavada sāpēs un cieša-
nās. Saiti uz BBC filmu par
„ekskluzīvās” kafijas ieguves tumšo
pusi meklējiet avīzes 11.lappusē!

Tomēr aizvien vairāk cilvēku izvē-
las nebūt vienaldzīgi un ir gatavi rī-
koties, lai stātos pretī miljardu peļ-
ņai, ko rada dzīvnieku izmantošana.
To apliecina miljons parakstu, ar
kuriem Eiropas pilsoņi ir pateikuši:
„Nē vivisekcijai!”, aicinot Eiropas Ko-
misiju rīkoties, lai izmēģinājumus ar
dzīvniekiem aizstātu ar citām, alter-
natīvām metodēm. Lai gan no Latvi-
jas šajā iniciatīvā nāca tikai nedaudz
vairāk kā 3,5 tūkstoši parakstu, to-
mēr esam lepni, ka bijām šīs kampa-

ņas dalībnieki un devām savu iegul-
dījumu, jo, lai sasniegtu lielus mēr-
ķus, svarīga ir katra balss.

Lai palīdzētu, ir jāsaprot, bet lai
saprastu, ir jāspēj sarunāties. Taču
vai daudzi no mums zina kaut vai to,
ko viņiem mēģina pateikt viņu pašu
kaķis, omulīgi murrādams saulītē uz
palodzes? Par to, cik sarežģīta un
nianšu pilna ir kaķu valoda un cik
maz mēs patiesībā par to zinām –
lasiet numura tēmā 12.lappusē!

Tuvojas Ziemassvētki un gadu
mija—laiks, kad cilvēki pārdomā bi-
jušo un izvirza jaunas apņemšanās
nākotnei. Patversmes dibinātāja
Kristīne Čilvere ir teikusi: „Mēs esam
Dabai parādā milzīgu atlīdzību, tā-
pēc ir laiks sākt atdot to, kas pieder
vienīgi viņai.” Varbūt tieši tāda varē-
tu būt šīs gadu mijas apņemšanās?

Nosargāt brīvību
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Šā gada Pasaules dzīvnieku dienas tēma Latvijā bija „Nosargāt brīvī-
bu!” – to dažādo un vienreizīgo būtņu brīvību, kuras dzīvo uz šīs planē-
tas kopā ar mums, cilvēkiem un neprasa no mums neko citu kā vien
tiesības un iespēju dzīvot un justies labi, bet kurām mēs ik dienu, ik
stundu, ik mirkli tūkstoš veidos nodarām pāri – gan pavisam negribot,
gan apzināti un mērķtiecīgi ekspluatējot šīs būtnes savam labumam.
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Projekta laikā Latvijas topošie
un esošie veterinārārsti Lietuvas
speciālistu vadībā varēja apgūt
praktiskās iemaņas klaiņojošu dzīv-
nieku sterilizācijā. Katrā projekta
norises dienā piedalījās vairāki stu-
denti no LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes un praktizējošie veteri-
nārārsti no dažādām Latvijas pilsē-
tām - Alūksnes, Ķekavas, Rēzeknes,
Limbažiem, Ozolniekiem u.c. Stu-
dentu apmācības procesā vienu
dienu piedalījās arī Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Veteri-
nārmedicīnas fakultātes docents
Oskars Kozinda. Projektu uzraudzī-
ja sociālās veterinārās klīnikas
„Dzīvnieku Draugs” veterinārārste
Daiga Rozenšteine.

Projekta ieguvums ir ne vien ap-
mācīti studenti un zinošāki veteri-
nārārsti, bet arī iespēja sterilizēt
lielu skaitu kaķu. Projektā tika plā-
nots ik dienas sterilizēt 15 - 25 bez-
pajumtes kaķus no kolonijām Rīgā,
un plānotais tika arī reāli izpildīts.

Kopumā projekta divu nedēļu
laikā un papildus astoņās dienās,
kurās ielas kaķus sterilizēja patver-
smes veterinārārste Daiga, tika ste-
rilizēti 214 ielas kaķi, no kuriem
202 bija projekta divu nedēļu darbs

un 12 kaķi – patversmes dakteres
paveiktais. Pirmās projekta nedēļas
laikā no 14. – 18. oktobrim tika ste-
rilizēti 105 kaķi, savukārt no 21. –
25. oktobrim – 97 kaķi. Atlikušie 12
kaķi tika sterilizēti līdz 2 novem-
brim.

Septembra nogalē patversmes
sociālā veterinārā klīnika sāka ap-
gūt arī Bridžitas Bordo labdarības
fonda piešķirtos līdzekļus ielas ka-
ķu sterilizācijai. Septembrī ar šī
projekta atbalstu tika sterilizēti 10
ielas kaķi – sešas kaķenes un četri
runči, bet oktobrī - 20 ielas kaķi
(sešas kaķenes un 14 runči). Sterili-
zāciju veica patversmes veterinārār-
ste Daiga.

Abos projektos kaķus sterilizāci-
jai nogādāja koloniju kopēji un pa-
tversmes brīvprātīgie. Kaķi tika ķer-
ti dažādos Rīgas mikrorajonos, sa-
kārtojot kolonijas Rinkas ielā, Sējas
ielā, Daugavpils ielā, Vēja ielā, Va-
gonu ielā, Alekša ielā, Rīgas Kuģu-
būves rūpnīcā, Baltāsbaznīcas ielā,
Lielirbes ielā, Duntes ielā, Lavīzes
ielā, Patversmes ielā, P.Lejiņa ielā-
un citviet.

Starptautiskā projektā sterilizē vairāk nekā 200 ielas kaķus

Ārstu un asistentu komanda dienā sterilizēja vidēji 15—25 kaķus

Patversmē „Dzīvnieku Draugs” no 14. oktobra līdz 25. oktobrim
norisinājās starptautisks divu nedēļu projekts, kura mērķis bija ap-
mācīt Latvijas esošos un topošos veterinārārstus ielas kaķu sterili-
zācijā, dodot viņiem papildus prakses iespējas specifiskajā sterili-
zācijas veidā un vienlaikus sterilizējot vairākus simtus bezpajum-
tes dzīvnieku no Rīgas kaķu kolonijām.

Foto: OPAN

Foto: OPAN
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Pasaules dzīvnieku dienas pa-
sākumu ietvaros 3.oktobrī patver-
smē „Dzīvnieku draugs” uz apaļā
galda diskusiju pulcējās dzīvnieku
patversmes un citas organizācijas,
kas iesaistītas bezpajumtes dzīv-
nieku glābšanā, lai vienotos par
ciešāku sadarbību un kopīgiem
principiem šajā grūtajā darbā.

Visi dalībnieki izteica gandarī-
jumu par šādu iniciatīvu un aplie-
cināja gatavību sadarboties, lai
celtu dzīvnieku patversmju presti-
žu sabiedrībā, kopīgi risinātu pro-
blēmas un pārstāvētu savas inte-
reses valsts un pašvaldību iestā-
dēs, kā arī veidotu vienotus pa-
tversmju darbības principus tādos
nozīmīgos jautājumos kā dzīvnie-
ku uzņemšana, labturības nodro-
šināšana, adopcijas un eitanāzijas
politika.

Pateicoties uzņēmuma „Skri-
vanek Baltic” draudzīgajai ko-
mandai rudens talkā 12.oktobrī
tika sakopta patversmes teritori-
ja, novācot pirmo rudens lapu
birumu, apkopjot puķu dobes un
dekoratīvos stādījumus, kā arī
aizvācot gružus, kas palikuši pāri
pēc vecā žoga nomaiņas.

Talcinieki līdzēja arī nomazgāt
daudzos patversmes logus, lai pat
rudens drūmumā skats uz dzīvi
būtu gaišāks, un pamatīgi izberzt
suņu telpas, kur tīrīšana nekad
nav par lieku.

Savukārt Zolitūdes ģimnāzijas
skolēni, kas uz talku patversmē
ieradās 22.oktobrī, sagādāja lielu
prieku patversmes sētniekam,
kuram šoruden neklājās viegli
cīņā ar krītošajām lapām – tās
šogad bira īpaši dāsni. Jaunieši
dažu stundu laikā nogrāba visu
patversmes teritoriju, piepildot ar
lapām gandrīz 100 atkritumu
maisus.

Rudens talkās sakopj patversmes teritoriju

Patversmes kolektīvs pateicas visiem čaklajiem talciniekiem!

Latvijas dzīvnieku patversmes vienojas par sadarbību

Lai gan talkošana vairāk saistās ar pavasari, kad, atgriežoties saulītei un dabai atdzimstot tās
staros, arī cilvēki vēlas padarīt savu apkārtni skaistāku, tomēr patversmē “Dzīvnieku Draugsšas
arī rudens talkas.” nu jau par tradīciju kļuvušas arī rudens talkas.

ZIŅAS

Foto: No patversmes arhīva
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Konferences mērķis bija
identificēt galvenās problēmas
saistībā ar suņu un kaķu lab-
turību Eiropas Savienībā, tāde-
jādi iezīmējot iespējamo vienoto
ES regulējumu šajā jomā. Paš-
laik šie jautājumi ES valstīs
tiek risināti nacionālajā līmenī
un, kā tika secināts konferencē,
normatīvais regulējums un pie-
lietotā prakse dažādās valstīs ir
ļoti atšķirīga.

Saskaņā ar konferencē
sniegtajiem datiem Eiropas Sa-
vienībā tiek turēti vairāk nekā
100 miljoni suņu un kaķu. Ar
šo dzīvnieku turēšanu ir saistī-
tas uzņēmējdarbības nozares,
kuru apgrozījums sasniedz mil-
jardus eiro, piemēram, dzīvnie-
ku pārtikas ražošana, veteri-
nārmedicīna un veterināro me-
dikamentu ražošana un citas.
Arī šķirnes dzīvnieku audzēša-
na ir ienesīgs bizness, taču liela
daļa šīs nozares darbojas

„pelēkajā” vai pat „melnajā” zo-
nā, kur dzīvnieki tiek pavairoti,
pārvadāti un tirgoti, nerūpējo-
ties par viņu labturību. Tāpat
konferencē tika konstatēts, ka
vairākās dalībvalstīs ir smaga
situācija klaiņojošo dzīvnieku
jomā.

Konferences secinājumos
tika atzīts, ka ir nepieciešams
veidot vienotu izpratni par mā-
jas (istabas) dzīvnieku labturī-
bu ES, ieviest vienotu dzīvnieku
identifikācijas sistēmu un veici-
nāt „atbildīgas turēšanas” prin-
cipa ieviešanu.

Šim nolūkam būtu jāizstrādā
vienots ES normatīvais regulē-
jums, kas noteiktu atbildību un
kompetences, jāizstrādā vienota
identifikācijas kārtība, kā arī
nacionālā līmenī jāievieš klaiņo-
jošo dzīvnieku sterilizācijas
programmas un dzīvnieku pa-
tversmju sistēmas.

Konferencē piedalījās 470 dalībnieki no ES valstīm, ASV, Nigērijas,
Kamerūnas, Krievijas un citām valstīm

ES līmenī pirmo reizi spriež par suņu un kaķu labturību

Šā gada 28.oktobrī patver-
smes “Dzīvnieku draugs” pārstā-
ve Laura Karnīte piedalījās Eiro-
pas Komsijas organizētā starp-
tautiskā konferencē „EU Confe-
rence on the welfare of dogs and
cats”, kas bija pirmais tik augsta
līmeņa pasākums, kas veltīts
suņu un kaķu labturībai Eiropā.
Konferencē piedalījās 470 dalīb-
nieki no ES valstīm, ASV, Nigēri-
jas, Kamerūnas, Krievijas un ci-
tām valstīm – valsts iestāžu,
dzīvnieku aizsardzības organizā-
ciju un citu ar dzīvniekiem sais-
tītu profesionālo organizāciju
pārstāvji. Konferenci atklāja
Eiropas veselības un patērētāju
politikas komisārs Tonio Borgs. Foto: Vier Pfoten

ZIŅAS
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Miljoniem savvaļas dzīvnie-
ku visā pasaulē savu mūžu pavada
ieslodzījumā pie cilvēkiem kā
“mājas mīluļi”, kažokzvēru audzē-
tavās, zinātniskajās laboratorijās,
cirkos, zooloģiskajos dārzos vai
izklaidējot tūristus uz ielām. Lielā-
koties savvaļas dzīvnieki nebrīvē
tiek turēti nepiemērotos apstākļos,
pakļauti stresam, sāpēm un emo-
cionālām ciešanām tikai tāpēc, lai
cilvēki varētu izklaidēties vai
“izdzīvot” savu cietsirdīgo estētiku.
Nezināms skaits bruņurupuču,
čūsku, ķirzaku, papagaiļu, kanā-
rijputniņu un citu eksotisko dzīv-
nieku lēni mirst cilvēku mājokļos
par prieku saimniekiem, kuri
diemžēl neprot vai nevēlas sagādāt
tiem piemērotus apstākļus. Miljo-
niem lapsu un ūdeļu tur ieslodzī-
tas kažokzvēru fermās, lai pēc
īsas, ciešanu pilnas dzīves nogali-
nātu un nodīrātu. Cirka dzīvnieki
visu savu mūžu pavada šauros
krātiņos vai piesieti, bez iespējas
pietiekami izkustēties. Vienīgā
“pastaiga” tiem ir uz manēžu, kur
viņiem liek izpildīt trikus, kas ne-
reti “iemācīti” ar cietsirdīgām me-
todēm – sitieniem, elektrošoku vai
cita veida fizisku ietekmēšanu.

Tāpēc aizvien vairāk valstu
aizliedz dzīvnieku cirku un kažok-
ādu industriju, ierobežo eksotisko
dzīvnieku turēšanu mājās un izvir-
za aizvien stingrākas prasības zoo-
loģiskajiem dārziem, lai tie no iz-
klaides vietām kļūtu par zinātnis-
kām iestādēm, kas rūpējas par
izmirstošo sugu saglabāšanu.

“Dzīvnieku Drauga fonds”,
aicinot 4.oktobra nedēļā skolās
diskutēt par to, vai ir pieļaujams
izmantot savvaļas dzīvniekus cilvē-
ku greznības kāres apmierināšanai
un izklaidei, kā ik gadu  200 Rī-
gas, Jūrmalas un Olaines skolā
nosūtīja īpašus Pasaules dzīvnieku
dienas plakātus, uzlīmes un e-
bukletu “Dzimuši brīvībai”.

Pasaules dzīvnieku dienā aicina “Nosargāt brīvību!”

E-buklets “Dzimuši brīvībai” pieejams patversmes “Dzīvnieku Draugs” mājas
lapā:

http://ej.uz/dzimushi_brivibai

4.oktobrī pasaulē atzīmē Pasaules dzīvnieku dienu,
un arī Latvijā oktobra pirmajā nedēļā notika dažādi pasā-
kumi, ko rīkoja organizācijas “Dzīvnieku Drauga fonds” un
“Dzīvnieku brīvība”. Pasaules dzīvnieku dienas moto Lat-
vijā šogad bija “Nosargāt brīvību!”, pievēršoties savvaļas
dzīvniekiem, kurus tur nebrīvē un izmanto cilvēku vaja-
dzībām.

NOTIKUMS
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Performance
„Brīvības
stīgas”

Pasaules dzīvnieku dienas centrālais pasākums
bija performance “Brīvības stīgas”, kas simboliski
atainoja visbiežāk nebrīvē turēto savvaļas dzīv-

nieku likteņus, aicinot “nosargāt brīvību”.
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2013!

Paldies
visiem per-
formances
dalībnie-

kiem!

FOTOREPORTĀŽA
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Mēs, Latvijas dzīvnieku patver-
smes un dzīvnieku aizsardzības
organizācijas, nosodām un uzska-
tām par nepieļaujamu situāciju,
ka Latvijā ir iespēja pastāvēt bez-
saimnieku dzīvnieku turēšanas
vietām, nelegālām, puslegālām
patversmēm, kurās notiekošais
nekādā veidā netiek kontrolēts un
kur dzīvnieki ir pakļauti bezatbil-
dīgu cilvēku patvaļai.

Diemžēl pēdējo gadu laikā Lat-
vijā ir izveidojušās vairākas šādas
vietas, kur nezināmos apstākļos
tiek turēts nezināms skaits dzīv-
nieku, pārsvarā suņi un kaķi, kā
arī lauksaimniecības, eksotiskie
un pat savvaļas dzīvnieki. Kaut arī
cilvēku, kuri darbojas vai uztur
šādas vietas, publiski paustā moti-
vācija ir palīdzēt dzīvniekiem,
diemžēl šīs vietas nav iespējams
nosaukt nekā savādāk kā vien par

dzīvnieku koncentrācijas nomet-
nēm, kur pārprastas labdarības
vārdā simtiem dzīvnieku katru die-
nu pavada fiziskās un emocionālās
ciešanās.

Spilgtākais piemērs ir biedrības
„Ķepu Ķepā” izveidotā nelegālā
dzīvnieku patversme Ozolnieku
novada „Rēvicos”, kurā uzņemtie
fotoattēli šokēja ne vienu vien
(http://ej.uz/e3qc). Taču ikvienam
patversmju darbā iesaistītajam ir
zināms, ka ne mazāk baisi apstākļi
ir arī vairāku privātpersonu dzī-
vokļos un mājās, kur šie „labdari”,
nespējot novērtēt savu iespēju ro-
bežas, ir savākuši dzīvniekus, ku-
rus nevar ne apkopt, ne uzturēt.
Cieš dzīvnieki, apkārtējie cilvēki,
pašvaldības un policija ir bezspēcī-
gi novērst notiekošo, bet šādu vie-
tu uzturētāji, publicējot novārgu-
šo, slimo un cietušo dzīvnieku fo-

togrāfijas sociālajos tīklos, saņem
sabiedrības atbalstu un, iespē-
jams, neapzināti, bet turpina
„ražot cietsirdību”.

Šie divi pēdējie vārdi ir atbilde
tiem, kuri uzskata – lai kādi nebū-
tu apstākļi, galvenais taču ir glābt
dzīvnieciņus. Dzīvnieka pārlikšana
no sliktiem apstākļiem uz vēl slik-
tākiem nav izglābšana. Ja „glābējs”
nespēj izglābtos pabarot, apkopt
un sagādāt tiem pienācīgus dzīves
apstākļus, ja izglābtajiem jāpārtiek
no samazgām un jādzīvo pašiem
savos mēslos, bez piemērota jumta
virs galvas vasaras karstumā un
ziemas aukstumā – ar ko gan šāda
dzīve atšķiras no dzīves uz ielas?
Tikai ar to, ka šādā „patversmē”
ieslodzītam dzīvniekam nav nekā-

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Labdarības smagā nasta
Latvijas patversmju un dzīvnieku aizsardzības organizāciju atklātā vēstule

Turpinājums 10. lappusē

Dzīvnieku apstākļi biedrības “Ķepu Ķepā” patversmē ir katastrofāli.
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

das iespējas aiziet prom un paglābties. Piesiets pļavas
vidū metru garā ķēdē pie pussabrukušas būdas vai
iespundēts kādā smirdošā mājā vai dzīvoklī kopā ar
desmitiem citu bēdubrāļu, nelaimīgais četrkājis ir
pilnīgi atkarīgs no „glābšanas egoisma” pārņemtā cil-
vēka patvaļas, pakļauts kroplai mīlestībai, kas nevis
palīdz, bet dara pāri. Šādās vietās nonākušiem dzīv-
niekiem arī nav nekādu iespēju atrast savus saimnie-
kus gadījumā, ja tie ir tikai pazuduši, kā arī nav ie-
spēju nonākt citā patversmē vai veterinārajā klīnikā.

Latvijā ir noteiktas prasības, kas jāievēro patvers-
mju uzturētājiem. Līdzīgi kā atverot ārstniecības ie-
stādi, bērnudārzu vai patversmi cilvēkiem, arī dzīv-
nieku patversme nevar darboties, kā labāk patīk vai
cik atļauj maks. Ir noteikti principi, kas jāievēro bez
ierunām un atkāpēm, proti, dzīvnieku veterinārmedi-
cīniskā aprūpe (attārpošana, vakcinēšana, sterilizēša-
na), dzīvnieka sugai, vecumam, fiziskajam stāvoklim
atbilstoša barošana un uzturēšanas vide, nodrošinot
kustības un dabiskas izpausmes iespējas, higiēnas,
darbinieku un sabiedrības veselības un drošības no-
drošināšana, atkritumu savākšana un izvešana utt..
Dzīvnieku patversmes uzturēšana ir ne tikai emoci-
onāli ārkārtīgi grūts un atbildīgs, bet arī ļoti, ļoti
dārgs process. Un, līdzīgi kā slimnīcā, skolā vai bēr-
nudārzā nav pieļaujams iestādē uzņemt pacientus vai
audzēkņus, ja tiem nav nodrošinātas noteiktas vaja-
dzības, arī patversme nedrīkst sākt ar dzīvnieku uz-
ņemšanu un tikai pēc tam domāt, kā viņus uzturēt.
Tā ir ābece, un tās patiesību pierāda salīdzinoši jaun-
ās patversmes Alūksnē un Saldū, kas, neraugoties uz
visai trūcīgajiem naudas avotiem, tomēr spēj ne tikai
pastāvēt un izpildīt visas likumu prasības, bet arī
attīstīties, nodrošinot saviem iemītniekiem aizvien
labākus apstākļus.

Lai kā arī negribētos šajā kontekstā runāt par
naudu, riskējot saņemt pārmetumus par nenovīdību
un skaudību, taču tikai godīgi būtu pateikt, ka arī
ziedojumu izlietojums šajās pseidopatversmēs diem-

žēl visbiežāk ir nepārskatāms un nereti pat rada aiz-
domas par negodīgumu. Mūs tas satrauc tādēļ, ka
cilvēki, kuri reiz pievīlušies, atbalstot šādu organizā-
ciju, iespējams, attiecinās to uz visām pārējām, pie-
ņemot, ka šāda rīcība ir parasta prakse dzīvnieku
aizsardzībā.

Turklāt traģiskā kārtā ziedotāju atbalsts šādām
vietām tikai paildzina dzīvnieku ciešanas, ne mazāka-
jā mērā neuzlabojot viņu stāvokli, jo iegūtie līdzekļi
tiek izmantoti nevis esošo dzīvnieku apstākļu uzlabo-
šanai, bet vācot klāt aizvien jaunus un jaunus
„glābjamos”. Tāpēc mēs aicinām katru ziedotāju iz-
vērtēt un uzraudzīt, vai tiešām ziedotie līdzekļi nonāk
līdz mērķim un kāds ir šis mērķis.

Mēs, Latvijas dzīvnieku patversmes un dzīvnieku
aizsardzības organizācijas ar pieredzi bezsaimnieku
un pamesto dzīvnieku aprūpes procesā, neesam malā
stāvētāji un uzskatām, ka mums nevar pārmest kriti-
zēšanu, nezinot reālo situāciju. Mēs nebūt negribam
apgalvot, ka esam vienīgie pareizie, vienīgi labdari un
īstie dzīvnieku glābēji. Mēs labi apzināmies, cik ār-
kārtīgi smaga ir situācija ar dzīvnieku izvietošanu
patversmēs, jo brīvu vietu patiešām nav, taču šī pro-
blēma nav risināma, 50 vai 100 dzīvnieku piesienot
pļavā pie mieta, bet gan prasot un pieprasot valstij
un pašvaldībām sakārtot sistēmu kopumā.

Turpinājums no 9.lappuses

Vēstuli parakstījuši

Nodibinājums „Dzīvnieku Drauga fonds”, biedrība
„Saldus dzīvnieku patversme”, biedrība „Astes un
ūsas”, biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”, Tukuma no-
vada dzīvnieku patversme, Slokas dzīvnieku patver-
sme, Ogres novada dzīvnieku patversme, LKB
"Dzīvnieku aizsardzības grupa" Liepājas dzīvnieku
patversme, Cēsu dzīvnieku patversme „Lācīši”, biedrī-
ba „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa”, Zemgales
dzīvnieku aizsardzības biedrība, biedrība
„DzīvniekuSOS”, biedrība „MinkuSOS”, biedrība
”Dzīvnieku patversme „Mežavairogi”, biedrība
"Palīdzēsim dzīvniekiem”.

Labdarības smagā nasta

Latvijas dzīvnieku patversmju priekšlikumi situācijas uzlabošanai

Pirmkārt, mēs aicinām Pārtikas un veterināro dienestu nekavējoties rīkoties, lai izformētu dzīvnieku
aizsardzības biedrības „Ķepu Ķepā” nelegālo dzīvnieku patversmi Ozolnieku novada mājās „Rēvici” un sauktu
pie likumā noteiktās atbildības par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem biedrības amatpersonas.

Otrkārt, esam izteikuši gatavību uzņemt šos dzīvniekus savās patversmēs un sniegt tiem nepiecieša-
mo palīdzību.

Treškārt, mēs iniciēsim izmaiņas normatīvajos aktos, lai ilgtermiņā novērstu šādu dzīvnieku turēša-
nas vietu rašanos un pastāvēšanu, precīzi nosakot, ka cilvēkiem vai organizācijām, kas vēlas vākt, izmitināt
un meklēt jaunus īpašniekus lielam skaitam bezsaimnieka dzīvnieku, obligāti jāreģistrējas kā dzīvnieku pa-
tversmei un jāievēro attiecīgās prasības. Tāpat būtu jādiskutē un, iespējams, jādefinē „pagaidu māju” jē-
dziens, lai nepieļautu, ka šīs pēdējos gados plaši izplatītās un kopumā pozitīvi vērtējamās un atbalstāmās
kustības aizsegā dzīvnieki nevis saņem palīdzību, bet gan nonāk bezatbildīgu cilvēku rokās un tiek pakļauti
ciešanām.

Ceturtkārt, esam uzrunājuši Latvijas Pašvaldību savienību, aicinot uz dialogu un kopīgu darbu, lai
sakārtotu klaiņojošo dzīvnieku aprūpes sistēmu kopumā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības
likumu tas ir tieši pašvaldību kompetences jautājums. Diemžēl, lai gan likums ir spēkā jau vairāk nekā 10
gadus, daudzas pašvaldības joprojām to pilda formāli vai nepilda nemaz.
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Sākotnējie rezultāti liecina, ka visā Eiropā ir sa-
vākti vairāk nekā miljons parakstu un vismaz 12
valstis ir savākušas minimālo nepieciešamo parak-
stu skaitu, kas ir pietiekami, lai iniciatīvu varētu
iesniegt izskatīšanai Eiropas Komisijā.

Lai iniciatīvu virzītu tālāk, bija nepieciešams sa-
vākt pilsoņu daudzumam proporcionālu minimālo
parakstu skaitu vismaz septiņās ES valstīs un vis-
maz miljonu parakstu kopā visā Eiropas Savienībā.
Galīgais parakstu skaits pagaidām nav zināms, jo
sistēmā vēl tiek ievadīti uz papīra veidlapām savāk-
tie paraksti, bet pēc tam savāktie paraksti vēl tiks
saskaitīti un pārbaudīti dalībvalstu kompetentajās
iestādes, kas apstiprinās galīgos rezultātus. Taču
jau ir skaidrs, ka vismaz 12 valstis ir savākušas
minimālo nepieciešamo parakstu skaitu, tādējādi
parādot Eiropas iedzīvotāju lielo atbalstu šai inici-
atīvai.

Latvijā parakstus vāca dzīvnieku aizsardzības
organizācija “Dzīvnieku brīvība”, patversme
“Dzīvnieku draugs”, “Juglas dzīvnieku aizsardzības
grupa” un dzīvnieku patversme “Ulubele”, kopumā
savācot vairāk nekā 3600 parakstu jeb 54 % no mi-
nimālā nepieciešamā parakstu skaita. Līdzīgs rezul-
tāts ir Lietuvā, taču īpaši aktīvi bijuši igauņi, ievēro-
jami pārsniedzot valstij noteikto minimālo robežu.

Iniciatīva „Nē vivisekcijai!” ir viena no vērienīgā-
kajām pilsoniskajām akcijām Eiropas dzīvnieku aiz-
sardzības vēsturē, kas aptvēra visas ES valstis.

Lielbritānijas telekompāni-
ja BBC septembrī nāca klajā
ar pētījumu par patiesajiem
apstākļiem, kādos tiek iegūta
pasaulē dārgākā un ekskluzī-
vākā kafija Kopi Luwak jeb
„civetu kafija“.

Šī kafija tiek tirgota par neie-
domājami augstu cenu tikai eks-
kluzīvos veikalos un restorānos,
apgalvojot, ka tās iegūšana prasa
neiedomājamas pūles. Proti, kā
stāsta leģenda, kafija tiek gatavo-
ta no kafijas pupiņām, ko iegūst
visai īpatnējā veidā – pupiņas vis-
pirms apēd Indonēzijā savvaļā
dzīvojoši civetkaķi, no kuru mēs-
liem džungļos tās ar rokām izla-
sot vietējie iedzīvotāji. Tikai pēc
pabūšanas civetu zarnu traktā
pupiņas iegūstot savu neatkārto-
jamo garšu, apgalvo Kopi Luwak
ražotāji un tirgotāji.

Taču BBC pētnieks Kriss Ro-
džers atklāja, ka šī pasaka jau

sen vairs neatbilst patiesībai. Ci-
vetkaķi, no kuriem iegūst eksklu-
zīvās pupiņas, mūsdienās vairs
nedzīvo savvaļā, bet tiek turēti
fermās šausmīgos apstākļos, sā-
pēs un ciešanās.

ES pilsoņu iniciatīvā savākts miljons parakstu pret vivisekciju

1.novembrī noslēdzās parakstu vākšana
Eiropas pilsoņu iniciatīvā “Nē vivisekcijai!”, ku-
ras mērķis ir panākt izmēģinājumu ar dzīvnie-
kiem pakāpenisku un mērķtiecīgu aizstāšanu ar
citām zinātniskajām metodēm, kuru rezultāti ir
labāk attiecināmi uz cilvēkiem.

BBC atklāj patiesību par pasaules dārgāko kafiju

BBC video:
http://ej.uz/m7nw
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Cilvēki kaķus bieži uztver kā neprognozējamus un impulsīvus dzīvniekus, kurus
izprast ir neiespējami. Taču izrādās, ka arī kaķi runā un viņu valoda neaprobežo-
jas tikai ar vokālo “ņau” un “murr”- tā ir ļoti niansēta un sarežģīta, un tajā iesais-
tīta gan balss, gan smaržas, gan viss ķermenis. Dzīvojot līdzās cilvēkam, kaķis
mēģina sarunāties savā valodā, un bieži vien nepatīkamas situācijas rodas tad, ja
saimnieks kaķa sniegtos signālus nav uztvēris vai pārpratis. Tā kā jebkurā kopdzī-
vē svarīga ir savstarpēja sapratne un respekts, saziņā ar kaķi ir uz mirkli jāatmet
“cilvēciskā domāšana” un jāiejūtas kaķa ādā.

Kaķa ūsas domātas ne tikai
tam, lai noteiktu kādu objektu
izmērus vai aptuveno attālumu
starp tiem. Tās ir arī pietiekami
kustīgas, lai ziņotu par kaķa gara-
stāvokli. Atslābinātā stāvoklī ūsas
ir pavērstas nedaudz uz sāniem.
Kaķim kļūstot ieinteresētākam,
ūsas saslienas uz priekšu, galu
galā nonākot purna priekšā (laba
pozīcija īsajām ūsām, lai noteiktu
precīzu košanas punktu uz medī-
juma kakla). Ir novērots, ka arī
vaigu „spilventiņi” piebriest brīdī,
kad muskuļi nostāda ūsas parei-
zajā pozīcijā. Ja kaķis ir bailīgs,

tas pieglauž ūsas vaigiem un ziņo,
ka nevienu neapdraud. Tādejādi
kaķa seja izskatās mazāka.

Kaķis ļoti reti izmanto muti, lai
signalizētu par agresiju. Platas
žāvas var liecināt, ka kaķis nevie-
nu neapdraud. Rūciens vai šņā-
ciens ar pavērtu muti norāda, ka
kaķis jūtas apdraudēts vai kaut
ko aizsargā. Dažkārt kaķim var
novērot grimasi, kas ir ļoti līdzīga
tai, ko izmanto suņi rūcot. Šādās
situācijās kaķis flemē, kas ir viens
no veidiem, lai izmantotu un ana-
lizētu smaržu signālus.

Daži kaķi mēdz sēdēt ar ne-
daudz izbāztu mēli. Tas parāda

atbrīvotību un apmierinātību vai
arī kaķis ir par kaut ko ieintere-
sēts. No vienas puses tas liek ka-
ķim izskatīties diezgan muļķīgi,
bet no otras – var redzēt, ka kaķis
koncentrējas. Šis signāls gan ir
jāvērtē kritiski, jo nereti šāda iz-
teiksme var liecināt par nopietnām
problēmām mutes dobumā.

Kaķa žāvāšanās liecina nevis
par garlaicību, bet par to, ka ūsai-
nis jūtas komfortabli. Žāvāšanos
kaķi izmanto arī kā nomierinošu
signālu. Dažreiz žāvāšanās un lē-
na acu mirkšķināšana, skatoties
citā virzienā, palīdz nomierināt
bailīgus kaķus.

Ūsas un mute

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos materiālus: http://lovemeow.com/2013/07/how-much-do-you-know-your-
cat-new-cat-body-language-video-dispels-popular-myths/ un http://www.purina.co.uk/content/your-cat/understanding-your-

cat/cats-and-their-emotions/understanding-your-cat%27s-body-language
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Lūpu aplaizīšana var norādīt
uz nemieru vai gaidām atkarībā
no tā, kas notiek apkārt. Kaķis var
nedaudz aplaizīt lūpas, ja tiek ie-
dota barība (daļa no flemēšanas
reakcijas, lai varētu uzzināt, kas
tiek piedāvāts), taču īstā lūpu ap-
laizīšana var būt pēc ēšanas, lai
notīrītu barības atlikumus mutes
apvidū, vai arī tad, ja dzīvnieks
grasās vemt vai tam ir slikta dūša.

Flemēšana (no angļu val. “flehmen response”)— specifiska reakcija, kurai raksturīga īpatnēja grimase un
kuru novēro ļoti daudziem zīdītājiem. Tās laikā feromoni un smaržas no apkārtējās vides nonāk vome-

ronazālajā orgānā - papildus ožas orgānā, kas atrodas starp cietajām aukslējām un deguna dobumu.

Kaķa ausis kontrolē aptuveni
20 – 30 muskuļu, kas tām ļauj
būt ļoti kustīgām. Kaķis tās var
noliekt uz priekšu, pieglaust un
grozīt neatkarīgi vienu no otras.
Kad kaķis ir mierīgs un atbrīvots,
ausis ir pavērstas nedaudz uz
priekšu vai sāniem, bet, ja kaķa
uzmanību pievērsis kāds troksnis,
tās pagriežas skaņas avota virzie-
nā. Ausis pavēršas atpakaļ vai tiek
pieglaustas, ja kaķis kļūst nemie-

rīgs. Bailīgs kaķis ausis tur nolais-
tas: jo vairāk nobijies ir dzīvnieks,
jo ausis vairāk pieglaustas galvai.

Ja viena auss ir pieglausta, bet
otra nav, tad signāls nav viennozī-
mīgs - kaķis nav īsti drošs, kā re-
aģēt uz to, kas notiek. Šādā situ-
ācijā dzīvnieks parasti nedaudz
atkāpjas, lai novērtētu situāciju.

Ausis

Kaķa ausu stāvoklis jāvērtē kontekstā ar pārējām pazīmēm un situāciju. To labi
ilustrē attēls augšā, kurā atspoguļotas kaķa emocijas (no kreisās—dusmīgs, nobi-

jies, rotaļīgs, apmierināts)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Sumatratiger-
004.jpg/200px-Sumatratiger-004.jpg

http://www.icatcare.org/sites/default/files/kcfinder/images/images/cat-
communication2.jpg

http://www.mustlovecats.net/images/Ear-Talk.png

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos materiālus: http://lovemeow.com/2013/07/how-much-do-you-know-your-
cat-new-cat-body-language-video-dispels-popular-myths/ un http://www.purina.co.uk/content/your-cat/understanding-your-

cat/cats-and-their-emotions/understanding-your-cat%27s-body-language

Ūsas un mute



14

NUMURA TĒMA

Aste kalpo ne tikai līdzsvara
noturēšanai un manevrēšanai, bet
tiek izmantota arī saziņai. Medījot
vai izsekojot kaķis asti parasti tur
gandrīz vienā līmenī ar ķermeni, jo
tādejādi netiek aizskarti zemu eso-
šie krūmu zari un medījums asti
nevar pamanīt. Kad kaķis, piepla-
cis pie zemes, tuvojas medījumam,
vieglas astes kustības parāda, cik
grūti murrātājam koncentrēties.
Astes gala kustības var novērot arī
tad, ja kaķis ieraudzījis kaut ko
interesantu aiz loga.

Aste kaķiem ir ļoti svarīgs sazi-
ņas līdzeklis ar citiem kaķiem un
cilvēkiem. Guļot tā var būt apvīta
ap kaķi kā mīksta šalle, bet var
būt izstiepta pilnīgi taisna un iz-
spūrusi, kad kaķis ir nobijies. Ka-
ķene var to ar nolūku vai pilnīgi
nejauši izmantot kā rotaļlietu ka-
ķēniem.

Pilnībā atbrīvots, pašpārlieci-
nāts un modrs kaķis asti tur no-
liektu uz leju vai arī tā nedaudz
velkas pa zemi. Ja murrātājs sa-
tiek draudzīgu kaķi vai cilvēku,
aste uzslejas stāvus kā karoga
kāts, ziņojot par miermīlīgiem no-
lūkiem. Draudzīgi noskaņots, bet

piesardzīgs mincis cita kaķa vai
cilvēku klātbūtnē asti tur paceltu
augšup, bet astes gals ir nedaudz
noliekts uz priekšu, norādot, ka
dzīvnieks nejūtas sevišķi drošs.
Kaķenes izslietā aste ir signāls, lai
kaķēni viņai sekotu, savukārt viņu
paceltās astes palīdz orientēties
pārējiem metiena kaķēniem.

Apsveicinoties ar māti, kaķēni
tai tuvojas ar augšup paceltām
astēm, bet, pienākuši klāt, viņi to
nolaiž lejā vai glauž gar mammas
ķermeni, lai prasītu barību. Pieau-
gušie kaķi arī mēdz savīt astes ko-
pā, lai apmainītos smaržām. Viņi
arī apvij astes ap cilvēku kājām vai
objektiem. Abas pazīmes norāda,
ka kaķis cenšas pievērst uzmanību

un lūdz barību.

Ja kaķis guļ, bet gatavojas kaut
ko darīt, var novērot straujus as-
tes vēzienus no vienas puses uz
otru. Šķiet, tiek risināts jautā-
jums: „Darīt vai nedarīt?” Jo mod-
rāks un uztrauktāks kaķis kļūst,
jo plašākas un biežākas kļūst as-
tes kustības. Lai arī šo signālu
cilvēki visbiežāk asociē ar dus-
mām, tas var norādīt arī uz ļoti
sakāpinātām emocijām, piemēram,
ekstāzi – kaķi var ļoti strauji vici-
nāt asti, kad tiek ķemmēti.

Otrs ļoti viegli atpazīstams as-
tes signāls ir augšup pacelta, iz-
spūrusi aste. Tā liecina, ka kaķis
jūtas ļoti apdraudēts un ir kļuvis
agresīvs – tas daudz labprātāk aiz-
muktu, bet, ja to provocēs, viņš
sevi aizsargās. Apgrieztais „L” ir
konflikta pazīme. Apgrieztā „U” vai
„pakavveida” aste, bieži vien ar
saceltu spalvu, norāda uz agresiju.

Dažkārt pacelta aste tiek pēk-
šņi parauta uz priekšu. Tā norāda
uz vieglu aizkaitinājumu vai iz-
smieklu. Šo signālu var novērot,
uzrunājot kaķi, kurš staigā apkārt
– kaķis dod zīmi, ka ir cilvēku pa-
manījis, taču viņa domas kavējas
kaut kur citur.

Aste

http://www.petsfoto.com/wp-content/uploads/2010/07/Cat-Fight14.jpg

http://www.zastavki.com/pictures/originals/2013/Animals___Cats__Black_cat_
on_a_fence_under_the_tree_044846_.jpg

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos materiālus: http://lovemeow.com/2013/07/how-much-do-you-know-your-
cat-new-cat-body-language-video-dispels-popular-myths/ un http://www.purina.co.uk/content/your-cat/understanding-your-

cat/cats-and-their-emotions/understanding-your-cat%27s-body-language
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Kaķis, kurš gatavojas aizstāvē-
ties, cenšas izskatīties lielāks nekā
patiesībā. Arī dominants kaķis
mēģina izskatīties lielāks nekā
patiesībā, pašpārliecināti soļojot.
Abos gadījumos kaķis cenšas iz-
vairīties no konflikta.

Agresīvs kaķis izstiepj kājas
(pakaļkājas ir garākas nekā
priekškājas, tāpēc pakaļgals atro-
das augstāk nekā pleci) un saslien
kažoku uz muguras un astes, lai
izskatītos iespaidīgāks. Dzīvnieks
uzmet kūkumu un pagriežas ar
sāniem pret agresoru, lai izskatī-
tos vēl lielāks. Kaķis grib uzbrucē-
jam likt divreiz padomāt, iekams
uzbrukt. Ja uzbrucējs iepauzē,
upuris lavās projām krabjveidīgā
gaitā. Kaķis lēnām atkāpjas no
agresora, uzmanīgi vērojot jebkā-
das draudu pazīmes. Lēna atkāp-
šanās ir mēģinājums izvairīties no
pēkšņa vai instinktīva uzbruku-
ma.

Turpretim pazemīgs kaķis grib
izskatīties mazs un nekaitīgs. Tas
var sarauties, pieplakt zemei, do-
dot zīmi, ka vēlas palikt viens. Ja
tas nenostrādā, kaķis var noslīgt
uz viena sāna, demonstrējot savu
pazemību. Ja otrs kaķis vēl jopro-
jām izturas draudīgi, upuris apve-
ļas uz muguras, pagriežot galvu,
lai skatītos uz uzbrucēju. Tas ir
nomierinošs signāls. Atšķirībā no
suņa, kuram apvelšanās uz mugu-
ras ir pazemības žests, kaķis šajā
pozā vēl joprojām ir bīstams preti-
nieks. Ja agresors mēģina turpināt
uzbrukumu, upurim ir iespēja cī-
nīties pretī ar visām četrām nagai-
najām ķepām un zobiem. Ja uz-
brucējs kaķim uzlec virsū, šī poza
ļauj apvīt priekškājas ap agresora
kaklu un pievilkt to tuvu zobiem,

tikmēr pakaļkājas var uzšķērst
pretiniekam vēderu.

Rotaļīgi kaķi apveļas uz mugu-
ras, lai varētu izmantot visas četr-
as ķepas ar ievilktiem nagiem se-
vis aizstāvēšanai, dažkārt pa jo-
kam kožot citam kaķim vai savam
saimniekam. Daži kaķi apveļas
otrādi, lai sveiktu savus saimnie-
kus – tas ir atavisms no kaķēna
uzvedības, kad kaķēns aicina
mammu apkopt vēderiņu. Saim-
nieki bieži pārprot šo žestu, uzska-
tot to par padevību vai arī uzaici-
nājumu pakutināt vēderu, un pēc
tam brīnās, kāpēc kaķis skrāpē.
Pieaugušam kaķim apvelšanās uz
muguras ir uzticības žests, un ka-
ķis paļaujas, ka cilvēks viņa vēde-
ru neaiztiks. Lai parādītu, ka esat
sapratis šo žestu, var noglāstīt
ūsainim galvu vai vienkārši ļaut
apostīt roku. Protams, ir kaķi, kas
izbauda vēdera bužināšanu, taču,
ja vien jūsu kaķis nav viens no
tiem, nevajag viņu apvainot, pie-
ņemot, ka katrs „puncīša žests”
nozīmē aicinājumu pakasīt vēde-
ru.

Kaķenes, kuras meklējas, pave-
dinoši vārtās runču priekšā, lai

pievērstu uzmanību. Kaķi arī vār-
tās, lai pakasītu muguru.

Ļoti netaktisks gājiens, ko pie-
ļauj daži kaķu saimnieki, ir kaķa
cieša apskaušana, tāpēc nav brī-
nums, ka kaķis no viņiem mēģina
aizmukt. Lielākajai daļai kaķu ne-
patīk ierobežotības sajūta un
daudz labprātāk tie izvēlas maigu
glāstīšanu. Lai gan ir daži izņēmu-
mi, taču, ja kaķis izrāda nepatiku
vai mēģina izrauties, ir jāsaprot,
ka viņš saka: „Nē, paldies!”

Ķermeņa stāvoklis

Ne visa kaķu komunikācija
vai uzvedība ir viegli saprota-
ma, pat ne tiem, kuri pie ka-

ķiem ir pieraduši. Mēs, cilvēki,
neuztveram feromonus vai arī

sīkākas, netveramākas ķermeņa
valodas nianses. Tāpēc dažkārt

mums kaķu uzvedība liekas
mulsinoša, liekot meklēt pat
pārdabiskus izskaidrojumus.
Taču, apgūstot kaut dažus no

vienkāršākajiem signāliem, jūs
būsiet uz pareizā ceļa, lai veido-

tu labāku saprašanos ar savu
četrkājaino draugu. Veiksmi!

http://www.petsfoto.com/wp-content/uploads/2010/07/Cat-Fight14.jpg

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos materiālus: http://lovemeow.com/2013/07/how-much-do-you-know-your-
cat-new-cat-body-language-video-dispels-popular-myths/ un http://www.purina.co.uk/content/your-cat/understanding-your-

cat/cats-and-their-emotions/understanding-your-cat%27s-body-language
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Parāda atdošana
STĀSTS

Tas šķiet kā teiksma. Būtībā tā
ir augsti profesionāla shēma, ku-
ras mērķis ir atdot laukiem dau-
dzas tauriņu sugas, ko apdraud
vides piesārņošana un dzīvesvietu
izpostīšana. Ideālos apstākļos tau-
riņi strauji savairojas un izplatās
kaimiņu apvidos. Šai īpašumā tā-
pat arī tiek novāktas savvaļas pu-
ķu sēklas, ko pārdod dabas drau-
giem visā Anglijā, lai katrs pats
varētu izveidot savu tauriņu
audzētavu.

Dabaszinātnieks un radiožur-
nālists Fils Drabls savā mežā ir
izveidojis līdzīgu, drošu patvēru-
mu. Rūpīgi bagātinot un apsaim-
niekojot vidi, no tuvienes un tālie-
nes tiek piesaistīti zvēri, putni un
kukaiņi, lai radītu plaukstošu,
līdzsvarotu sabiedrību. Šo mežu
apmeklē skolēni, kas vēlas redzēt
briežus, lapsas, āpšus, trusīšus,
gārņus un daudzus, daudzus citus
dzīvniekus, kādi tie ir patiesībā
savās mājās.

Slavenais dabas aizsargātājs
un rakstnieks Džeralds Darels ir
izveidojis savu mazo paradīzi Džer-

sijas salā, lai pavairotu gandrīz
izmirušas, eksotiskas sugas un
pēc tam atdotu tās to izcelšanās
vietām ārvalstīs. Tas ir īpaši
smalks darbs, kas prasa neparas-
tas zināšanas un prasmes, kā arī
lielus līdzekļus. Bet Darels ir sa-
pratis, ka mēs esam parādā to Da-
bai, un atjauno mūsu sagrauto.

Arī Vipsneidas zoodārzs par
spīti nosaukumam ir dabas aizsar-
dzības un mācību centrs. Tur ve-
terinārārsti, kas ārstē savvaļas
dzīvniekus, tiek sagatavoti savam
svarīgākajam uzdevumam reto
sugu aizsardzībā. Daudzas sugas
ir samazinājušās līdz tik niecīgām
populācijām, ka tās var iznīcināt
jebkura epidēmija dažu dienu lai-
kā, tāpēc ir būtiski novērot katra
dzīvnieka veselības stāvokļa vai
vides apstākļu pārmaiņu. Ir cerī-
bas, ka ar laiku katru rezervātu
un nacionālo parku pasaulē varēs
nodrošināt ar vienu vai vairākiem
speciāli sagatavotiem veterinārār-
stiem.

Šie daži piemēri parāda jaunu
izpratni par apkārtējās dabas uni-

kālo, patieso vērtību un jaunu at-
ziņu, ka cilvēkam ir jāaizsargā da-
ba tās pašas labā, nevis lai to iz-
mantotu.

Beidzot arī mēs tuvojamies atzi-
ņai, ka nevar uzzināt dzīvnieka
būtību, ja tas neatrodas savā
dzimtajā vidē, nav brīvs un aktīvs.
Un no šī jaunā redzes viedokļa
mēs saskatām, cik bezjēdzīgas ir
visas šīs menažērijas, ko sauc par
zoodārziem, kurās dzīvnieki ir sa-
vākti bez izvēles, neņemot vērā ne
to veselību, ne izcelsmi, kur tos
tur mūža ieslodzījumā būros, bieži
arī vienatnē, lai izrādītu, tieši tā-
pat kā viduslaiku gadatirgos mē-
dza izrādīt slimus un kroplus cil-
vēkus. Diemžēl tie, kuri šķiras no
savas grūti pelnītās naudas, lai
redzētu „īstus” dzīvniekus, nezina,
ka lielākajā daļā zoodārzu ir tikai
viens vienīgi reāli rādāms dzīv-
nieks – homo raptor (cilvēks laupī-
tājs).

Mēs esam Dabai parādā milzī-
gu atlīdzību, tāpēc ir laiks sākt
atdot to, kas pieder vienīgi viņai.

Kristīne Čilvere

Entomoloģe Mirjama Rotšilda audzē tauriņus. Viņai pieder milzīgi lauki, kuros ir iesē-
tas savvaļas puķes un īpašas zāles. Pār tiem mirguļojot lidinās dažādu veidu un lielumu
tauriņu mākoņi visās varavīksnes krāsās. To starpā ir pasugas, kuras sen uzskatīja par iz-
mirušām.
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MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Šī mēneša suņa godā ir tikusi dāma
ar biezu, pūkainu kažoku un kura sa-
vos cienījamos piecos gados vēl jopro-
jām ir ņipra, aktīva un labprāt izstrā-
dā kādas delverības. Iepazīstieties ar

Džūliju!

Tā nu dzīvē dažkārt sanāk, ka patver-
smē man nācās atgriezties otro reizi, jo mana

mīļā saimniece smagi saslima un vairs par ma-
ni parūpēties nevarēja. Tas notika jūlija sāku-
mā, un jaunus saimniekus gaidu vēl joprojām.

Dažiem šķiet, ka pieci gadi tas
ir daudz. Es domāju, ka tas ir tikai
skaitlis. Man vēl joprojām patīk spēlē-
ties kā kucēnam—skriet pakaļ bumbi-
ņām un cīkstēties. Savus priekus un
sajūsmu paužu lēkājot, bet dažkārt,
pastaigās ejot, labprāt izskrienos, lai
pēc tam mierīgā garā turpinātu izpētīt
pasauli.

Ar citiem suņiem sadzīvoju pēc
izlases  principa—ir tādi, kas man pa-
tīk (lielākoties tie ir suņu puikas) un ir

Taču visvairāk man
patīk atrasties cilvēku sa-
biedrībā, jo patversmē var-
būt tā dzīve nemaz nav tik
slikta—man ir, kur gulēt,
ko ēst un es tieku vesta
pastaigās, tikai to glāstu
un uzmanības vienmēr va-
rētu būt vairāk...

Varbūt tu vēlies kļūt
par manu labāko drau-

gu?
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OKTOBRĪ MĀJĀS DEVĀS...
Trevors

Oktobrī beidzot pie savām īstajām mājām tika patver-
smes „vācietis” Trevors, kura pirmais adoptētājs suni at-
veda atpakaļ uz patversmi, jo tas esot pavisam dumjš un
neko nespējot iemācīties – tik vien, kā sēžot krūmos un
baidoties pats no savas ēnas. Pēc šī stāstījuma patver-
smes kolektīvs ar bažām gaidīja Trevora atgriešanos, lau-
zot galvu, kas gan varētu būt atgadījies, ka draudzīgais
un dzīvespriecīgais suns tik ļoti izmainījies. Taču bažas
izrādījās veltīgas – Trevors ieradās, luncinādams asti un
dodams bučas visiem pazīstamajiem cilvēkiem. Saimnieks
gan strikti uzstāja, ka suns esot pamuļķis, jo, redz, viens
pats pagalmā dzīvodams, nebija praties pieņemties gudrī-
bā, tik vien kā racis bedres un nograuzis stādījumus.

Jau pēc dažām dienām Trevoru izvēlējās kāds pavecāks
kungs, tepat patversmei kaimiņos dzīvojošs. Nogaidījuši
pāris dienas, zvanījām noskaidrot, kā suņu puikam klājas,
baidoties atkal izdzirdēt nelāgas vēstis. Taču jaunais saim-
nieks par savu četrkāji bija stāvā sajūsmā – tik gudru un
attapīgu suni viņš dzīvē neesot redzējis, viss tiekot apgūts vienā mirklī un katru saimnieka vēlmi Trevors
gluži vai no acīm nolasot. Abi ik dienas kopīgi strādājot mazā darbnīciņā, bet rītos un vakaros dodoties ga-
rās pastaigās pa Šampēteri. Ar Trevoru varot sarunāties gluži kā ar cilvēku – suns atbildot saimnieka vār-
diem savā valodā, ar rējieniem, astes luncināšanu un ķermeņa kustībām.

Apollo

Oktobrī mājup devās mūsu „džentelmenis frakā” – simpātis-
kais suņu jauneklis Apollo. Viņa dzīves vieta tagad ir dzīvoklis Bol-
derājā, kur viņš mitinās kopā ar savu saimnieku un viņa ģimeni.
Abi iepazinās patversmē pastaigas laikā, un Apollo savaldzināja
jauno vīrieti ar savu iznesību, manierēm un labo uzvedību. Nonācis
mājās, puika gan esot bijis tik sajūsmināts, ka aiz priekiem šo to
sagrauzis, taču jaunā ģimene uz viņu par to nedusmo, jo saprot,
ka ne jau aiz ļauna prāta suns to darījis. Apollo ikdienas pienāku-
mos ietilpst mājas sargāšana, uzmanīgi raugoties pa logu, vismaz
divas pamatīgas maltītes un rūpīga nosnaušanās pusdienlaikā,
uzkrājot spēkus vakara darbiem kopā ar saimnieku – pastaigām,
skriešanai un citām aktivitātēm.
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Septembra nogalē visu Latviju saviļņoja
stāsts par izcilā dienesta suņa Džonatana
Bleida skumjo likteni – sava divkājainā die-
nesta biedra nodots, trīs gadus nodzīvojis
bezpajumtnieku un narkomānu midzenī, 14
gadus vecais vācu aitu suns tumšā, lietainā
vakarā tika pamests pie patversmes vārtiem.
Tikai aiz kaklasiksnas aizbāztā dienesta suņa
apliecība ļāva noskaidrot viņa dzīvesstāstu –
visu mūžu suns bija strādājis cilvēku labā,
meklēdams sprāgstvielas un apsargādams Lat-
vijas prezidentus.

Patversmes kolektīva aprūpēts un bijušo
kolēģu apciemots, atbrīvots no parazītu tūk-
stošiem un saņemdams medikamentus sāpošo
kāju un blusu alerģijas izēsto jēlumu ārstēša-
nai, Bleids ātri atguva veselību un možumu.
Jau pēc dažām dienām suņa sērajās acīs at-
mirdzēja dzīvesprieks un visā pilnībā atklājās
tās rakstura īpašības, kas viņam bija ļāvušas
kļūt par vienu no izcilākajiem dienesta su-
ņiem Latvijas vēsturē – inteliģence, saprāts
un nosvērtība apvienojumā ar nerimstošu
izziņas kāri. Neraugoties uz cienījamiem ga-
diem un vecuma kaitēm, Bleids labprāt
draiskojās kā kucēns, devās garās pastaigās,
bet par visu vairāk viņam patika būt kopā ar
cilvēku.

Gribētāju dot Bleidam mūža mājas netrūka, un patversme ir dziļi pateicīga tiem desmitiem
cilvēku, kas bija gatavi uzņemt veco karavīru savās mājās. Jaunā saimnieka meklējumos aktīvi iesaistījās
arī Bleida bijušie kolēģi no Militārās policijas, jo, ņemot vērā suņa īpašās prasmes, bija skaidrs, ka jaun-
ajam saimniekam jābūt pieredzējušam saskarsmē ar dienesta suņiem, tāpēc vislabākais risinājums šķita
Bleida iekārtošana pie kāda no profesionālo dienestu kinologiem.

Taču tad kādu dienu patversmē ieradās pensionēts karavīrs, cilvēks, kas armijai veltījis 30 mūža ga-
dus, visu šo laiku būdams ciešā saskarsmē ar dienesta suņiem. Bleida stāstu viņš bija izdzirdējis kādā no
daudzajām televīzijas ziņām. Kad abi vecie karavīri satikās, nevienam neradās šaubas, ka viņi ir kā radīti
viens otram – savstarpēja sapratne nodibinājās vienā mirklī.

Tajā pašā dienā abi kopā devās uz mājām, kur Bleidu jau gaidīja mīksta guļvieta līdzās saimnieka ie-
cienītajam atpūtas krēslam. Dienu abi vecie zaldāti pavada, apkopjot mājas soli plašajā lauku īpašumā,
dodoties garās, mierīgās pastaigās pa apkārtējiem mežiem vai arī apciemojot draugus Koknesē un Rīgā, jo

Bleids savu saimnieku pavada visur. Vakaros abi skatās televizoru, lasa avīzes vai vienkārši sarunājas:
saimnieks savā krēslā, bet Bleids - cieši līdzās viņam. Suns un saimnieks saprot viens otru no pusvārda,
jo abiem ir līdzīga dzīves pieredze, ieradumi un izpratne par lietām. Jo īsts karavīrs ir karavīrs uz mūžu –
gan cilvēks, gan suns.

Džonatans Bleids
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Patversme “Dzīvnieku
Draugs” ir ieguvusi otro vietu

kosmētikas ražotāja “The
Body Shop” klientu balsojumā
labdarības kampaņā  “Tavas

lūpas, Tava balss” un nākama-
jā gadā saņems 30% no akci-
jas produkta pārdošanas ienā-

kumiem.

Paldies, ka palīdzat mums
palīdzēt!

Tavas lūpas, tava
balss
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