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14/Septembris 2012

Šogad uz salidojumu bija
pulcējušies vairāk nekā 40 suņi un
viņu saimnieki – gan tādi, kas šo
pasākumu apmeklēja pirmoreiz, gan
arī tādi, kuri brauc ciemos katru
gadu. Sevišķi priecājāmies viesu
pulkā ieraudzīt sunenīti Zuzi,
veterānus Džeimsu, Mačo un Īrisu,
Šanelu, Lotiņu, Bandītu, Kimu, Kleo,
Stendiju un daudzus, daudzus citus.
Par 2012.gada salidojuma „Miss”
kļuva rūpīgā māmiņa Elizabetiņa,
bet „Mistera” tituls tika piešķirts
milzu lempim Spartakam.

Salidojumā skatoties uz
laimīgajiem četrkājiem un vēl
laimīgākajiem viņu saimniekiem, uz
brīdi piemirsās draudīgā statistika,
kas liecina, ka ar katru gadu
samazinās no patversmes adoptēto
suņu skaits. 2006.gadā no pat-
versmes „Dzīvnieku Draugs” uz
jaunām mājām devās 349 suņi,
2011.gadā - vairs tikai 157 suņi, bet
šogad deviņos mēnešos - vien 93
suņi. Tai pat laikā arvien vairāk
dzīvnieku kļūst nevienam nevajadzīgi
- daudzi cilvēki aizceļo no Latvijas un
savus četrkājainos draugus līdzi
neņem, citi vairs nespēj tos uzturēt,
vēl citiem dzīvnieks vienkārši kļuvis

par apgrūtinājumu. Vidēji 70%
patversmē „Dzīvnieku Draugs” no-
nākušo suņu un kaķu ir „saimnieku”
dzīvnieki, 25% - atrasti uz ielas un
tikai 5% - īsti bezpajumtnieki,
kuriem nekad nav bijis savu māju...

Tāpēc vēlamies atgādināt
patversmes un „Dzīvnieku Drauga
fonda” dibinātājas Kristīnes Čilveres
teikto, ka „dzīvnieki, vienīgi dzīvnieki
un attieksme pret tiem ir cilvēcisko
vērtību lakmusa papīrs”. Cilvēka
attiecības ar suni Kristīne salīdzināja
ar līgumu, kurā cilvēks var rīkoties
vienpusēji, bet otra puse ir pilnīgi
beztiesiska, ja vien cilvēks nenoslēdz
stingru un nepārkāpjamu līgumu
pats ar sevi, kas satur bez-
nosacījuma atbildības uzņemšanos.
„Savādāk tas nav nekas vairāk kā
vara bez atbildības – ļaunums, kas
paceļ savu pretīgo galvu visur, kur
valda kāds diktators,” rakstīja
Kristīne, atgādinot, ka „labākais
mūsu būtnē ir tas, pie kā vēršas
suns, kad tas uzticīgi raugās cilvēkā,
droš i  a i zsargāts  ar  c i l vēka
vienošanos pašam ar sevi”.

„Dzīvnieku Drauga” komanda

Cilvēcisko vērtību lakmusa papīrs

Septembrī paveik-
tais: Laimīgie kaķu
stāsti

2

Ziņas: Rīgā atklāta
jauna patversme,
The Body Shop
talka, ciemiņi pat-
versmē

3

Notikums: Adoptēto
suņu salidojums
2012

5

Dzīvnieku
aizsardzība: spriež
par dzīvniekiem
draudzīgāku lauk-
saimniecību

7

Borisa un Ināras
Teterevu fonda
projekts

8

Numura tēma: Tas
trakais pusaudža
vecums

9

Mēneša dzīvnieki:
Naida un Nensija

12

Laimīgie stāsti:
Muris, Murats un
Jancis

13

“Nē!” kosmētikas
izmēģinājumiem
uz dzīvniekiem

15

Šajā numurā:

Septembris patversmē „Dzīvnieku Draugs” ir svētku laiks, jo,
ieskandinot Vispasaules dzīvnieku dienu, ko atzīmē 4.oktobrī, notiek
ikgadējais Adoptēto suņu salidojums – notikums, kas ikvienam
patversmes darbiniekam ļauj izjust patiesu gandarījumu par
paveikto.
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Septembrī aizvien biežāk
patversmes vestibilā bija redzami
ļaudis ar pavisam maziem
kaķēniem rokās, apliecinot, ka
rudens kaķēnu sezona ir klāt.
Diemžēl līdz ar pirmajiem
uzņemtajiem mazuļiem kaķēnu
istabā atkal tika ievazātas
infekcijas slimības un nācās
ievērot stingru karantīnu, tāpēc
varējām uzņemt tikai 27 kaķus.
Tos dzīvniekus, kuriem nepietika
vietas patversmē, iekārtojām
pagaidu mājās un nepieciešamības
gadījumā palīdzējām ar veteri-
nārārsta konsultācijām un medi-
kamentiem.

Uz jaunām mājām sep-
tembrī devās 29 ūsaiņi, tostarp
„ofisa kaķis” Jancis, ārzemnieks
Binkss, kopš februāra patversmē
mitušais Muris, pūcīgais pelēcis
Murats un strīdniece Malīte,
patversmē uzaugušie Marsels,
Riekstiņa, Emma un Dagijs,
rudais skaistulis Majors un citi.

Aizvien šaurāk septembrī
kļuva arī patversmes kucēnu
telpās – no 15 uzņemtajiem
suņiem lielākā daļa bija mazuļi:
draiskules Tia un Hēra, sparīgie
suņu puikas Apollo un Trevors,
kā arī Kārlija, Kevins un Lūsija
stājās adoptēto Vinstona, Klaida
un Snikera vietā. Jaunas mājas
septembrī atrada deviņi suņi:

lielākā daļa tepat Latvijā, toties
jorkšīras terjerīte Nika, kurai
mugurkaula traumas dēļ bija
kroplas pakaļkājiņas, aizceļoja uz
Igauniju. Vidēji viens suns
pavadīja patversmē 31,2 dienas.

Patversmē septembrī steri-
lizēta 1 kuce un 5 kaķenes,
kastrēts viens runcis.

Septembris skaitļos un ciparos
Portālā „Ziedot.lv”  projektam „Reiz
cilvēkam bija draugs”  ziedojuši
www.mmm-pravda.ru, Irina Saviča,
Lidija Mazure, Viesturs Lujāns,
Kristīne Sproğe, Santa Upeniece,
Inita Poltiņņika un citi.

Pateicamies ziedotājiem Emīlam
Mor im,  A leksandra i  Draba i,
Andrejam Zamkovojam, Bariani
Giovanni, Ļobovai Tatarinai, SIA
Lirams, Alīnai Nazarovai, Poļinai
Smirnovai, Jeļenai Zubalei, Svenam
G un n a r am  And r e ,  O k sa n a i
Agarkovai, Olgai Martiņenko,
Margaritai Pravļencevai, Irinai
Kafkai, Solvitai Muižarājai, Inārai
Zabolockai, Ir inai Smirnovai,
Jevgēnijam Lavrentjevam, Jeļenai
Zubalei, Olgai Bartulei, Olgai
Saveļjevai un Ilonai Bišofbergerei.

Paldies!

SEPTEMBRĪ PAVEIKTAIS

Patversme „Dzīvnieku Draugs”:
Ziedojumos saņēmusi 1936,56 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 99,64 Ls

Par komunālajiem pakalpojumiem - 989,84 Ls

Dzīvnieku Drauga Fonds:
Ziedojumos saņēmis:

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

Fizisko personu ziedojumi – 70 Ls

Juridisko personu ziedojumi – 5 Ls

Izdevumi:
Par barību un medikamentiem – 3040,38 Ls

Par veterinārajiem pakalpojumiem - 1390 Ls

Runcis ar humora izjūtu — Jancis

Paldies visiem brīvprātīgajiem
palīgiem un tiem, kas ziedoja
patversmei ikdienā noderīgas

lietas – lietotas drēbes,
rotaļlietas, barību un avīzes!

Īpašs paldies tiem, kas,
palīdzot patversmei, uz laiku
uzņēma pagaidu mājās kaķus

un kaķēnus!
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ZIŅAS

Rīgā atklāta patversme „Labās mājas”
13.septembrī tika atklāta

Juglas dzīvnieku aizsardzības
grupas uzbūvētā dzīvnieku
patversme “Labās mājas” Juglas
ielā 18. Šīs patversmes izveidei
izlietotos vairāk nekā 800 000
latu p i ln ībā  saz iedojuš i
līdzcilvēki un uzņēmēji, un tās
tapšana prasīja desmit gadus.

„Dzīvnieku Drauga fonda”
pārstāve Laura „Labo māju”
atklāšanā norādīja, ka jaunas
dzīvnieku patversmes atklāšana
dzīvnieku draugiem ir lieli svētki,
jo tas dod jaunu cerību simtiem
dzīvnieku, kuri citādi aizietu bojā.
Tomēr patversme ir tikai vieta, kur
pulciņš entuziastu, strādājot pāri
s p ē k i e m  u n  a r  n i e c ī g u
finansējumu, mēģina novērst
sekas, ko radījusi bezatbildība,
vienaldzība un valsts un
pašvaldību kūtrums. „Mēs varam
uzbūvēt vēl desmitiem patversmju,
bet tas būs tikai niecīgs piliens
pamesto, sakropļoto, sliktos
apstākļos turēto dzīvnieku jūrā, ja
sabiedrība un valsts beidzot
nesadzirdēs dzīvnieku draugu
neatlaidīgos aicinājumus kopīgi
ķerties pie problēmas saknes, jau

no bērna kājas ieaudzināt cilvēkos
atbildību par četrkājiem, kas dzīvo
mums līdzās, konsekventi un
stingri sodīt tos, kas dara pāri
mazajiem brāļiem un galu galā
sniegt vismaz kaut kādu atbalstu
tiem, kas kaut ko mēģina darīt
lietas labā,” uzsvērām jaunās
patversmes atklāšanā.

Tāpēc īpaši svarīgi ir, ka
„Labās mājas” būs ne tikai
p a t v ē r u m s  b e z  p a j u m t e s
palikušiem dzīvniekiem, bet arī vēl
viens rupors, no kura izskanēt
dzīvnieku aizsardzības idejai, vēl
viens atbalsta punkts dzīvnieku
draugu grūtajam darbam, lai
sabiedrība, kurā dzīvojam, kļūtu
labāka un līdzcietīgāka.

Raidījums „Ķepa uz sirds” septembrī ciemos
uz patversmi atveda komponistu Zigmaru Liepiņu
un viņa dzīvesbiedri, izcilo dziedātāju Mirdzu
Zīveri. Abi atzina, ka pirmo reizi apmeklē dzīvnieku
patversmi, taču vienmēr mīlējuši dzīvniekus un arī
pašlaik viņu mājās saimnieko runcis Pipars
cienījamos gados un zeltainais retrīvers Kalafs,
kuram tik ļoti patīk aukstums, ka pavasaros viņš
spēj atrast vissīkāko vēl nenokusušā sniega
kripatiņu, uz kuras pagulēt.

Par savu patversmes „krustbērnu” Zigmars
izvēlējās haskiju Ali, novērtējot viņa neatkarīgo rak-

sturu, bet Mirdza – no iemidzināšanas izglābto sunīti
Hipsiju. Raidījumu skatieties LTV 1.kanālā
sestdienās plkst.10.00!

Septembra vidū pat-versmi apciemoja Rīgas
mūzikas internātskolas 1.klases bērni. Dāvanā viņi
atveda krāsainus, skaisti noformētus zīmējumus ar
pašsacerētiem dzejoļiem un laba vēlējumiem
patversmes kaķīšiem un sunīšiem.

Ciemiņi patversmē
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Septembra pēdējā sestdienā
uz talku patversmē ieradās „The
Body Shop” Latvijas biroja komanda,
tā atklājot Tīrības mēnesi „Dzīvnieku
Draugā”. Talkotājiem tika uzticēts
svarīgs uzdevums – pamatīgi izberzt
vasarā uzkrājušos netīrumus no
suņu pastaigu voljēriem. Darbs
nebija viegls, par ko liecināja trīs
salauztās birstes, taču tika paveikts
godam, par ko patversmes suņi saka
talkotājiem milzum lielu paldies!

The Body Shop tīrība
suņu voljēros

Talkotāju darbu fotogrāfijās
var aplūkot šeit:

http://www.facebook.com/medi
a/set/?set=a.497372293614065
.120349.236921419659155&typ

e=1

Izved suni dabā!

Septembris un oktobris ir rudens
mēneši, kas ir kā radīti, lai dabas skaistumu
dotos baudīt ārpus pilsētas.

Neaizmirstiet šajās gaitās līdzi paņemt arī
savu četrkājaino draugu! Viņš priecāsies par
iespēju izskrieties mežā, izpētīt jaunas vietas un
vairāk par visu — būt kopā ar saimnieku. Turklāt
pastaiga vai pārgājiens kļūst krietni jautrāks un
dzīvīgāks, ja līdzi ir kāds, kurš brīnās par šķietami

visvienkāršākajām lietām un pastāvīgi mudina
doties uz priekšu.

Iespēju robežās “Dzīvnieku drauga”
brīvprātīgie laiku pa laikam aizved vienas dienas
piedzīvojumā arī kādu no patversmes suņiem. Nav
aizkustinošāka skata par to, kā suns, kurš savā
dzīvē ir redzējis tikai asfaltētas ielas, mežā
nonācis, priecājas par peļķēm, brien pa upītēm,
labpatikā vārtās sūnās un izbauda brīvību un
plašumus. Turklāt tur viņš vai viņa ir citādi suņi—
mierīgāki un laimīgāki.

ZIŅAS

Par The Body Shop
komandas mīluli kļuva

draiskule Akva

Hektors un Maija 4 stundas
ilgajā Tautas rogainingā

nedaudz atpūšas un iestiprinās.

Naida un Mišela
pārbauda peļķes

dziļumu uz meža takas.



5

Adoptēto suņu salidojums 2012
Ir viena tāda īpaša reize gadā, kuru ļoti gaida patversmes darbinieki, brīvprātīgie un tie,

kuri ir sekojuši kāda suņa stāstam no nonākšanas pie mums līdz savu īsto un vienīgo
saimnieku sagaidīšanai un aiziešanai mājās. Tas ir adoptēto suņu salidojums, kurš šogad
notika jau septīto reizi un pulcēja līdz šim vislielāko dalībnieku skaitu - 40, par spīti tam, ka
pēdējā laika statistika liecina, ka suņus adoptē aizvien mazāk. 22.septembrī saule slēpās aiz
mākoņiem, taču tas nebūt nemazināja atkalredzēšanās prieku un pasākuma īpašo noskaņu.
Atskatu un īsu atstāstu fotogrāfijās piedāvājam arī mūsu lasītājiem.

Katrs salidojums sākas ar adoptēto suņu parādi

Džeimss
Harizmātisko suņu puiku saimnieki
nogādāja klīnikā uz iemidzināšanu, jo
nemācēja ar viņu tikt galā. Taču vienīgais,
kas puikam bija nepieciešams, bija
mazliet suņu skolas. Pēc 9 mēnešiem viņu
izvēlējās kāds vīrietis, kurš bija ieradies
patversmē meklēt sev četrkājaino draugu.
Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena –
nonācis pie Džeimsa būra, viņš tālāk vairs
negāja un zināja, ka puiku adoptēs.
Jaunajās mājās Džeimsam klājas ļoti labi.

Čana
Saimnieks no viņas atteicās
un gribēja iemidzināt pēc
tam, kad sunītei bija
uzbrukuši citi suņi un
salauzuši pakaļkāju. Viņam
kroplis neesot vajadzīgs...
Sunīti izglāba kaimiņš, kurš
Čanu nogādāja patversmē.
Tika veikta operācija un
lauztā kāja salikta kopā.
Čana bija ļoti mīļa pret
cilvēkiem, bet nodarītās pārestības dēļ citi suņi viņai
nepatika. Decembra beigās viņu rezervēja kāda ģimene, kas
apņēmās gaidīt mēnesi, līdz kāja sadzīs un sunītei varēs
veikt sterilizācijas operāciju. Janvārī Čana devās uz jaunām
mājām, kur tagad ir labākā draudzene savai mazajai
saimniecei.

Mazo rakari atrada
janvāra sākumā, un, tā
kā bija skaidrs, ka viņš
izaugs par lielu suni,
jaunus saimniekus
atrast nemaz nebija
viegli. Taču tagad
puika dzīvo pavisam
netālu no patversmes,
viņš iet suņu skolā un
apgūst gudrības (lai
gan tās biežāk mēdz
piemirsties) un ir
iemācījies neuzskatīt
kaķus par rotaļlietām.

Brālīšu atkalredzēšanās

Saimniece dēvē
Mačo par eņģelīti—
viņš nav sastrādājis
nevienu pašu ne-
darbu, ļoti mīl savu
tēti un mammu,
sargā māju un
labprāt dodas pas-
taigās. Pērn viņš vēl
bija patversmes
suņu parādē, bet
šogad lepni iet pie
saimnieces sāniem.

NOTIKUMS

Mačo

Bandīts (Čarlis)
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Kimu un Kleo 2011. gada
novembra beigās kāda sieviete atnesa
tirgus somā, piedraudot — ja patversme
kucēnus nepaņems, viņa tos tāpat te
atstāšot. Suņu meitenēm tad bija tikai 2
mēneši, un abas bija ļoti nobijušās. Taču
ar laiku dāmas iedzīvojās, strādāja
nedarbus, auga lielākas un labprāt
devās pastaigās. Kleo uz jaunām mājām
devās marta beigās – viņu bija
noskatījusi kāda meitene, kas bija
nākusi uz patversmi palīdzēt. Tagad viņa
dzīvo Olainē, viņai ir daudz suņu draugu

un ir sastrādāti šādi tādi nedarbi. Kimu savukārt adoptēja kāds pāris, kurš bija devies garā pastaigā un
Zasulaukā sadzirdēja suņu rejas. Gribēdami uzzināt, kuram tad ir tik daudz suņu pagalmā, viņi ieradās
patversmē un projām devās ar sunīti pie pavadas. Kima dzīvo privātmājā un apmeklē policijas suņu skolu.

Mis un misters 2012—Elizabetiņa (pa kreisi) un
Spartaks (pa labi)

Tessa patversmē nonāca otro reizi
mūžā, jo viņas saimniece nomira. Suņu
kundze sākumā bija noskumusi un
sabijusies, taču pēc laika viņa pelnīti kļuva
par iemīļotu
pastaigu biedru
tiem, kuriem
gribējās „mie-
rīgu sunīti”.
Vasaras vidū pie
viņas ciemos
n ā c a  k ā d a
ģimene, lai būtu
droši, ka viņa
būs īstā, un galu
galā meitene ar
jauko raksturu
devās mājās.

Betiņa lepna par nomināciju

Fērdžiju izvēlēja par šī gada
pasākuma vadītāju. Parasti tas gods
tiek kādam kucēnam, taču, lai
motivētu cilvēkus izvēlēties arī vecāka gadagājuma suņus,
suņu dāma bija labākā kandidāte šim goda pienākumam.

Salidojumu tradicionāli noslēdz
patversmes suņu parāde

Salidojumu fotogrāfijās un video skatiet šeit:
1.http://www.draugiem.lv/user/4645176/gallery/?aid=42989147
2.http://www.draugiem.lv/user/434276/gallery/?aid=42972106
3.http://aculiecinieks.delfi.lv/news/pasakumi/aizvadits-adopteto-sunu-burzins-video.d?id=42691138

NOTIKUMS

Adoptēto suņu salidojums 2012
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Eiropas Komisija
prasa Latvijai

aizsargāt savvaļas
putnus

Eiropas Komisija uzsā-
kusi pret Latviju pienākumu
neizpildes procedūru, jo
Latvijas tiesību akti, kas regulē
savvaļas putnu medības,
neatbilst Eiropas Savienības
normatīviem.

Komisija norāda, ka
Latvijas medību noteikumi ne
tikai neatbilst sugu racionālas
izmantošanas un ekoloģiskā
līdzsvara regulēšanas principiem,
bet tie arī nenodrošina putnu
aizsardzību vairošanās un
ligzdošanas laikā. Latvijas tiesību
akti medību jomā turklāt
neatbilst stingrajiem ES Putnu
direktīvas noteikumiem, uzskata
Komisija. Latvija ir atzinusi
nepilnības un solījusi izdarīt
attiecīgo tiesību aktu grozījumus,
tomēr šādi grozījumi nav
saņemti, tādēļ Komisija
septembrī nosūtījusi Latvijai
argumentētu atzinumu, kas ir ES
pienākumu neizpildes
procedūras otrais posms. Divu
mēnešu laikā Latvijai jāsniedz
atbilde, pretējā gadījumā pret
valsti var tikt piemērotas soda
sankcijas.

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

EP Vides komiteja aicina padarīt „zaļāku”
kopējo lauksaimniecības politiku

Austrijas eiroparlamen-
tārietes Katrinas Kadenbahas
sagatavotais ziņojuma projekts
par lauku attīstību, kurā ņemti
vērā daudzi Eiropas dzīvnieku
aizsardzības organizāci jas
„Europgroup for Animals”
ierosinājumi, komitejā tika
atbalstīts ar pārliecinošu balsu
vairākumu, kas ļauj cerēt, ka arī
EP plenārsēdē dzīvnieku labtu-
rības jautājumi būs uzmanības
centrā.

Ziņojumā norādīts, ka
lauksaimniekiem un lauku
pašvaldībām ir jāiegulda lielākas
pūles, lai sasniegtu enerģijas
taupības un klimata pārmaiņu
ierobežošanas mērķus un ieviestu
bioloģiskās daudzveidības startē-
ģiju. „Lai sasniegtu šos mērķus,
lauksaimniekiem, kas līdztekus
mežkopjiem ir galvenie lauku
vides attīstības veicinātāji, ir
nepieciešams atbalsts, jo tirgus
cenās šāds sabiedriskais labums
neatspoguļojas,” norādīts ziņo-
jumā, uzsverot, ka „bioloģiskā
lauksaimniecība un bioloģiski
augstvērtīga lauksaimniecība ir jo
īpaši labi sasniegumi ilgtspējas

ziņā, tādēļ šie abi lauk-
saimniecības veidi būtu jāveicina,
izmantojot dažādus savstarpēji
atbilstošus pasākumus”.

Savukārt komitejas vice-
prezidenta Dana Jorgensena
sagatavotajā atzinuma projektā
par ES lauksaimniecības tieš-
maksājumiem norādīts: „Nav
šaubu, ka, raugoties no plašas
perspektīvas, tas veids, kā
mūsdienās Eiropā noris lauk-
saimniecība, ilgtermiņā nav
ilgtspējīgs. Tas atstāj nopietnas
sekas uz mūsu dabas resursiem,
tostarp augsni, ūdeni, bioloģisko
daudzveidību un klimatu”.

Tāpēc Jorgensens iero-
sina fundamentāli mainīt KLP
filozofiju un novirzīt tiešos
maksājumus nevis intensīvās
lauksaimniecības atbalstam, kā
tas tradicionāli darīts līdz šim,
bet gan reformēt tiešos maksā-
jumus tā, lai tie piešķirtu
prioritāti tiem zemniekiem, kuri
saimnieko ilgtspējīgi. „KLP
pamatprincipam ir jābūt tādam,
lai nodrošinātu, ka valsts nauda
atbalsta sabiedrisko labumu,”
uzsver Jorgensens.

Eiropas Parlamenta Vides komiteja septembra vidū
izskatīja divus ziņojumus par Eiropas Savienības Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) reformu, un abos uzsvērta
nepieciešamība padarīt šo politiku „zaļāku” un pievērst lielāku
uzmanību dzīvnieku labturības jautājumiem.



8

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais septembrī

Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts arī
septembrī pierādīja, cik ļoti ir nepieciešama ārkārtas
veterinārā palīdzība bezpajumtes dzīvniekiem. Ar
fonda atbalstu palīdzība tika sniegta kopumā 17
dzīvniekiem, vairākiem no tiem – sarežģītos
gadījumos. No projekta līdzekļiem septembrī tika
apmaksāti iepriekšējā mēnesī sniegtie pakalpojumi
812,78 latu apjomā, tai skaitā 42,78 lati par
medikamentiem, bet 770 lati – par veterinārajiem
pakalpojumiem.

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Zvēru „ātrā palīdzība”
septembrī bija nepieciešama
12 dzīvniekiem – trim
suņiem un deviņiem kaķiem.

Vairākiem kaķēniem
ar projekta atbalstu bija
iespējams izārstēt slimās
actiņas un ielas dzīvē iegūtas
vīrusa slimības, ielas
runčukam Ļovam tika
diagnosticēta un ārstēta
zarnu saslimšana, bet
sunītei Fifai un runcītim
Riko izoperēta bruka.
Palīdzību saņēma arī astoņus
gadus vecais bezmāju kaķis
no Olaines, kuru atrada uz
ielas pavisam novārgušu.

Sterilizācijas programma
Izmantojot fonda lī-

dzekļus, septembrī tika
sterilizētas septiņas bezpa-
jumtes kaķenes un viena
kucīte. Kaķus uz sterilizāciju
nogādāja  barotā j i  no
kolonijām Stirnu ielā,
Melnsila ielā, Bērzones ielā,
Abavas ielā un Kleistu ielā.

Laimīgais stāsts — Sandro
Projekta „laimīgais

stāsts” septembrī ir runčuks
Sandro, kurš ārstēšanos gan
sāka jau augustā. Kaķi
atrada uz ielas pilnīgi
bezpalīdzīgu – traumas dēļ
viņš varēja pārvietoties tikai
pievelkoties ar priekškājām.

Izmeklēšana atklāja,
ka runčukam ir lauztas gūžas
un nepieciešama steidzama
operācija. Tā bija veiksmīga,
un pēc mēnesi ilga
atveseļošanās perioda Sandro
ir pilnībā atguvis spēju
kustēties un jau devies uz
jaunajām mājām.

PROJEKTS

Sandro ir jau izveseļojies un devies mājās
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Tas trakais pusaudžu vecums...
NUMURA TĒMA

Pārskatot patversmēs nonākušo suņu sadalījumu pēc vecuma, atklājas, ka
lielākā daļa no tiem ir pusgadu līdz divus gadus veci. Šāda statistika raksturīga
ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Lielākoties šos “tīņus” atrod pamestus uz ielas,
viņi tiek izglābti no eitanāzijas vai arī no viņiem atsakās saimnieki. Pamatojums
— ar suni nevar tikt galā: tas vispār neklausa, neprot uzvesties, sagrauž mēbeles,
izrok dārzu, bēg projām... Visam pārkāpumu sarakstam vietas nepietiek, bet
stāsta sākums laikam gan viņiem visiem ir bijis vienāds — reiz cilvēks izvēlējās
mazu un mīlīgu kucēnu ar domu, ka tas pats no sevis izaugs tikpat gudrs,
pašaizliedzīgs un drosmīgs kā Reksis, Lesija, Bendžī. Taču izrādījās, ka viss
nemaz nav tik vienkārši...

Suņi no cilvēkiem daudz
ne a t š ķ i r as — če t r k ā j a i na i s
draugs tikai aug krietni ātrāk.
Cilvēkam bērnība beidzas ap 12
gadu vecumu, bet suns to ir
izdzīvojis jau dzīves piektajā vai
sestajā mēnesī, kad pūkainais
kucēna kažoks tiek nomainīts
uz pieauguša suņa “mundieri”
un pastiprināti aug kauli un
muskuļi. Apaļīgā un amizantā
kucēna vietā nu stāv tievs,
izstīdzējis, gandrīz pieaudzis
suns ar lielām, neveiklām
ķepām un pāri plūstošu
enerģiju. Neapzinoties savu
spēku un lielumu, viņš turpina
bērnišķīgi uzvesties, bet sekas
tam nu ir daudz nopietnākas.

Zobu maiņas dēļ šādam
suņu “tīnim” rodas vēlme

grauzt, un tās apmierināšanai
nereti tiek izvēlēti nepareizi
priekšmeti - tāpēc, ka
piemērotāki nav pieejami. Līdzīgi
kā cilvēks ar rokām, suns ar
purnu un muti izzina apkārtējo
vidi.

Attīstoties un nobriestot
dzimumsistēmai, jaunā suņa
organismā izdalās hormoni,
kur u  i e t ekmē i zma inās
uzvedība. Puikas sāk “celt kāju”,
iezīmēt teritoriju, izrāda vēlmi
klaiņot, interesējas par kucītēm
un var būt agresīvi pret citiem
stiprā dzimuma pārstāvjiem.
Suņu meiteņu organisms
savukārt gatavojas pirmajai
meklēšanās reizei (8 mēnešu
vecumā), viņa var kļūt rotaļīga
un draudzīga pret suņu puikām,

bet izrādīt nepatiku pret citām
kucēm. Arī agrā vecumā
kastrētiem dzīvniekiem šīs
pārmaiņas neiet secen—interese
par sugasbrāļiem saglabājas un
tiem kā rotaļu biedriem vienmēr
tiks dota priekšroka.

Pamazām nostiprinās
rakstura iezīmes, kas sunim
piemitīs visu atlikušo mūžu un
kuras mainīt būs ļoti grūti.
Pusaudža vecumā suns sāk
apzināties un cīnīties par savu
vietu barā un pasaulē, tāpēc
pastāvīgi tiek pārbaudītas
nospraustās robežas (un līdz ar
to arī saimnieka pacietība): cik
tālu drīkst un var iet.

Bet vai tad cilvēki-
pusaudži ir citādāki?

Suņu un cilvēku  bērni
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Publikācija sagatavota, izmantojot www.animalhumanesociety.org/, www.veterinarypartner.com/, www.petplace.com/
pieejamos materiālus.
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Socializācija suņa dzīvē
īpaši nozīmīga ir četru līdz piecu
mēnešu vecumā, kad divas
nedēļas ilgst otrais baiļu periods.
Taču tas nenozīmē, ka pēc tam
darbs šajā jomā ir jāpārtrauc.
Lai suns izaugtu un paliktu
līdzsvarots un mierīgs, viņu
pastāvīgi jāpakļauj jaunu
apkārtējās vides stimulu ie-
darbībai. Citādi ļoti bieži
saimnieki konstatē, ka viņu
draudzīgais un drošais kucēns ir
kļuvis bailīgs vai pat agresīvs.

Suņa dabā ir piesardzīgi
izturēties pret jebkuru jaunu
lietu vai svešu cilvēku, un tā tas
paliek tik ilgi, kamēr viņam
netiek iemācīts to asociēt ar kaut
ko pat īkamu, piemēram,
kārumiem.

Svarīgi ir radināt suni pie
pieskārieniem dažādās ķermeņa
daļās (galva, ausis, sāni,
ekstremitātes utt.), jo tas
atvieglos izmeklēšanu un dažādu
procedūru veikšanu nepie-
ciešamības gadījumā, kā arī
iemācīs suni nesaasināti reaģēt
uz pēkšņiem, neparedzētiem
kairinājumiem.

Svarīga ir socializācija ar
citiem suņiem, lai suns
iemācītos nolasīt to “ķermeņa
valodu”, saprastu un zinātu, kā
pienācīgi uzvesties. To var darīt
socializācijas klasēs, suņu
pastaigu laukumos, “randiņos”
ar paziņu vai draugu suņiem vai
vienkārši ejot pastaigās pie
pavadas.

Ļoti labs veids, kā iemācīt

suni ātri adaptēties dažādos
vides apstākļos, ir regulāri
mainīt pastaigu maršrutu vai
vietas (pilsētas centrs, parki,
pļavas, jūrmala, mežs, kalni
ut t . ) ,  padarot  pasta igas
interesantas ne tikai viņam, bet
arī sev. Tas ir arī mentālais
stimuls, kas tik ļoti nepieciešams
augošam sunim.

NUMURA TĒMA

Gandrīz katrs suņa
saimnieks ir sastapies ar
situāciju, kad mīluli piemeklē
īslaicīgs kurlums, sevišķi
situācijās, kad notiek kaut kas
ļoti aizraujošs un “šurp” tā
vienkārši paslīd gar ausīm. Vai
arī pēc zināmas komandas
saņemšanas suns raugās ar
neizpratnes pilnu skatienu acīs,
it kā “sēdi” būtu pateikts ķīniešu
valodā. Pēkšņi kucēnam piemīt
milzīgs spēks un viņš burtiski
rauj jūs pa ielu uz priekšu vai
cenšas “pakārties” kaklasiksnā,
ieraugot citu suni vai kaķi
pārskrienam pāri  ceļam.
Piemirsušies mājas iekšējās
kārtības noteikumi un gadās
“nelaimes” iekštelpās, bet
apmācību laukumā suns dara
visu citu, tikai ne koncentrējas
uz veicamo darbu.

Protams, katrs suns ir
citāds un tas, kādas būs
problēmas grūtajā pusaudža

vecumā un kā ar tām tikt galā, ir
atkarīgs gan no dzīvnieka
temperamenta un rakstura, gan
saimnieka ieguldītā darba.
Apmācība ir ne tikai lielisks
veids, kā disciplinēt un sagatavot
suni dažādām dzīves situācijām,
bet palīdz nostiprināt saikni

starp suni un saimnieku,  lai
veidotos abpusēji cieņpilnas un
draudzīgas attiecības, kā arī
sniedz nepieciešamo mentālo
stimulāciju.

Darbā ar pusaudzi (un
jebkuru suni) ļoti svarīga ir
pacietība un pozitīva un radoša
pieeja. Nevajag visas suņa
kļūdas uztver t  kā  t ī šu
nepakļaušanos vai atriebību
(suņi nemēdz sagrauzt lietas,
izrakt puķu dobes vai slikti
uzvesties kādam par spīti), bet
gan atrast veidu un izskaidrot tā,
lai viņš saprot.

Grūtības koncentrēties
nav suņa vaina—saimniekam ir
jāpanāk,  l a i  v iņš  būtu
interesantāks par visu apkārt
notiekošo, un jājūt, kad no
skolnieka tiek prasīts par daudz.
Rotaļas ir labs apbalvojuma un
atslodzes veids. Turklāt ir
pierādīts, ka rotaļīgā noskaņā
veikts treniņš ir efektīvāks nekā
dusmošanās.

Viņš neklausa!

Socializācija

Atceries!
Suņa

socializācija ilgst
visu mūžu.
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Publikācija sagatavota, izmantojot www.animalhumanesociety.org/, www.veterinarypartner.com/, www.petplace.com/
pieejamos materiālus.
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NUMURA TĒMA

Par lieliskiem suņiem...
Mēdz sacīt, ka suns

pirmajā dzīves gadā prasa
vislielāko ieguldījumu, un no tā,
cik daudz jūs viņam dosiet, būs
atkarīgs tas, kāds viņš izaugs.
Laba, sabalansēta barība un
atbilstoša fiziskā slodze nozīmē
mazāk veselības problēmu
nākotnē. Pareiza audzināšana,
apmācība un social izāci ja
kritiskajos vecuma posmos nozīmē
mierīgu, līdzsvarotu un draudzīgu

suni, uz kuru varēs paļauties
dažādās dzīves si tuāci jās.
Savukārt daudzas nevēlamas
uzvedības problēmas, atrodot
pareizo cēloni, ir iespējams
atrisināt.

Tas var prasīt laiku, pūles,
milzīgu pacietību un finansiālos
līdzekļus, taču sekmīgs rezultāts ir
tā vērts. Galvenais ir nepadoties
pirmo sarežģījumu priekšā, jo
ideālu suņu pasaulē nav. Pat četr-

kājainās filmu zvaigznes reiz bija
mazas un sastrādāja ļoti daudz
nedarbu, iekams izauga par
gudriem un labi apmācītiem
varoņiem. To, cik grūts ceļš līdz
tam bija jānoiet, kino nerāda.
Tāpēc mīliet savu suni arī tad, ja
ar viņu neiet viegli, jo, kā sacījusi
kinoloģe Keitija  Daimonda
Deivisa: “Kucēni mīl visus, bet
pusaugu vecumā suns kļūst par
tavu pēc viņa paša izvēles.”

Šī mēneša tēmas mūza ir
10 mēnešus vecā patversmē
uzaugusī Naida, kura šeit mīt jau
kopš pagājušā gada decembra.
Viņas lielākais prieks ir kārtīgi
uzskrieties, peldēties, cīkstēties un
labpatikā apvelties uz muguras, lai
kāds pakasītu vēderu. Taču pirms
pāris mēnešiem viņa bija pavisam
citāda...

Kucēns, kas izaudzis
patversmē, saņem minimālu
socializāciju. Šāds suņu bērns pēc
četru mēnešu sasniegšanas var
kļūt ļoti bailīgs. Tā notika arī ar
Naidu un viņas māsiņu Nensiju —
nebija viegli viņas izvest pastaigā
ārpus patversmes teritorijas. Ceļš
līdz vārtiem bija garš un grūts,
sunes mēdza stipri rauties uz
priekšu vai atteicās vispār kaut

kur iet. Jūlijā gandrīz četras
nedēļas Naida dzīvoja kopā ar
mani un manu suni Kronu, lai
socializētos.

Sākums nebija viegls, jo
Naidu biedēja gandrīz viss, sākot
no autobusa pieturām līdz maziem
bērniem. Viņai arī bija paradums
piečurāt savu segu un pēc pirmās
nedēļas manās mājās viņa, viena
pati palikusi, sāka istabu un lietas
iekārtot pēc savas gaumes.

Trīs garas pastaigas dienā
un vecākā suņa klātbūtne ar laiku
Naidai ļāva pārvarēt bailes un sākt
izpētīt apkārtējo vidi pašai. Viņa
skrēja pakaļ tauriņiem un
bezdelīgām, izmantoja katru
izdevību, lai bradātu pa ūdeni, bija
patiesi pārsteigta, pirmo reizi

ieraugot zirgu, un pat saņēmās tik
ļoti , lai  bravūrīgi uzrietu
pretimnākošajiem suņiem, bet ar
cilvēkiem, kas ieradās ciemos, ātri
sadraudzējās.

Lielās un mazās darīšanas
Naida kārtoja ārā, tomēr joprojām
istabā gadījās pa peļķei. Pieļāvu
domu, ka, tā kā viņa ļoti daudz
dzēra ūdeni, viņai ir grūtāk lielu
daudzumu urīna ilgi noturēt.
Tāpēc sākām ik pa divām vai
trijām stundām ātri izskriet ārā,
lai viņa varētu nokārtoties. Tas
līdzēja un peļķes istabā gadījās
tikai tad, ja sunei bija nācies
pārāk ilgi ciesties.

Graušanas  problēmu
sākumā mēģināju atrisināt,
noslēpjot visu, kam suns varētu
tikt klāt, pēc tam mēģināju suni
fiziski nodarbināt un mēbeles
apslacīt ar suņus atbaidošu
līdzekli, taču tas nepalīdzēja.
Tāpēc izlēmu par labu sunes
turēšanai būrī laikā, kad pati
nebiju klāt. Naidai tas nesagādāja
problēmas—viņa labprāt uzturējās
savos “apartamentos”  bez
trokšņošanas vai ārdīšanās.

Jāpastāsta arī par gultā
gulēšanu. Sākumā biju kategoriski
pret Naidas vēlmi iekārtoties
blakus mums ar Kronu, bet pēc
tam ļāvu. Jo, ja jau vienam ļauts,
kāpēc otram liegt? Būs tādi, kas
nepiekritīs, bet galu galā katrs
pats izvēlas, ar ko gultu dalīt—cits
ar dzīvesbiedru, cits ar mantiņām,
cits ar kaķi, bet es ar suņiem :).

Maija

Naidas gaitas pagaidu mājās

Naidas ūdensprieki Fo
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Publikācija sagatavota, izmantojot www.animalhumanesociety.org/, www.veterinarypartner.com/, www.petplace.com/
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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

Nensija
Nensija ir Naidas māsiņa, kurai ļoti

nepieciešama socializācija un apmācība, lai
pārvarētu bailes no cilvēkiem un apkārtējās
vides. Draudzīga pret tiem, kurus pazīst.

Naida ir vidēja auguma, kārtīga suņu
meitene, kura varētu dzīvot gan dzīvoklī, gan
privātmājā. Labi sadzīvo ar citiem suņiem un
visdrošāk jūtas Naidas klātbūtnē. Prot pēc
komandas apsēsties un ir atsaucīga uz
kārumiņiem.

Pieskaņojoties septembra numura tēmai, mēneša dzīvnieku
godā šoreiz ceļam divas patversmes pusaudzes sunītes — māsiņas
Naidu un Nensiju, kuras ir vienīgās palikušas no četru kucēnu
metiena, kas patversmē ieradās pagājušā gada novembrī. Diviem
kaķiem mēneša dzīvnieku godu atvēlēsim nākamajā numurā.

Naida
Naida ir desmit mēnešus veca suņu

meitene, kura ir drošākā un pašpārliecinātākā
no abām  māsām. Viņai patīk  skriet (pie reizes
kādu kaķi patrenkāt arī), peldēt, doties garās
pastaigās, cīkstēties, diedelēt gardumiņus un
saņemt glāstus.  Māk sēdēt un gulēt pēc
komandas. Labi sadzīvo ar citiem suņiem. Pret
svešiem cilvēkiem sākumā ir piesardzīga, un
būs vajadzīgs laiks, lai iepazītos.

Tā kā Naida ir liela auguma suns, viņa
nebūs p iemērota  dz īve i  dz īvokl ī .
Vispiemērotākā viņai būtu privātmāja ar plašu
teritoriju.

MĒNEŠA DZĪVNIEKI
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Neraugoties uz salīdzinoši nelielo pēdējā mēnesī adoptēto kaķu skaitu,
gandrīz katrs no viņiem pelnījis kļūt par septembra Laimīgo stāstu, jo mājup
devās daudzi Īpašie kaķi – tie, kuriem bija vajadzīgs Īpašais cilvēks, kas spētu
pamanīt un novērtēt viņu patieso būtību, samierināties ar trūkumiem un dot
viņiem vēl vienu iespēju. Piedāvājam dažus no šiem stāstiem.

LAIMĪGIE STĀSTI

Muris
29.septembrī patversmē bija īsti svētki – mājup devās
viens no ilgākajiem kaķu istabas iemītniekiem, lādzīgais
runcis Muris. Muri kopā ar kaķenīti Stefu, iesprostotus
plastmasas kastē un maisā, februāra beigās pameta pie
patversmes vārtiem. Neraugoties uz omulīgo raksturu
un simpātisko paskatu, sešus gadus vecais Muris
nodzīvoja patversmē ilgus mēnešus, līdz beidzot viņa
īstenā lauku kaķa „gruntīgums” tika pamanīts un
novērtēts. Tagad Muris piepilda ar savu omulību
dzīvokli Valdemāra ielā.

Murats
Zilgani pelēko runci Muratu uz patversmi atnesa
kāda „kaķu sieva”, kura vairs nespēja par viņu
parūpēties. Ilgu laiku šķita, ka Murats ir tā
piesūcies ļaunuma pret visu pasauli, ka neizdosies
viņu pārliecināt kļūt par draugu kādam cilvēkam,
taču brīnums notika un šņācoši rūcošā, asnagainā
bestija pamazām kļuva aizvien rāmāka un rāmāka.
Murats nekad nebūs murcāmkaķis, taču tieši tādu
viņu pieņēma jaunā ģimene, kurā runčuks jau itin
labi iejuties.

Mazda
Jaunas mājas beidzot atradusi arī rūpīgā mammīte
Mazda, kura ar četriem pavisam maziem bērniņiem
patversmē nonāca neilgi pēc Jāņiem.
Mazdu par savu draugu un pavadoni izvēlējās divas
kundzes, neraugoties uz to, ka pirmajā pastaigā
sparīgā sunene abas pavecākās dāmas burtiski
aizrāva pa gaisu. Tagad Mazda saimnieko privātmājā
Bolderājā.
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Čaks un Nelsons
Pašā septembra sākumā uz plašu dzīvokli Vecrīgā
pārcēlās vienacainais kaķēns Nelsons un melnbaltais
supermurrātājs Čaks. Viņu abu galvenais uzdevums
ir piepildīt telpas ar skriešanu, rāpšanos, dipināšanu,
palēcieniem un citām kaķiskām izdarībām, tādejādi
izklaidējot un mudinot uz sportiskāku dzīvesveidu
jauno saimnieku cienījamo runci, kurš uz
vecumdienām mazliet pieņēmies miesās. Savu
pienākumu abi runčeļi pildot godam, un pie reizes
paspējot vēl arī piemurrāt saimniekiem pilnu azoti,
izēst savas un citu bļodas un sadarīt dažu labu
palaidnību.

Vinstons
Septembra vidū mājup devās arī kucēntiņš
Vinstons, kuram patversmē atklājās nopietna,
tik mazam suņukam netipiska urīnceļu
saslimšana.
Vinstona jauno ģimeni nenobiedēja tas, ka
slimības dēļ mazulim visu ilgo suņa mūžu būs
nepieciešama īpaša uzmanība un rūpes, kas
prasīs ne tikai laiku, bet arī materiālus
izdevumus.

Jancis
Patversmes ofiss uz laiku ir palicis bez sava kaķa, jo
septembrī uz jaunajām mājām devās lielais palaidnis
Jancis. Neiedomājami aktīvo pusauga runčuku ar
saplēstu mutīti kāda sieviete atrada kapos un
nogādāja patversmē, kur vietas trūkuma dēļ viņš
tika izmitināts administrācijas telpās. Pateicībā
par labo apiešanos Jancis pēc sava prāta
pārkārtoja biroja dokumentus, uzrakstīja
dažu labu e-pasta vēstuli un visādi citādi
aktīvi līdzdarbojās grūtajā patversmes
vadīšanas darbā. Arī jaunajās mājās
Jancis piedaloties dažādos saimniecības
darbos, piemēram, puķu podu pārvietošanā no
augstākām uz zemākām virsmām, bet brīvajos
brīžos viņš nodarbojoties ar mājas suņu dresēšanu,
kā arī ir iesaistījies putnu vērotāju kustībā.
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Pasaki savu “Nē!” kosmētikas testēšanai uz
dzīvniekiem!

Eiropas Kosmētikas direktīvas (76/768/EEK)
7.grozījums, kas pieņemts pirms deviņiem gadiem—
2003.gadā, paredz, ka nākamā gada martā ES būtu
jāstājas spēkā visu ar dzīvniekiem testētu kosmētikas
produktu tirdzniecības aizliegumam. Taču Eiropas
Komisija ir paziņojusi, ka nespēj pildīt savu apņemšanos
aizliegt tirgot uz dzīvniekiem testētu kosmētiku, jo dažas
aizvietošanas metodes laikus nebūs pieejamas, tādēļ
nevarēs pagūt sagatavoties noteiktajam 2013.gada
termiņam.

Lai nepieļautu, ka aizliegums kārtējo reizi tiek
atlikts, organizācija “Humane Society International”
aicina ikvienu eiropieti nosūtīt protesta vēstuli Eiropas
Komisijas prezidentam Žozē Manuelam Barrozu.

Vēstuli var parakstīt šeit:
https://secure.humanesociety.org/site/Advocacy?c
md=display&page=UserAction&id=5759&autologin=
true&s_src=em_100912&JServSessionIdr004=kei8b

2ddc4.app305b
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