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26/Septembris 2013

Luncīgas astes, smaidoši purniņi,
skaļas rejas – tāda ir salidojuma die-
na, kad patversmes pagalms pieplūst
pilns ar laimīgajiem stāstiem, satie-
kas glābējs ar izglābto un tiek stāstī-
ti bezgalīgi stāsti, kuru galvenie va-
roņi tikmēr pieglaužas saviem jaun-
atrastajiem saimniekiem un ar visu
būtību rāda: „Mēs esam laimīgi!”.
Pats par sevi saprotams, ka mēs ne-
varam nepadalīties priekā par šo die-
nu ar jums, mūsu lasītājiem: krāsai-
nu fotoreportāžu no salidojuma ska-
tiet 7.lappusē!

Skaidrs un tīri matemātiski izrē-
ķināms rezultāts būs arī Dzīvnieku
Drauga fonda projektiem ielas kaķu
sterilizācijā. Jau pirmajā pilotprojek-
tā, kas notika septembra pēdējā ne-
dēļā, tika sterilizēti gandrīz 40 bez-
pajumtes kaķi. Tas nozīmē, ka nāka-
mā gada pavasarī daudzdzīvokļu mā-
ju pagalmos skraidīs vismaz 240 ka-
ķēnu mazāk nekā šogad, jo katra no

sterilizētajām kaķenītēm būtu varē-
jusi laist pasaulē vismaz sešus ma-
zuļus. Kopumā visos iecerētajos ste-
rilizācijas projektos Fonds šogad un
nākamgad plāno sterilizēt vairākus
tūkstošus ielas kaķu.

Taču, lai sterilizācija jūtami ietek-
mētu kopējo bezpajumtes minču
skaitu, ir jāpanāk, lai sterilizēto ka-
ķu skaits sasniegtu vismaz 70 – 80%
no populācijas. Šāds rezultāts panā-
kams tikai kopējā darbā, sadarbojo-
ties pašvaldībām, nevalstiskajām
organizācijām un veterinārārstiem.
Tāpēc viens no Fonda mērķiem ir
veidot sadarbības tīklu, kurā būtu
iesaistītas visas puses, izglītot speci-
ālistus un iedzīvotājus.  Pirmais uz
šo mērķi vērstais projekts notika jau
oktobrī, bet par to vairāk stāstīsim
nākamajā avīzītes laidienā. Uz tikša-
nos!

Padarīta darba prieks

Septembrī paveik-
tais
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Nekas nesagādā lielāku prieku un gandarījumu kā redzēt sa-
va darba rezultātu. „Apziņa, ka darbs nes augļus, ir viena no lielā-
kajām baudām,” sacījis franču rakstnieks un morālists Luks de
Klapjē Vovenargs. Mums, patversmes komandai, šāds brīdis, kad
ieraugām—pūliņi nav bijuši velti, ir ikgadējais Adoptēto suņu sali-
dojums, kurā satiekas iepriekšējā gadā mājās aizgājušie suņi.
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Sterilizācijas vajadzībām pa-
tversmē notika plaši pārkārtojumi
– telpā, kur līdz šim mitinājās pie-
augušie kaķi, tika iekārtota ķirur-
ģijas zāle ar medicīnisko aprīkoju-
mu operāciju veikšanai un bū-
riem, kur dzīvniekiem atgūties pēc
operācijas.

Iedzīvotāju atsaucība bija liela
un, pateicoties kaķu koloniju ko-
pējiem un uzturētājiem, kā arī
brīvprātīgajiem kaķu ķērājiem,
projekta ietvaros nedēļas laikā ko-
pā tika sterilizēti 39 kaķi. Visi ste-
rilizētie kaķi tika arī vakcinēti pret
trakumsērgu un apstrādāti ar īpa-
šu preparātu pret iekšējiem un
ārējiem parazītiem.

Projekts aptvēra kaķu kolonijas
no dažādiem Rīgas mikrorajoniem
un lika vēl skaidrāk apjaust jau
zināmo – ka iedzīvotāji ir kļuvuši
ļoti zinoši par humānām ielas ka-
ķu skaita kontroles metodēm un
pieprasījums pēc šādām aktivitā-
tēm ir milzīgs.

Projekta ietvaros Dzīvnieku
Drauga fonds uzrunāja veterinārās
klīnikas „Dzīvnieku veselības
centrs” un „ Mazo brāļu hospitā-
lis”, lūdzot atbalstu ieceres īsteno-
šanai. Abas klīnikas izrādīja at-
saucību un ziedoja laiku un dar-
bu, nodrošinot bezmaksas veteri-

nārārsta un veterinārārsta asis-
tenta pakalpojumus.

Paldies visiem, kuri iesaistī-
jās un līdzdarbojās projektā, un
palīdzēja ar ieguldīto darbu un

laiku!

ZIŅAS

Sterilizācijas nedēļas rezultāti

Pateicoties Ināras un Borisa Teterevu fonda papildus atbalstam 500 latu apjomā, no 23. līdz
29.septembrim patversmes jaunajā sociālajā veterinārajā klīnikā notika ielas kaķu sterilizācijas nedēļa.
Tas bija pilotprojekts lielajiem sterilizācijas plāniem, par kuriem stāstījām iepriekšējā avīzes numurā.

Nedēļas laikā tika sterilizēti 39 kaķi no dažādām kolonijām Rīgā

h
tt

p:
//

u
pl

oa
d.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

ik
ip

ed
ia

/c
om

m
on

s/
3/

37
/2

_r
u

ss
ia

n
_s

tr
ee

t_
ca

ts
-c

ro
p.

jp
g

Ciemiņi patversmē
Viesi, kas septembrī ap-

meklēja patversmi, sagādāja mūsu
komandai jaukus pārsteigumus.
Simpātiskās meitenes no “Swed-
bank” norēķinu centra dzīvnieki-
em bija sarūpējušas sedziņas un
citus labumus, bet privātskolas
“Evrika” audzēkņi—ne vien veselu
kaudzi dāvanu, bet arī naudas
ziedojumu.

Tomēr pa īstam mutes vaļā
visiem palika, kad pa durvīm ieso-
ļoja “Tallink” prāmja komanda ar
parādes formā tērptu kapteini
priekšgalā. Izrādās, AS „Tallink
Latvija” bija sarīkojuši labdarības
akciju, kurā varēja  nodot asinis,
bet  saņemto naudu ziedot mūsu
patversmei.

Pateicībā par ziedojumu mūsu suņi izveda “Tallink” prāmja ko-
mandu ņiprā pastaigā
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NOTIKUMS

Pasaules dzīvnieku dienas dievkalpojums
Torņakalna baznīcā

Viena no emocionālākajām Pasaules dzīvnieku dienas tradīcijām
ir cilvēka “mazajiem brāļiem” veltīti dievkalpojumi, kas notiek
daudzās pasaules valstīs. Latvijā šī tradīcija tika aizsākta 2007.gadā,
un arī šogad šāds dievkalpojums notika Eņģeļa Mihaēla un visu
eņģeļu dienā 29.septembrī Rīgas Lutera draudzes dievnamā Torņa-
kalnā. Svētrunu, kuru publicējam avīzē, teica mācītājs Linards Ro-
zentāls.

Šodien, Visu eņģeļu dienas
dievkalpojumā, mēs arī svinam
Visu dzīvnieku dienu, ko Latvijā
vairākus gadus 4. oktobrī atzīmē
dažādas dzīvnieku tiesību aizsar-
dzības organizācijas un kopības.
Un nav labāka pārdomu teksta
šīm abām - visu Eņģeļu un visu
Dzīvnieku dienām - kā kodolīgie
vārdi Marka evaņģēlijā par to, ka
Jēzus tuksnesī bija kopā ar zvē-
riem un eņģeļi viņam kalpoja. Nav
nemaz tik bieži, ka mūsu apziņā
satiekas kopā šie trīs - zvēri, cilvē-
ki un eņģeļi. Un, ko tie tagad da-
rīs? Ko darīs cilvēks ar zvēriem?
Ko ar eņģeļu vēstījumiem, kurus
mēs dzirdam kā mūsu iekšējās
intuitīvās balsis? Ko zvēri darīs
cilvēkiem? Un, cik tālu eņģeļi ir no
zvēriem? Vai šie trīs ir viens otram
svešinieki un pretinieki, bet var-
būt ir kāds punkts, kur šī - visas
redzamās un neredzamās radības
Trīsvienība var nostāties kopā,
vienā līmenī, un vienā valodā sākt
sarunāties, viens otru dzirdēt, sa-
prast, pieredzēt vēl neredzētā vei-
dā? Zvēri, cilvēki, eņģeļi - nu, bei-
dzot, esam tos saveduši kopā vie-
nā telpā. Un, kas nu tagad būs?
Bet par visu pēc kārtas.

Zīmīgi, ka tieši pēc tuksnesī
pavadītā laika iesākas evaņģēlijos
smalki aprakstītie un daudziem
mums zināmie tie Jēzus dzīves
notikumi, kuri mums visvairāk ar

Viņu saistās - Jēzus māca, dziedi-
na, rūpējas, ir kopā ar cilvēkiem
līdz pašam savam pēdējam elpas
vilcienam. Izskatās, ka tuksnesis
ir tas, kurā Jēzus iegūst skaidrību
un spēku par to, kas Viņam dzīvē
jādara. Arī vēlāk Viņš bieži aizgāja
nomaļās vietās, lai saprast sevi un
saprastu, ko darīt tālāk.

Šāds laiks kā ēst ir vajadzīgs
arī mums. Mēs tik ļoti esam atka-
rīgi no tā, ko citi dara un par
mums domā, kā mūs vērtē, kritizē
vai slavē un ko mums liek darīt,
ka bieži esam pazaudējuši izjūtu
par to, kas esam un kāpēc vispār
mēs šeit esam. Tuksnesis - pār-
nestā nozīmē - ir vieta un laiks,
kurā mēs iegūstam adekvātu un
reālistisku skatu uz sevi. Iegūstam
brīvību būt tam, kas mēs esam,
un darīt to, ko izjūtam savos sirds
dziļumos kā mūsu aicinājumu un
jēgu. Jo neviens kas nav atradis
un sapratis sevi, neko nespēj dot
citiem, jo tas, ko viņš mēģinās dot,
būt pārklāts ar viņa paša neatrisi-
nātiem konfliktiem un bailēm tā,
ka patiesais un īstais tā arī paliks
nedz iedots, nedz arī no citiem
saņemts. Katra mūsu dzīvē ir ne-
pieciešama pieredze, ka mēs esam
tikai un vienīgi sava Radītāja
priekšā un aptverti. Tikai tad mēs
iemantojam to neatkarību un brī-
vību, ko pieprasa pieauguša cilvē-
ka dzīve.

Jēzus bija pie zvēriem un eņģeļi
viņam kalpoja. Kas tas ir? Ko nozī-
mē satikties ar dzīvnieku jeb zvēru
pasauli? Bibliskais skatījums uz
cilvēka un visas radītās pasaules
vienotību ir, ka paradīzē cilvēki
jutās vienoti ar visu radīto pasau-
li."Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera
kopā ar kazlēnu gulēs, tele, lau-
vēns un nobarots vērsis blakus –
mazs zēns tos ganīs. Vilks un jē-
riņš ganīsies kopā, un lauva ēdīs
salmus kā vērsis, bet čūskas barī-
ba būs pīšļi; nedz ļauna, nedz pos-
ta nedarīs. Par postu un badu tu
smiesies, no zemes zvēriem tu ne-
bīsies, jo ar lauka akmeņiem derī-
ba tev un lauka zvēriem ar tevi
miers." - tie ir tikai daži no Bībeles
tekstiem, kuros atrodam šo vieno-
tību aprakstītu. Tie izklausās kā
fantastiski stāsti, kam maz sakara
ar realitāti. Tomēr - es vismaz tā
domāju - tie nav stāsti par to, ka
reiz bija vai būs citādāka pasaule,
bet stāsts par citādāku cilvēci,
pārmainītu cilvēku.

Mazliet mainīties

Turpinājums 5. lappusē
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ZIŅAS

Pasaule ir tāda, kāda tā ir, taču
cilvēka lieta ir uztvert šo pasauli
vai nu kā vienotu, vai arī sašķeltu
pretrunās un sadrumstalotu un
attiecīgi arī tā dzīvot un rīkoties.
Šie senie Bībeles stāsti neapraksta
to, kas kaut kādā brīnumainā vei-
dā varētu izmainīties dabā, bet
gan to, kas kādā reālā, lietišķā,
saprātīgā veidā varētu mainīties
cilvēkā. Jo tikai cilvēks, kas sa-
pratis un pieņēmis kā savējos tos
zvērus, kas viņā, var spēt saprast
un pieņemt arī tos zvērus, kas
pa lauku staigā.

Zvēri ir mūsu dvē-
seles simboliskie tēli.
Tieši tāpēc mēs tik
daudz ko varam
mācīties no dzīv-
niekiem, ka viņi
ir apkārt staigā-
jošie mūsu dvē-
seles simboliskie
tēli. Tas, ko mēs
darām vai nedarām
ar dzīvniekiem, atspo-
guļo mūsu dvēseli. Un
viens no cilvēka dvēseles
lielākajiem izaicinājumiem ir spēt
dzīvot kopā ar zvēriem, tos neiznī-
cinot. Pieņemt savu tumšo, dzīv-
niecisko, savvaļīgo, pirmatnīgo
pusi kā savējo, kā savu realitāti.
Tieši pret to darbojas mūsos Ļau-
nais, kas aicina izravēt nezāles no
kviešiem. Taču Jēzus aicinājums
ir - lai aug abi kopā. Jēzus bija ar
zvēriem, un tas nozīmē, ka Viņš
nevis iznīcināja savus zvērus, bet
gan pieradināja tos, ļāva tie dzīvot,
staigāt, būt brīviem, neieslodzī-
tiem, neiespundētiem, bet būt kā
pieradinātiem - kā tādiem, kuriem
mēs uzticamies, no kuriem mēs
vairs nebaidāmies, kurus mēs sa-
protam. Jēzus pieņēma savu da-
bu. Jēzus bija kopā ar zvēriem,
pieņēma un integrēja dzīvniecisko,

savas dabiskās dziņas sevī un ne-
iespundēja tās ārpus sevis uzticī-
bā, ka nekas, ko Dievs ir radījis
nav bīstams vai slikts. Tikai ar
šādu uzticēšanos ir iespējams pār-
spēt arhaiskās bailes no dabas un
tās spēkiem, tā vietā, lai baidītos,
ieraudzīt visas dzīvās būtnes kā
savus skolotājus, kā garīgā spēka
un gudrības avotus. Jo tieši tad,
kad mēs sākam lūkoties dabā bez
bailēm, bet kā dzīves skolotājā,
piepeši atklājas, ka tajā - pat tās
zvēros - nav nekādas vardarbības,

jo tajā ne- viens nevie-
nu nespiež būt citādākam nekā
tas ir. Būt kopā ar zvēriem nozīmē
necelt savas dzīves plūsmai dam-
bjus un būrus. Jo tikai tas ūdens,
kas iežogots ar dambjiem un aiz-
prostiem, un tikai tas zvērs, kas
ieslodzīts, noķerts, saķēdēts, iz-
laužoties brīvībā var nodarīt lielu
postu. Un tad, kad mēs iemāca-
mies atlaist bailes un neieslodzīt,
neiežogot, neiespundēt savus iek-
šējos zvērus, mēs iegūstam jaunas
pieejas un attieksmes iespējas ār-
ējā pasaulē. Gadsimtiem ilgi kris-
tīgā morāle ir centusies šo zvērus
cilvēkā ierobežot, sasiet, apspiest,
piespiest pie zemes kā eņģelis Mi-
ķelis ikonās piespiež ļauno ar zo-

benu pie zemes, tomēr tieši tad,
kad ir licies, ka viņi ir tik stipros
būros un aiz tik drošām atslēgām,
tie ir visnegaidītākā veidā izlauzu-
šies ārā un pārvērtuši cilvēku un
sabiedrību līdz nepazīšanai. Taču
nedz dzīvnieciskais, pirmatnējais,
savvaļīgais cilvēkā, nedz tīģeris un
lauva nepieder pie ļaunā, velnišķī-
gā, iznīcināmā. Tās ir mūsu bai-
les, kas to visu padara ļaunu. Lai
mēs kļūtu labāki cilvēki un labāka
sabiedrība, mums nav jāiespundē
zvēri un jākļūst kā eņģeļiem. Jo
tieši tā vēl par eņģeli neviens nav

kļuvis. Iespundējot savus zvē-
rus tu drīzāk riskē krist vēl

zemāk par saviem zvē-
riem. Dzīvojot zem

prasības būt kā eņ-
ģelim un šī mērķa
labad iznīcinot
pirmatnīgo, dzīv-
niecisko sevī,
cilvēks nevis ce-
ļas augstāk, bet

krīt zemāk, pazau-
dējot pats sevi. Tad

tu iekrīti paša celta-
jos būros un topi plēsī-

go zvēru saplosīts, krīti tajā
bedrē, kuru biji izracis citiem.

Bet cilvēks var kļūt eņģelim līdzīgs
tad, kad viņš mācās draudzēties
ar savām dziņām, ar pirmatnīgo
un savvaļīgo sevī un apkārt sev.
Tikai tad vēlme kļūt kā eņģelim
tev var sākt darīt labu, var sākt
tev kalpot, ja tu ļauj sevī dzīvot
zvēriem, savvaļīgajam. Tikai tad,
kad tu pārstāj pretnostatīt sevī
savvaļīgo un eņģēlisko, tu kļūsti
patiess cilvēks - sakņots pirmat-
nējā un izplaucis debešķīgajā. Ti-
kai tad, kad tevī beidzas karš
starp zvēriem un eņģeļiem, beidzot
rodas telpa tevī piedzimt patiesi
cilvēciskajam. Taču šim karam
nav iespējams beigties pašam no
sevis.

Turpinājums no 4. lappuses

Turpinājums 6. lappusē

Pasaules dzīvnieku dienas dievkalpojums: Mazliet mainīties
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ZIŅAS

Zīmīgi, ka pirms došanās tuks-
nesī Jēzus piedzīvo Dieva balsi,
kas saka: “Tu esi mans mīļotais
Dēls, uz ko man labs prāts".

Tu saņem beznosacījumu mī-
lestības pieredzi, apzinies pats
sevi kā pieņemtu, mīlētu, akceptē-
tu cilvēku un tas dod spēku arī
tev pieņemt un akceptēt sevī visu,
kas tevī ir, pieņemt un akceptēt šo
pasauli un visas dzīvās būtnes,
kādas tās ir, ļaujot tām būt, un
esot ar viņām, mācoties no tām un
sniedzot tām sava nobriedušā cil-
vēciskuma rūpes

No tā, ka mēs sajūtamies Dieva
pieņemti un mīlēti, izlīdzināti ar
Dievu - šīs esības pamatu un visa
dzīvā avotu, mūsos dzimst spēks
un ilgas pēc dzīves, kurā tu esi
izlīdzinājies ar visu, kas ir, ar visu
dzīvo, ne tikai pieradināto, bet arī
nepieradināto, ne tikai kaķīšiem
un sunīšiem, bet arī ar lauvām un
tīģeriem, tu esi pieņēmis šo visas
dzīvās radības savvaļīgo pusi. Tad
rodas telpa īstenoties tai pasaules
vīzijai, par kuru mēs lasām Bībe-
les senajos tekstos.

Zvēri un eņģeļi ir vienas meda-
ļas divas puses. Izlaižot no būriem
ar visiem spēkiem tajos turētos un
noturēt mēģinātos zvērus, kas no-
zīmē - pieņemot sevī savu pirmat-
nīgo un savvaļīgo aspektu, tas
kļūst priekš mums eņģelis, kas
sāk kalpot mums par labu un mēs
saklausām visu dzīvo būtņu cilvē-
kiem domāto vēstījumu. Paradok-
sālā veidā, tas no kā mēs baidījā-
mies un tas, ar ko mēs centāmies
tikt galā, atklājas kā milzīga iespē-
ja un dāvana. Tas, par ko mēs gri-
bējām valdīt, sāk mums nest svē-
tību, kalpot, bet kalpot Bībeles
izpratnē ir kalpot brīvprātīgi, nevis
piespiedu kārtā, nevis vergot, bet

kalpot.

Zvēri un eņģeļi ir vienas meda-
ļas divas puses, un šai medaļai ir
vārds, un šis vārds ir cilvēks.
Cilvēks, kurš ir pārvarējis pretsta-
tu cīņu un nonācis pie apvienoša-
nās, veseluma, viengabalainības,
sintēzes. Pie dzīves, kurā pretstati
ir pārspēti. Pie esības, kurā vilks
un jērs, pantera un kazlēns, lauva
un vērsis ir kopā un mazs zēns -
nupat par patiesu cilvēku piedzi-
mušais cilvēks - tos gana.
Tieši uz šādu dzīvi aicina Jēzus,
kad Viņš iznāca ārā no sava tuk-
sneša, lai kas tas bija. Viņš teica:
“Laiks ir piepildīts, un Dieva val-
stība ir klāt. Atgriezieties no grē-
kiem un ticiet evaņģēlijam". At-
griezties nozīmē - mainieties, mai-
niet savas dzīves virzienu! Tāds ir
arī šīs dienas - Visu eņģeļu un
visu Zvēru dienas vēstījums mūsu
sabiedrībai. Mazliet mainieties!
Mainiet savu attieksmi. Taču sā-
kums šīm pārmaiņām, uz kurām
ceram, ir pārmaiņa tevī pašā. Ti-
kai tad, kad ievērojams cilvēku
skaits sāk redzēt, ka nav labi, ko
visi darām, kaut kas var kļūt citā-
dāks. Pārmaiņas nenotiek pašas
no sevis un uzreiz. Tās vienmēr
izaug. Bet tā, kā tās aug no Jēzus,
no Dieva, no visa dzīvā avota, ir
absolūti droši, ka reiz tās izaugs.
Tas ir, ko mēs droši zinām un kam
mēs ticam. Mēs tikai nezinām,
kad. Jo pārmaiņām ir vajadzīgs
laiks, pacietība, izturība un žēlas-
tība.

Šobrīd pie pilnīgi ierastas un
visiem pieņemamas dzīves kārtī-
bas pieder tas, ka mēs turam sav-
vaļas zvērus būros, ejam tad iein-
teresēti viņus apskatīt, apbrīnot
un arī mazliet pabaidīties. Aiz-
braukt uz zooloģisko dārzu ir tik
aizraujoši. Vasarā tur cilvēku pār-
pilns. Bet, vai mēs zinām, ka vēl
pirms nieka 60-70 gadiem līdzīgi

kā uz savvaļas dzīvniekiem būros,
cilvēki gāja aplūkot priekšlaicīgi
dzimušus bērnus, kuri gulēja sa-
vos siltajos inkubatoros medmāsu
uzraudzībā izlikti plašās izstāžu
hallēs, pie kuru durvīm stāvēja
cilvēku rindas, lai tiktu iekšā un
aplūkotu šos mazos, priekšlaicīgi
dzimušos, kuri vieni paši tur gulē-
ja, raudāja, savos mazajos inku-
batoros, stingrā apņēmībā izdzī-
vot. Bet cilvēki gāja, skatījās, ap-
brīnoja, fotografēja. Vai nav ele-
ganta izklaide svētdienas pēcpus-
dienai? Šādas izstādes bija abso-
lūta norma kopš izgudroja inku-
batorus, kas ļāva izdzīvot priekš-
laicīgi dzimušiem bērniem, nodro-
šinot tajos mātes ķermeņa siltu-
mam līdzīgus apstākļus. Līdz pat
brīdim, kad pagājušā gadsimta 40.
gadu vidū šādas izstādes ētisku
apsvērumu dēļ aizliedza, jo piepeši
radās izjūta par to, ka tas nav la-
bi, ka mēs tā darām.

Šobrīd kaut kas tāds būtu kas
pilnīgi neiedomājams. Jo priekš-
laicīgi dzimušie bērni inkubatoros
tagad atrodas nevis izstādēs un
bērnu inkubatoru "dārzos", bet
gan slimnīcas intensīvās terapijas
nodaļās, kur uz viņiem lūkojas
vien mīlošo vecāku acis un tie, kas
par viņiem rūpējas un tos ārstē.
Varbūt līdzīgs liktenis gaida arī
savvaļas zvēru būrus zooloģiskos
dārzus un visur citur? Varbūt vie-
nā brīdī cilvēks teiks - nav labi tā,
kā mēs darām. Savvaļas dzīvnie-
kiem nav vietas būros, tāpat kā
priekšlaicīgi dzimušajiem inkuba-
toru izstādēs.

Un šādas un vēl daudzas piere-
dzes dod ticību, ka tas, ko darām,
tas, par ko vēstam un uz ko aici-
nām, izraisa labas pārmaiņas, un
ir daļa no tā, ka mūsu sabiedrība
top veselāka, nobriedušāka, atbil-
dīgāka un līdzcietīgāka.

Turpinājums no 5. lappuses

Pasaules dzīvnieku dienas dievkalpojums: Mazliet mainīties
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Kur satiekas smagās astes ar maza-
jiem ņiprajiem, kur ar asarām acīs
klausāmies laimīgajos stāstos un kur
smejamies par pastrādātajiem nedar-
biem, kur brīvprātīgie palīgi tiekas ar
saviem mīluļiem, kas ir laimīgi, nonā-
kuši jaunajās mājās. Tāda diena pa-
tversmē ir tikai vienreiz gadā. 21. sep-

tembrī norisinājās ikgadējais no
“Dzīvnieku drauga” adoptēto suņu sali-
dojums. Lai varētu dalīties ar tās dienas
notikumiem, piedāvājam jums ielūko-
ties pasākuma fotogrāfijās.

ADOPTĒTO SUŅU
SALIDOJUMS
2013!

Zoja

Brālītis Herberts (tagad Tonijs) satiekas
ar māsu Hannu

Mazais kucēns Vinstons (pa kreisi) ir iz-
audzis par lielu un nopietnu puiku, bet

melnbaltā Rūbija ir saimniece un galvenā
mājās

Mazā Margo savukārt saimniekiem
likusi pārbūvēt žogu—tas metrs ar

kaut ko pārvarēšanai ir nieks!
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FOTOREPORTĀŽA

Dzīves līkloči ir neparedzami. Stafiju
(priekšplānā) iedzimtu kājiņu problēmas dēļ
audzētājs bija nolēmis iemidzināt, tāpēc viņa no-
nāca pie mums. Pilnīgi vesela un laimīga viņa
dzīvo kopā ar saviem saimniekiem.

Suņu mammas Dinas bērnus
kāds bija  izmetis atkritumu kontei-
nerā, taču viņi tika izglābti, patver-
smes brīvprātīgo izbaroti un te jau
kopā ar saimniekiem.

Arī Džemmas (tagad Dženas) dzīves sā-
kums nebija no laimīgajiem—kucēnu uzdāvināja
vecai sievietei, kas par viņu parūpēties nevarēja,
un tad, kad suņuks salauza kāju, tika nolemts
viņu iemidzināt. Suņu meitenei paveicās, kāja
tika izārstēta un tagad viņa savai saimniecei ir
“tieši tik aktīva, rotaļīga un mazliet nepaklausī-
ga, cik vajag”.
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Šī ir mūsu lielā nedarbniece Akva, kuras
kontā ir ne viens vien brīvsolis ārpus patver-
smes teritorijas. Jaunajās mājās nekādi lielie
nedarbi vēl nav sastrādāti, ja nu vienīgi
“nomēģināts” kafejnīcas metāla galds.

Vai jūs šajā skaistajā sunī atpazīstat mūsu kādreizējo iemīt-
nieku—mazo lāčuku Vinniju? Puika ir  izaudzis un kopā ar saim-
nieku apmeklē suņu skolu, kurā ir pats gudrākais audzēknis.

Kurš ir lielāks nedarbnieks—Ali (augšā), kurš
patversmē pavadītajā gadā paguva būt vairākās mā-
jās, kur vai nu neļāva saimniekiem gulēt ar kaukša-
nu, postīja iekštelpas, bēga prom un pa laikam ne-
saudzīgi trenkāja kaķus, vai Branis (pa kreisi), pēc
kura ierašanās mājās neskarts palicis tikai metāla
galds?
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Ali par godu gan jāteic, ka
starp viņu un jauno saimnieku
valda pilnīga saskaņa—abi
saimnieko milzīgā teritorijā me-
žā, dodas kopīgās pastaigās un
20 kilometru izbraucienos ar
divriteni. Lāgiem gan puika aiz-
ejot apsveicināties ar kaimiņu
suņiem, taču savu saimnieku
mājās sagaida vienmēr, priecīgi
luncinādams asti.

Par Ļusjas uzticību un mīlestību
saimnieki ir ļoti lepni un laimīgi. Su-
ne ir priekšzīmīga ģimenes locekle un
nav šaubu, ja viņa prastu runāt, viņa
teiktu, ka atrodas vislabākajās mā-
jās.

Kas to būtu domājis, ka aktīvais
nebēdnis Hektors mājās ne tikai
kļūs par lielisku un paklausīgu
draugu savai saimniecei, bet mā-
cēs mājas dalīt ar kaķiem?

Savukārt ņiprajam suņukam
Tonijam (patversmē saukts par
Herbertu) vārds jau ticis izvēlēts
sen, bet tas īstais suns pagadī-
jies tikai 2012. gada nogalē. Pui-
ka esot ļoti aktīvs un draudzīgs.
Mājās nedarbus nav sastrādājis,
jo dodas saimniekam līdzi uz
darbu. Un ticiet vai nē—šis ma-
zais ķipars var atsperties un no
vietas uzlēkt gandrīz divu metru
augstumā. Mēs paši to redzē-
jām!
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Flēriņas nominācijai “vecie zaldāti” saimnie-
ce negribēja piekrist, jo viņas taču esot
jaunas un aktīvas meitenes, kas daudz
skrienot un šovasar bieži devušās peldēt.
Tas lai kalpo kā iedrošinājums citiem cilvē-
kiem - gadi ir tikai skaitlis.

Mūs apciemoja arī 2011. gadā adoptē-
tais Mačo (priekšplānā). Izskatās, ka
suņi tāpat kā labs vīns ar katru gadu
kļūst arvien labāki—Mačo savās mājās
esot kā eņģelītis. Mīļš, paklausīgs un
allaž priecīgs sveikt saimniekus mājās.

Mazais Bingo savukārt mājās esot
īstens triku meistars.

Dinas meitiņa Rasa (bijusī Emija) uz suņu
skolu neejot, jo visas gudrības apgūstot mā-
jās un ar labām sekmēm.
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Pilnu salidojuma bilžu galeriju va-
riet apskatīt “Dzīvnieku drauga”

profilā Facebook
https://www.facebook.com/media/set/
?set=a.635106539843697.1073741844.

123991357621887&type=1

Savukārt pasākuma video:
http://multinews.lv/?id=312

http://www.multinews.lv/?id=324
http://kepauzsirds.lv/kepa-uz-sirds-

05-10-2013/
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Rumānijā atļauj masveidā nogalināt klaiņojošos suņus

Rumānijas Konstitucionālā tiesa 25.septembrī atzina par spēkā esošu likumu, kas paredz masveidā
izķert un pēc 14 dienām eitanazēt klaiņojošos suņus. Tā kā Rumānijā, pēc aptuvenām aplēsēm, ir
500 000 – 600 000 ielu suņu, dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzskata, ka tas novedīs pie lielākās
daļas dzīvnieku nogalināšanas, jo nebūs iespējams divu nedēļu laikā nodot adopcijai tik milzīgu suņu
skaitu.

Jaunais likums paredz klaiņo-
jošos suņus masveidā izķert un
ievietot patversmēs. Ja divu
nedēļu laikā dzīvniekam netiek
atrastas mājas, to atļauts eita-
nazēt. Pasaules dzīvnieku aizsar-
dzības organizācija (World Society
for the Protection of Animals,
WSPA) un citas dzīvnieku aizsar-
dzības organizācijas brīdina, ka
šādas rīcības sekas būs ne vien
katastrofāli apstākļi dzīvnieku
patversmēs, kurām nav kapaci-
tātes, lai uzņemtu tik milzīgu
dzīvnieku skaitu, bet arī tūkstoši-
em suņu nogalināšana jau tuvāko
mēnešu laikā.

WSPA atgādina, ka masveida
iznīcināšana nekādā veidā
nepalīdz atrisināt klaiņojošo
dzīvnieku problēmu. Rumānija
reiz to jau tika mēģinājusi,
2001.gadā nogalinot tūkstošiem
ielas suņu. Ir pagājuši tikai
nedaudz vairāk nekā 10 gadi, un
klaiņojošo suņu skaits ir tikpat
liels kā pirms 2001.gada asin-
spirts, uzsver WSPA. Organizācija
aicina Rumānijas valdību sadar-

boties ar dzīvnieku aizsargiem, lai
pielietotu citas, efektīvākas un
humānākas metodes klaiņojošo
suņu skaita mazināšanai ,
piemēram, sterilizācija un pat-
versmju tīkla paplašināšana.

Klaiņojošo suņu problēma
Rumānijā aktualizējās, kad
mežonīgu suņu bars galvaspilsētā

Bukarestē saplosīja četrus gadus
vecu puisēnu. Arī iepriekš
Rumānijā klaiņojošo suņu uz-
brukumos cietuši un gājuši bojā
cilvēki. Pēc āptuvenām palēsēm,
Bukarestē vien ir ap 60 000
klaiņojošu suņu, bet visa valstī
kopumā to  skaits  ir  ap
pusmiljonu.

Tiek uzskatīts, ka Rumānijas
galvaspilsētas ielu suņu baru
pirmssākumi meklējami komunis-
t i skā  d ik ta tora  N iko la j es
Čaušesku laikā, 1980.gadā, kad
Bukarestes vēsturiskajā centrā
nojauca simtiem senu māju, lai
uzbūvētu Rumānijas parlamenta
jauno ēku, kas ir viena no
lielākajām pasaulē. Iedzīvotāji, kas
bija mituši šajos namos, tika pies-
piedu kārtā pārvietoti uz šauriem
dzīvokļiem, kā rezultātā tūkstoši-
em suņu tika pamesti un nonāca
uz ielas.

Dzīvnieku aizsardzības organizācija WSPA uzskata, ka klaiņojošo
suņu masveida iznīcināšana problēmu Rumānijā neatrisinās
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Iestājas pret kažokzvēru industrijas ekspansiju Latvijā

Septembrī “Dzīvnieku Drauga fonds” kopā ar partneriem no biedrības “Dzīvnieku Brīvība” piedalījās
divu jaunu zvēraudzētavu projektu sabiedriskajā apspriešanā Gramzdas un Skaistkalnes pagastā, lai
palīdzētu iedzīvotājiem iestāties pret šo objektu būvniecību.

Gramzdas un Skaistkalnes
kažokzvēru audzētavas ir tikai
divas no septiņām līdz astoņām
jaunajām zvēraudzētavām, kuras
tuvākajos gados nozares uzņēmēji
vēlas būvēt Latvijā. Tas apliecina,
ka no vairākām Eiropas valstīm
padzītā nežēlīgā industrija meklē
sev jaunu mītnes vietu. Vai par
tādu kļūs Latvija, ir atkarīgs no
iedzīvotāju aktivitātes, kuriem ir
tiesības iebilst pret šādu uz-
ņēmējdarbību savā pašvaldībā.

Septembra sākumā "Dzīvnieku
brīvība" un “Dzīvnieku drauga
fonds” piedalījās divās sabie-
driskajās apspriešanās Priekules
novada Gramzdas pagastā. Visi
sanākušie iedzīvotāji bija vien-
balsīgi pret būvniecību, par ie-
mesliem minot gan draudošās
smakas un piesārņojumu,
dzīvnieku izbēgšanu, barības
pievilināto putnu masveida si-
rošanu audzētavas apkārtnē, gan
kažokādu nozares kā tādas neēti-
skumu un nevajadzību. Iedzīvotāji
atzina, ka daudzie trūkumi, ko
radītu zvēraudzētavas būve,
neatsver dažas darbavietas, ko

sola nodrošināt fermas īpašnieki.

Savukārt 19.septembrī notika
sabiedriskā apspriešana par ieceri
būvēt jaunu zvēraudzētavu Skai-
stkalnes pagastā. Tajā piedalījās
gan pagasta pārvaldes pārstāvji
un plānotās zvēraudzētavas
īpašnieks Andrejans Paučs, gan
apkaimes iedzīvotāji un ne-
valstisko organizāciju pārstāvji.

Sanākušie iedzīvotāji bija pret
celtniecību, tāpēc SIA “Ciptor”
īpašnieks Paučs, cenšoties viņus
pārliecināt, vairākkārt uzsvēra:
“Ja jūs atbalstīsiet mani, es at-
balstīšu jūs”. Viņš solīja, ka
jaunajā zvēraudzētavā viss būšot
atbilstoši spēkā
esošajiem liku-
m i e m  u n
nekādas prob-
l ē m a s  a r
dzīvnieku labtu-
rību, putniem,
s m a k u ,  i z -
bēgušām ūdelēm
u.c. nebūšot.
Savukārt mušas,
k a s  v a r ē t u
pastiprināti sa-

vairoties zvēraudzētavas darbības
dēļ, pēc Pauča teiktā, izķeršot un
apēdīšot pašas ūdeles.

Paučs arī sniedza “interesantu”
versiju par to, kāpēc viens no pa-
saules lielākajiem kažokādu
ražotājiem Nīderlande nesen
nolēma pakāpeniski pilnībā lik-
vidēt šo nozari. Saskaņā ar Pauča
kunga teikto, tas noticis ne ētisku
un morālu apsvērumu dēļ, bet
gan gluži  vai  pēc  pašu
zvēraudzētāju ierosmes, jo… vairs
neesot bijis, kur likt kažokzvēru
mēslus. “Viņiem tur zemes paliek
mazāk un vairs nebija kur likt
mēslus,” sacīja Paučs.

Informācija sagatavota pēc biedrības “Dzīvnieku Brīvība” materiāliem
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā
paveiktais septembrī

Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums
septembrī patversmei deva iespēju sniegt palīdzību
17 dzīvniekiem: 14 kaķiem, 2 suņiem un stārķim.
Nepieciešamo ārstēšanu ārkārtas veterinārās palī-
dzības programmas ietvaros saņēma četri kaķi,
suns un stārķis, bet 11 dzīvnieki tika sterilizēti.

Septembrī tika apmaksāti iepriekšējā mēnesī
sniegtie veterinārie pakalpojumi 565,76 latu apjo-
mā—519,26 lati par barību un medikamentiem,
bet 46,50 lati—par veterinārajiem pakalpojumiem.

PROJEKTS

Ārkārtas veterinārā
palīdzība

Dzīvnieku „ātrās palīdzī-
bas” pakalpojumi septembrī bija
nepieciešami četriem kaķiem, su-
nim un stārķim ar savainotu
spārnu.

Palīdzēt spārnu savaino-
jušam stārķim „Dzīvnieku Drau-
gu” lūdza Ķeipenes iedzīvotāji,
kas putnu bija pamanījuši netālu
no savām mājām ūdenskrātuvē.
Veterinārajā klīnikā tika konsta-
tēts, ka spārns ir smagi traumēts,
viņš vairs nekad nelidos un tātad
nevarēs atgriezties savvaļas dzīvē.
Taču cilvēki, kas uzsāka lielā put-
na glābšanu, ir apņēmušies patu-
rēt viņu savās mājās tik, cik būs
nepieciešams.

Smags dzemdes iekai-
sums tika diagnosticēts kaķenī-
tei Malvīnei, kas patversmē no-
nāca septembra sākumā, mincei
Pelei tika izoperēts piena dziedze-
ra jaunveidojums, bet trīs mēne-
šus vecajam runčukam no Tīrai-
nes veterinārārsti izārstēja gūžas
kaula lūzumu.

Zvēru dakteru palīdzība
bija nepieciešama arī Latvijas un
Lietuvas pierobežā atrastajam
sparīgajam suņu puikam Lietu-
vietim, kas savos klaiņojumos
bija guvis savainojumu. Viņš gan
ilgi klīnikā neuzkavējās, jo bija

iekritis sirdī saviem atradējiem,
kas sprauno jaunekli drīz vien
aizveda uz jaunajām mājām.

Sterilizācijas programma
Sterilizācijas programmas „noķer-
sterilizē-atlaiž” ietvaros papildus
septembra sterilizācijas nedēļai,

par ko informējām avīzītes ziņu
sadaļā, sterilizētas vēl 11 kaķenī-
tes un viena kucīte, kas pieder
maznodrošinātiem cilvēkiem.
Minces uz sterilizāciju tika at-
vestas no kolonijām Rīgā, kas
atrodas Ziepju, Maskavas, No-
metņu, Zalves, Ozolciema,
P.Lejiņa ielā un citviet.

Šis stārķis nekad vairs nevarēs atgriezties savvaļā un atlikušo
mūžu pavadīs savu glābēju pajumtē
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STĀSTS

Džordžs ir pusmūža vecpui-
sis. Viņš dzīvo viens nelielā dzī-
voklītī, ik rītu brauc uz darbu un
mājās pārnāk vēlu vakarā. Vi-
ņam nav draugu, nav vaļasprie-
ku. Trīs reizes nedēļā Džordžs
apmeklē psihoanalītiķi, kurš ga-
diem ilgi mēģina palīdzēt viņam,
jo Džordžs nespēj tuvināties cil-
vēkiem.

Džordžs uzauga bāreņu na-
mā. Kautrīgajam, sīciņajam un
šļupstošajam zēnam pastāvīgi
darīja pāri, viņu bieži sodīja un
nekad neparādīja tam pretim-
nākšanu. Kādas sajūtas varēja
būt bērnam, ko slāpēja apkārtē-
jā, skarbā pasaule? Viņš uzauga,
vairoties no cilvēkiem un ienīstot
pats sevi par to, ka nav spējīgs
ne par vienu rūpēties.

Kādu vakaru, kad Džordžs
gatavojas aizvilkt aizkarus, viņš
ievēro, ka kaut kāda ēna mij-
krēslī zagšus šķērso pagalmu.
Viņš iznāk ārā un redz, ka nevie-
na nav. Dažas dienas vēlāk
Džordžs atkal to ierauga, tikai
šoreiz daudz skaidrāk, tas ir iz-

kāmējis suns, nē, kuce ar sma-
giem zīdekļiem, tātad kaut kur
jābūt noslēptiem kucēniem. Kad
Džordžs atver durvis, tā aiz-
skrien prom un palien zem noju-
mes. Viņš iet tur paskatīties un
ierauga tālā kaktā kuci, kas mē-
ģina aizsegt kucēnus ar savu
ķermeni. Tā dreb bailēs, bet ne-
kustas, piespiežot sevi sastapt
ienaidnieku – tieši tāpat kā visu
mūžu bija darījis Džordžs.

Viņš nometas ceļos, pār-
steigts par savu spoguļattēlu,
vientuļš, pastāvīgi baidoties un
vienlaicīgi mēģinot saņemt dros-
mi. Pēkšņi vairāk par visu pa-
saulē Džordžs vēlas darīt tai zi-
nāmu, ka viņi abi ir līdzīgi, ka tā
nav vientuļa.

Viņš sagādā kucei nedaudz
barības. Tā neiznāk, bet nāka-
majā rītā šķīvis ir izlaizīts tīrs.
Nedēļām ilgi katru nakti Džordžs
to baro un maigi sarunājas, no-
tupies pie nojumes. Kuce nekad
neparādās, līdz kādu vakaru
Džordžs to sastop pagalmā –
plušķainu būtni ar notašķītu

asti. Suns ar bailēm lūkojas uz
cilvēku, tā acis ir neuzticēšanās
pilnas, bet tas nebēg.

No šī brīža Džordžs sāk vadīt
kuci atpakaļ pa ilgo ceļu uz uzti-
cēšanos. Katru piemērotu brīdi
viņš pavada, ļoti klusi sēdēdams
pie kuces slēptuves, vēlēdamies
to iedrošināt, mēģinādams izdo-
māt, kā tai palīdzēt.

Viņa ikdiena ir vērsta uz šo
mērķi. Viņš iepērk barību, gata-
vo sātīgas maltītes, aiznes uz
nojumi siltu segu. Viņš aizmirst
psihoterapiju un garos, vientuļos
vakarus. Viņš kļūst darbīgs un
cerību pilns.

Kādu dienu kucēni iznāk pa-
rotaļāties. Četri dzīvi pūku ka-
moliņi, moži un jocīgi, kumuro-
jas pa zāli. Pēkšņi tie sāk ar
Džordžu rotaļāties: velk aiz kur-
pju auklām, kož viņa pirkstos,
grūstās, prasīdami, lai tos paceļ
un apmīļo.

Glābiņš
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Kuce tiem seko un uzmanīgi,
nedroši virzās tuvāk pie Džordža,
līdz viņš var izstiept roku un no-
glāstīt to. Kuce paceļ galvu un
pirmo reizi paskatās uz viņu bez
bailēm. Viņš saskata tās acīs cie-
ņu, klusībā pārciestu grūtību
pēdas. Viņš redz, ka kuce ir
skaista.

Kad pamazām kucēni dodas
prom uz jaunām mājvietām, ku-
ce tikko velta saviem bērniem
skatienu. Tā ir sākusi sekot
Džordžam visur, kur viņš iet. Ta-
gad tā dzīvo mājās un ir allaž

gatava apsveikt saimnieku, kad
viņš pārnāk. Suņa kažoks ir kļu-
vis mirdzoši melns, un tā izska-
tās tik labi kā sportiste. Džordžs
nolemj, ka kuce ir jāizved laukā,
viņš grib, lai tā brīvi izskraidītos,
viņš ilgojas redzēt, kā tā priecā-
jas.

Tā viņi rītos un vakaros dodas
uz parku. Džordžs uzsāk skrējie-
nu, lai turētos kopā ar suni, bet
nekad nespēj veikt lielāku attālu-
mu, viņu pārāk bieži aptur cilvē-
ki, kas ir ievērojuši un apbrīno
viņa suni. „Cik jautrs suns!” viņi
saka un vēlas dzirdēt par to visu.
Džordžs nekad nepiekūst, stāstot
kuces dzīves stāstu, un priecīgs

atklāj, cik viegli ir sarunāties ar
cilvēkiem, iepazīt viņus, ielūgt
ciemos.

Džordža jaunie draugi –
„mūsu draugi”, kā viņš tos sauc
– drīz ķeras pie darba un pārvērš
viņa mazo pagalmiņu dārzā, kur
viņi tagad sēž vasaras vakaros
un sarunājas, līdz parādās zvaig-
znes. Bella, ne vairs bezvārda
klaidone, nekad neatkāpjas no
Džordža sāniem. Stāstu par suni
noklausās ikviens jauns draugs,
kurš viņiem pievienojas.

„Redziet,” Džordžs mēdz no-
beigumā teikt, „mēs viens otram
iemācījām mīlēt un tikt mīlētiem.
Mēs izglābām viens otru.” .

STĀSTS

Turpinājums no 16.lappuses
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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 ie-
saistīta 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.

Kaķis runā:
1.daļa

Pīkstieni, rūcieni, šņācieni un 19 dažādi “ņau”

Lūiss Kerols savā grāmatā
“Alise Aizspogulijā” rakstīja:
”Kaķēniem ir neērts paradums uz
visu, ko tu viņiem saki, atbildēt ar
murrāšanu. Ja viņi murrātu tikai,
lai pateiktu “jā” un ņaudētu, lai
teiktu “nē” vai arī darītu kaut ko
tamlīdzīgu, ar viņiem varētu vei-
doties saruna. Taču, kā gan var
sarunāties ar personu, kura allaž
saka vienu un to pašu?”

Taču tie, kuriem mājās ir ka-
ķi, pilnīgi droši var iebilst—pat
visvienkāršākais “ņau” atkarībā
no situācijas var atšķirties pēc
toņa augstuma, ritma, skaļuma
un izrunas.

Savukārt tik pazīstamā mur-

rāšana tiek likta lietā ne tikai, lai
izrādītu patiku, bet arī celtu paš-
apziņu un aicinātu citu kaķi vai
cilvēku uz tuvāku saskarsmi. Ir
arī noskaidrots, ka ievainoti, sli-
mi (pat mirstoši) kaķi murrā, jo
šī skaņas frekvence palīdz no-
mierināties un veicina izārstēša-
nos.

Ņaudiens un murrāšana ir
tikai divas no gandrīz trīspa-
dsmit dažādām skaņu kategori-
jām, kuras kaķis var radīt. Tās ir
ņurdēšana, sarunāšanās, “čivi-
nāšana”, rēciens, rūciens, šņāk-
šana, pīkstēšana, aurošana, žē-
lošanās, kaukšana un idiosin-
krātiskas skaņas (tādas, kas ir

raksturīgas katram individuālam
kaķim). Skaņu skaits, ko kaķis
izdod, ir atkarīgs no tā, kādā vi-
dē kaķis dzīvo. Kaķiem, kuri dzī-
vo mājās, ir daudz plašāks ska-
ņu krājums, jo viņi ir diezgan
agri iemācījušies, ka cilvēki ķer-
meņa valodu ne visai labi saprot
un ka konkrētas skaņas var iz-
raisīt vēlamo atbildes reakciju.
Kaķiem, kuri dzīvo ārā vai citu
kaķu vidū,  veiksmīgai komuni-
kācijai pietiek ar smaržu un ķer-
meņa valodu, tāpēc viņu “skaņu
valoda” ir cilvēka izpratnē naba-
dzīgāka.

Turpinājums 19.lappusē
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Turpinājums no 18. lappuses

Kaķu raksturi ir dažādi un ie-
tekmēs to, kā viņi vēlēsies runāt ar
saimnieku. Tāpat kā pie cilvēkiem
arī starp kaķiem ir tādi, kuriem
nav sevišķi daudz, ko sacīt, tur-
klāt, ja vēl saimnieks prot lasīt
kaķa ķermeņa valodu, tad pēc vo-
kalizēšanas nemaz nav tik lielas
vajadzības. Lielākā daļa kaķu
“nerunās” ar svešinieku, ja vien
tas netuvosies, un tad izdotās ska-
ņas būs atkarīgas no tā, vai kaķis
ir bailīgs vai draudzīgs. Bailīgs
kaķis šņāks, rūks un satraukumā
mētās asti, lai brīdinātu nenākt
tuvāk. Draudzīgs kaķis ņaudēs,
murrās un izslies asti sveicienā,
varbūt paprasīs kaut ko ēdamu.

Kaķi arī iemācās komunicēt ar
citiem dzīvniekiem, piemēram, su-
ņiem. Šajā saziņā viņi daudz retāk
izmantos skaņas, jo suņi māk in-
terpretēt smaržu signālus un var
iemācīties mazliet no kaķu ķerme-
ņa valodas, lai gan dažkārt doto
signālu ir nepieciešams pastipri-
nāt ar šņācienu vai rūcienu, ja tas
nav saprasts ar pirmo reizi.

Interesanti, ka savvaļas lielie
kaķi neņaud un nemurrā, tāpēc
kādā pētījumā tika pieļauta iespē-
ja, ka šīs divas skaņas kaķis evo-
lūcijas gaitā ir attīstījis, lai atvieg-
lotu sadzīvi ar cilvēkiem.  Lielajiem
kaķiem tas arī nav nepieciešams.
Lauva cilvēku uzskata par medīju-
mu, tāpēc tam nav nepieciešamī-
bas cilvēku pārliecināt par drau-
dzīgiem nolūkiem.

Turklāt katra skaņa ir “jālasa”
kontekstā, ņemot vērā kaķa “sejas
izteiksmi”, toni, skaļumu un ķer-
meņa valodu.

Dažādas kaķu skaņas var no-
klausīties šeit:

http://www.mnn.com/family/pets
/stories/cat-sounds-and-what-

they-mean

Īsā kaķu valodas vārdnīca
Šīs ir biežāk sastopamās skaņas, kuras kaķis izmanto, lai pa-

ziņotu, kā jūtas:

 “Pļāpāšana” (chatter) - sajūsma, vilšanās, piemēram, ja medījums
nav notverams vai aizmūk.

 “Čivināšana” (chirrup) - draudzīgs sveiciens, kaut kas starp ņau-
dienu un murrājienu.

 Rūciens — draudi, izaicinājums, brīdinājums.

 Šņāciens - draudi, bailes, brīdina citus atkāpties.

 Ņaudiens — vispārīga skaņa, ko pieauguši kaķi izmanto, lai pie-
vērstu uzmanību.

 Pīkstiens (mew) - izmanto mazi kaķēni, lai pievērstu mammas uz-
manību. Pauž nemieru, izsalkumu, to, ka ir auksti.

 Murrāšana — gandarījums, atbrīvotība, izmanto arī, lai sevi no-
mierinātu, ja ļoti sāp; skaļa murrāšana nozīmē aicinājumu uz tuvāku
kontaktu.

 Brēciens — bailes, sāpes, dusmas, distress.

 Kāsēšana (squawk) - pārsteigums, šoks (aizžņaugta skaņa).

 Aurošana (caterwaul) - skaņa, ko izdod kaķenes, kas meklējas.

 “Gaudošana” (yowl) - izsaka draudus, taču daži kaķi to izmanto
pārmainītā veidā, meklējot saimnieku, kurš ir kaut kur aizgājis.

 “Rējiens” (cough-bark) - trauksmes signāls, ko mājas kaķi izman-
to reti.

 Idiosinkrātiskas skaņas — skaņas, ko konkrēts kaķis izmanto
kādā noteiktā situācijā.
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Smaržu valoda
Smaržu valoda ir pirmā, ko

apgūst tikko piedzimis kaķēns.
Viņš ir akls, kurls un neaizsar-
gāts, taču ar ļoti labi attīstītu
ožu un tausti, ko papildina ter-
moreceptori pie deguna, lai varē-
tu atrast kaķu mammas pupu.
Turklāt kaķēns atpazīst savu
smaržu uz pupa, tāpēc katru rei-
zi cenšas zīst no viena un tā pa-
ša.

Pieaugušam kaķim uz zoda,
lūpu kaktiņos, deniņos un uz
astes pamatnes atrodas smaržu
dziedzeri, kas katram kaķim pie-
dod  savu īpašo aromātu. Mazgā-
joties  kaķis pārnes smaržu no
dziedzeriem uz sevi, bet, berzējo-
ties gar dažādiem objektiem
(stabi, mēbeles, augi, durvju
ailas, cilvēku kājas), to pārnes uz
tiem. Šādi kaķis arī iezīmē savu
teritoriju, ieskaitot tajā citus ka-
ķus, cilvēkus un mājdzīvniekus
un radot tā saucamo kopējo jeb
māju smaržu. Katra jauna smar-
ža, kas tiek ienesta ar jaunām
mēbelēm, kurpēm un drēbēm,
kaķim var radīt nedrošības sajū-
tu, tāpēc kaķis parasti šos
priekšmetus vai dzīvās būtnes
cītīgi “iezīmē”.

Skrāpējot kaķis atstāj ne tikai
vizuālu zīmi, bet pārnes savu
smaržu no ķepu spilventiņiem
un skrāpējamo priekšmetu.
Skrāpējumu augstums satur
svarīgu informāciju par kaķa iz-
mēriem un spēku, ko šādi var
nodot potenciālam pretiniekam.
Smarža ir svarīga akliem kaķiem,
jo palīdz tiem labāk orientēties
telpās.

Diviem kaķiem sasveicinoties,
pastāv noteikti rituāli. Vispirms
minči paberzē galvas, tad saglau-
žas ar sāniem un izslej asti, lai
otrs kaķis varētu apostīt anālos

dziedzerus.  Turklāt dažkārt,
glaudot kaķi, tas izliec muguru
un it kā paceļas uz pirkstgaliem
— tas viss tāpēc, ka cilvēks tiek
uztverts kā liels kaķis, ar kuru
“runā” tāpat kā ar sugasbrāļiem.

Smaržu valoda var izpausties
arī cilvēkam nepatīkamā veidā:
runči izsmidzina pretīgi smirdo-
šu urīnu, lai iezīmētu savu teri-
toriju un „reklamētu” savu sek-
suālo statusu. Tas ir ekvivalents
cilvēkam, kurš iezīmē savu teri-
toriju, apkārt izliekot karogus,
reklamējot savu vecumu, veselī-
bas stāvokli un gatavību apkal-
pot auglīgus sieviešu kārtas dzīv-
niekus. Urīns tiek izsmidzināts
kaķa acu līmenī, tāpēc to nevar
nepamanīt citi kaķi. Kur smar-
žas pārklājas, tur runči čurā vir-
sū citu kaķu atstātajām zīmēm,
tā atsvaidzinot savu “zīmi”. Ka-
ķenes dara to pašu, taču krietni
retāk nekā runči. Smidzinās kas-
trēti un nekastrēti abu dzimumu
kaķi.

Fekālijas ir smaržām bagāts
“marķieris”. Taisnība, ka kaķi
mēdz aprakt izkārnījumus, taču
viņi var tos arī izmantot, lai iezī-
mētu teritoriju. Šādu uzvedību
angļu valodā sauc par “mid-
dening”, kas izpaužas tā—kaķis
savus izkārnījumus atstāj ļoti
redzamā vietā, bieži vien atkal
un atkal izvēloties vienu un to
pašu vietu.

Šādas “zīmes” visbiežāk atro-
damas vietās, kur radies kon-
flikts par teritorijas sadalījumu
un pastāv kautiņa iespēja. Tas
var notikt arī iekštelpās un nere-
ti saimnieki to sauc par
“atriebšanos” no kaķa puses.
Taču patiesais izskaidrojums šā-
dai mīluļa rīcībai ir tas, ka kaķis,
kurš ir satraukts par kādu nepa-
rastu notikumu savā dzīvē, iezī-
mēs to teritoriju, kur visstiprāk
smaržos pēc viņa cilvēka ģime-
nes, tā cenšoties stiprināt saikni.
Diemžēl cilvēki bieži vien kaķa
labos nolūkus neizprot.

Berzējoties gar dažādiem objektiem — mēbelēm, durvju ailām, sta-
biem, cilvēkiem, suņiem un citiem dzīvniekiem — kaķis pārnes

savu smaržu, tā iekļaujot tos savā teritorijā.
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Ķermeņa valoda
Kaķu ķermeņu valoda ir sarežģīta un netveramā-

ka nekā citi saziņas veidi – to veido gandrīz 25 dažā-
di vizuālie signāli, kurus izmanto vismaz sešpadsmit
dažādās kombinācijās. Bez šaubām ir vēl citas, slēp-
tākas nianses, kuras mēs, cilvēki, nepamanām.

Ķermeņa valodas mērķis ir dot ziņu un izvairīties
vai izbeigt fizisku konfrontāciju. Katrs potenciāls
kautiņš saistās ar zaudējumiem abām pusēm, jo sa-
vainojumiem nepieciešams laiks, lai sadzītu, un sav-
vaļā kaķim tas var nozīmēt gandrīz drošu nāvi, tāpēc
agresors konflikta situācijā labprātāk uzvarēs, neiz-
mantojot zobus un nagus.

Daudzi strīdi atrisinās, kaķiem vienam uz otru
skatoties vai ņurdot, taču vēl biežāk cilvēks nemaz
nepamana, ka norisinājusies “viedokļu sadursme” -
dominējošais kaķis, kurš konfrontācijā ir uzvarējis,
dodas projām no zaudētāja, apsēžas vai arī sāk ska-
tīties citā virzienā, vai arī sāk mazgāties – iemīļotākā
kaķa nodarbe.

Ķermeņa valoda ir jālasa, skatoties uz visu ķer-
meni – purniņu, ķermeņa stāvokli un astes pozīciju.
Skatīties tikai uz vienu pazīmi var būt maldinoši, jo
visi dažādie signāli kombinējas vienā vispārīgā ziņo-
jumā. Viena un tā pati poza var nozīmēt divas dažā-
das lietas atkarībā no sejas izteiksmes.

Kaķa galvas stāvoklis var ziņot par vairākām lie-
tām. Ja galva ir izstiepta uz priekšu, kaķis aicina sev
pieskarties vai arī mēģina labāk saskatīt savus saim-
niekus vai cita kaķa izteiksmi. Tā ir sasveicināšanās
zīme.

Savstarpēji draudzīgi kaķi paberzēs galvas, bet
pēc tam pilnībā pieglaudīsies viens otram ar sāniem.
To pašu kaķis darīs saskarsmē ar cilvēkiem. Saskar-
šanās ar deguniem ir vēl viens draudzīgs sveiciens.
Kad kaķi satiekas, viņi aposta viens otra purniņu, jo
lūpu un vaigu apvidū atrodas īpaši smaržu dziedzeri,
kas ļauj noskaidrot, vai otrs kaķis ir ģimenes loceklis
vai nē.

Konflikta laikā pašpārliecināts vai pašapzinīgs
kaķis pacels galvu, bet agresīvs kaķis galvu nolieks
zemāk. Arī vājāks, pazemīgāks kaķis nolieks galvu
lejup, bet kaķis ar baiļu izraisītu agresiju centīsies
izskatīties drošāks, paceļot galvu, tāpēc, lai saprastu
ziņu, ir jāskatās uz kaķa otru galu – asti.

Ja kaķis noliec galvu, pievelk zodu un pagriežas
uz sāniem, lai izvairītos no acu kontakta, viņš ziņo
par intereses trūkumu un to, ka viņš nav bīstams.

Galva

Ja vien iespējams, kaķi konfliktus atrisina mierī-
gā ceļā, izmantojot ķermeņa valodu
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Acis
Cilvēkiem patīk acu kontakts –

mūsu sabiedrībā tas nozīmē drau-
dzīgus nolūkus. Bet kaķim cieša
skatīšanās acīs nozīmē kaut ko
pilnīgi pretēju — uzbrukuma
draudus. Ikviens kaķu īpašnieks
zina, kas notiek, kad vairāki cilvē-
ki sapulcējušies vienā istabā un
ienāk kaķis. Visbiežāk astainis
mērķtiecīgi dodas pie cilvēka, ku-
ram kaķi nepatīk. Vai tas ir savā-
di? Nē, un atbilde slēpjas acu kon-
taktā. Kaķu mīļotāji kaķi cieši vē-
ros cerībā, ka tas viņus sveicinās.
Tie, kuriem kaķi diezko nepatīk,
dzīvnieku ignorēs. Kaķim acu kon-
takts šķiet biedējošs – tas signalizē
briesmas. Bet pret tiem, kas uz
viņiem neskatās, kaķi izturas pie-
klājīgi un dodas apsveicināties.

Kaķi, kuri savā starpā konkurē,
cenšas viens otru „uzveikt ar ska-
tienu”, lai atrisinātu konfliktus bez
asinsizliešanas.

Kaķi labi jūt, ka viņus vēro, un
šādos brīžos jūtas neērti. Tikai
tad, kad kaķis vairs netiek vērots,
viņš atslābst. Lēna mirkšķināšana
kaķu valodā ir nomierinošs sig-
nāls, bet žāvāšanās— pastipri-
nošs. Atslābstot  daudziem kaķiem
acis ir puspievērtas, radot iespai-
du, ka dzīvnieks ir iesnaudies.

Kaķiem ir lieliska perifērā re-
dze, un viņi nemēdz uz kaut ko
tieši skatīties, ja vien nemēģina ar
skatienu notvert kustīgu objektu
vai negatavojas lēcienam. Brīžos,
kad murrātājs šķiet aizsapņojies
un skatās tālumā, patiesībā viņš
uzņem ļoti daudz vizuālās infor-
mācijas bez pārāk lielas piepūles.

Daži saimnieki ir mēģinājuši
samirkšķināties ar saviem mīlu-
ļiem un stāsta, ka kaķis atbildot!
Daži uzvedības pētnieki ir to pašu
mēģinājuši ar lielajiem savvaļas
kaķiem zoodārzos, Arī viņi ziņo, ka
lauvas un tīģeri „mirkšķina” pretī.

Arī acu zīlītes ir daļa no kaķa
ziņojuma. Tās paplašinās un sa-
šaurinās atkarībā no gaismas dau-
dzuma, taču tieši tāpat tās var zi-
ņot par to, kā kaķis jūtas. Paplaši-
nātas zīlītes liecina par bailēm,
agresīvu uzbudinājumu un vieglu
satraukumu, redzot savu saimnie-
ku, kaķu draugu vai vienkārši ilgi
gaidītās vakariņas. Jo bailīgāks
kaķis, jo plašākas zīlītes – it kā
acis mēģinātu uztvert pēc iespējas
vairāk informācijas.

Dusmīgam, pašpārliecinātam

kaķim acu zīlītes būs sašaurinā-
tas. Šāds skatiens var provocēt
cīņu, bet, sašaurinot zīlītes, ska-
tienu var labāk fokusēt uz deta-
ļām, turklāt samazinās risks  acis
savainot.

Divi kaķi, divi skatieni. Lai arī acis un zīlīšu stāvoklis var pavēstīt,
kā kaķis jūtas, novērojumi vienmēr jāvērtē kontekstā ar situāciju
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Par to, ko stāsta kaķa
ausis, aste, mute, ūsas
un ķermenis, lasiet nā-

kamajā numurā!
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Sveiki, esmu Sančo!
Vēlos mazliet pastāstīt par sevi.

Šobrīd dzīvojos patversmē, bet gaidu
kādus īpašus saimniekus, jo esmu, kā
sacīt, kaķis ar raksturu. Esmu izvēlīgs
pret citiem kaķiem, daži man patīk un
ar tiem kopā spēlēšos, bet ir tādi, kuri
man nepatīk nemaz, un tad es varu
arī parādīt, kurš ir mājas saimnieks.
Man patīk, ja mani paglauda, bet, ja
man kaut kas nepatiks, likšu to manīt

skaidri un gaiši. Man ļoti patīk spēlēties ar
pelītēm (spēļu).

Esmu kārtīgs runcis, patīk, ja mana kastīte ir tīra un vietiņa, kur
dzīvoju, kārtīga. Ēdienu ziņā neesmu izvēlīgs – ēdu sauso kaķu barību
un arī konservus. Ja man vēl iedod
kādu kaķu našķi, tad būšu vēl
priecīgāks un mīļāks.

Ja Tu esi cilvēks ar raksturu un
gribi, lai Tev ir tāds pats mājdzīv-
nieks, tad esmu tieši piemērots
Tev. Es Tevi gaidu, manu jauno
saimniek!

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Pagājušajā mēnesī mēs stāstījām par suņu džentlmeni frakā, taču arī pa-
tversmes kaķu saimē mīt jauns un simpātisks jaunskungs ar melnu mētelīti,
baltu krādziņu un zābaciņiem. Iepazīstieties ar mēneša kaķi Sančo! Viņš
gan ir nedaudz kautrīgs un daudz fotografēties nevēlējās.



24

LAIMĪGIE STĀSTI

Septembrī patversmē bijis tik daudz laimīgo suņu stāstu, ka redakcijai
nācās grūti izvēlēties, kurus no tiem stāstīt, bet kurus – noklusēt. Mājup sep-
tembrī devās daudzi patversmes „ilgdzīvotāji” – piemīlīgā Ronja, nevaldāmas
enerģijas pilnais Didžits, nerātnā Akva, maigais milzenis Naiks, slimību māktā
bīglu kundzīte Adela, Malika ar laimes naudiņu uz mēles un arī bezgala mīļā,
bet pret svešiniekiem piesardzīgā Naida.

NAIKS

Lielais lempis Naiks patversmē nonāca, jo bankrotēja fir-
ma, kuras teritoriju viņš daudzus gadus bija rūpīgi apsargājis, un
uzticamais sargsuns kļuva lieks. Par laimi, šajā firmā Naikam
bija draugs, kurš neatstāja suni nelaimē un atveda uz patversmi.
Lai gan visu mūžu „strādājis” par sargsuni, Naiks ir bezgala mīļš
un maigs, un viņā kūsāt kūsā neizrotaļātā bērnība. Taču ne visi
prata to saskatīt aiz iespaidīgā auguma un skaļajām rejām, ar
kurām Naiks pauda savu nepatiku pret dzīvi būrī.

Tā tas bija līdz tai septembra dienai, kad patversmē iera-
dās ģimene no Babītes, kuri suņa bildi bija ieraudzījuši patver-
smes mājas lapā. Jau pirmajā mirklī bija skaidrs, ka Naiks ir do-
māts viņiem, bet viņi – Naikam. Sunim bija plānota ērta dzīve
plašā dārzā ar lielu, siltu būdu, kas, zinot Naika nepatiku pret
iekštelpām, šķita ideāls variants. Taču izrādījās, ka Naikam pa-
šam ir pilnīgi cits viedoklis – galu galā, ja teritorijas sargsuns la-
bākajos gados beidzot tiek pie savas mājas, kāpēc gan lai viņš
dzīvotu ārā un būdā, ja iekšā ir pieejamas tādas ērtības kā dīvā-
ni, klubkrēsli un paklāji! Tā nu Naikā pamodās snaudošais klēpja
sunītis un lielāko dienas daļu viņš pavada, ērti izlaidies uz mīk-
stajām mēbelēm un gaidīdams atgriežamies mīļotos saimniekus.
Kad tie pārnākuši no darba, tad gan Naiks labprāt izskrien kādu
draisku loku pa dārzu, parotaļājas ar bumbiņu un iedod saimnie-
cei lielu, slapju buču.

MALIKA

Beļģu aitu sunim līdzīgā Malika patversmē dzīvoja
kopš 2011.gada aprīļa, pavadot pie mums vairāk nekā divus
gadus. Viņas ilgais ceļš līdz adopcijai ir viens no neizskaidro-
jamajiem gadījumiem, kad glīts, uzvedīgs, vesels suns bez
jebkādām uzvedības problēmām „iesprūst” patversmē. Lai
gan Malika priecīgi smaidīja pretī katram apmeklētājam, ar
visu savu būtību rādot, cik ļoti uzticama un mīļa būs savam
saimniekam, tomēr cilvēku skati slīdēja viņai pāri kā nere-
dzamai, pievēršoties kaimiņiem vienā vai otrā pusē.

Tomēr neviens suns nepaliek bez mājām, un pienāca
arī Malikas lielā diena, kad pie viņas būra apstājās un prom
vairs negāja Ludmilas kundze no Rīgas. Jaunajās mājās Ma-
lika jau ir pierādījusi, ka šī izvēle bija pilnīgi pareiza, jo starp
abām valda ideāla saskaņa, viņas saprotas no pusvārda un
visu dara kopā. Kopā viņas grābj rudens lapas, skatās televi-
zoru, iet uz veikalu vai vienkārši pastaigāties. Ludmilas kun-
dze teic, ka viņas dzīvē līdz šim nav bijis neviena tik uzmanī-
ga klausītāja, kam pastāstīt to, kas sakrājies uz sirds, pārru-
nāt dienas notikumus un apspriest nākotnes plānus. Malika
viņu uzmanīgi uzklausa un, asti luncinot, pauž savu piekri-
šanu.
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Naida (tagad Mendija)

Naida bija viens no suņiem, kuri “aizķērušies”
patversmē. Lai arī viņa bija draudzīguma un sirsnī-
guma iemiesojums pret tiem, kurus pazina, ņemot
vērā zināmu neuzticēšanos svešiem cilvēkiem, bija
skaidrs, ka saimniekus, kas gribētu veltīt laiku, lai
jauko suņu meiteni patversmē iepazītu, atrast būs
ļoti grūti.

Tomēr jūlija vidū jauna mājas mīluļa meklējumos
patversmi apciemoja kāda ģimene, kuri savu sunīti
bija zaudējuši pirms pusotra gada un kuriem bija pie-
redze ar nedaudz bailīgiem suņiem. Tāpēc tika no-
lemts parādīt Naidu, un tā bija mīlestība no pirmā
acu skatiena. Gandrīz divu mēnešu garumā sekoja
regulāra ciemošanās pie suņu meitenes ar labi daudz
siera (kas viņai ļoti garšo) un citiem kārumiem, lai
sadraudzētos. Turklāt bailes no svešiniekiem nebija
vienīgais, ar ko šajā laikā nācās saskarties—Naida
savainoja kāju, bija nepieciešama operācija un ilg-
stoša atkopšanās, iekams viņu varētu nodot adopci-
jai. Kur cits jau būtu atmetis ar roku un padevies,
Naidas ģimene palīdzēja kā vien varēja.

Visbeidzot 21. septembra vakarā mēs atvadījā-
mies no Naidas un viņa kāpa mašīnā, lai dotos uz
Baltezeru, kur atrodas viņas jaunās mājas. Pēc
saimnieces stāstītā Naidai klājoties ļoti labi. Viņai ir
pašai sava suņu gulta, kur bērni katru vakaru liekot
viņu gulēt, paslēpjot sedziņā kārumus. Viņas rīcībā
ir māja, kur viņa labprāt palīdz ēdiena gatavošanas
darbos virtuvē, plašs pagalms, kur viņa labprāt pie-
dalās dārza darbos, veranda, kur vērot apkārt notie-
košo, un mežs aiz sētas, uz kuru viņa katru dienu iet
garās pastaigās un izskrieties pa kalniem. Tas viņai
sagādājot lielu prieku. Ar pārējiem ģimenes locek-
ļiem—tēti un vectēvu—viņa ir saradusi bez problē-
mām. Tāpat arī citi mājas iemītnieki—truši un kaķi
- ir tikuši atzīti par draugiem, viņa pat ar lielu inte-
resi iepazinusies ar zirgiem no tuvējā staļļa. Drusku
gan skumstot pēc citu suņu sabiedrības, taču viņai
tikšot meklēti draugi starp kaimiņu suņiem. Visbei-
dzot Naida ir tikusi pie jauna vārda Mendija, jo šķi-
tis, ka vecais pārāk labi neatspoguļo suņu meite-
nes labo raksturu.

Mēs priecājamies kopā ar Mendiju un viņas
saimniekiem!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Labdien! :)

Mani sauc Larss, pirms tam biju Marko. Nu jau vai-
rāk kā gadu dzīvoju SAVĀS ĪSTAJĀS mājās! Paldies, ka
palīdzējāt man atrast mājas! Aktīvi piedalos visā mājas
dzīvē - palīdzu uzkopt istabas, gatavot ēst, kā arī man
patīk darīt mazus nedarbus! Man patīk noplēst tapetes
un asināt nadziņus pret durvju stenderi. :) Ēdu savu
sauso barību, bet reizēm panašķojos ar mazu kripatiņu
laša un pāris olīvām. Esmu ļoti priecīgs, ka esmu sati-
cis savu ģimeni! Man šeit patīk! :))

Sveicienu palīdzēja uzrakstīt saimniece Līga!

Sveiki,

pirms kāda laika no patversmes “Dzīvnieku draugs” uz jaun-
ām mājām devās kaķene Agate. Gribu pastāstīt, kā viņai tagad
dzīvojas, bet vispirms īss ievads. Kad man radās domas par
mājas mīluļa iegādi, nešaubījos, ka jāņem no patversmes jau
pieaudzis kaķis. Pārskatīju visas Rīgas dzīvnieku patversmju
mājas lapas, un tieši Agate iekrita manā sirdī, pat nevaru īsti
pateikt, kāpēc. Vēl kādu brīdi es domāju par adopciju, jo kaķis
mājās ir liela atbildība. Taču, apciemojot Agati patversmē, visas
šaubas kaut kur pazuda: sapratu, ka tas ir mans kaķis un viņai
jādodas ar mani uz jaunām mājām. Par Agati varu runāt ļoti
daudz, stāstu krājums palielinās ar katru dienu, tāpēc lai nebū-
tu pārāk gari, pateikšu to svarīgāko. Vārdiem nevaru izteikt sa-
vu sajūsmu par šo kaķeni, tik mīlīgu, tik paklausīgu, tik tīrīgu un
gudru kaķeni vēl nekad nebiju satikusi. Agatē ir viss tas, ko ka-
ķī meklēju, viņa perfekti iederas manā dzīvē. Teikšu vairāk, visi,
kas viņu satiek, ir par viņu sajūsmā. Kaķene ir 7 gadus veca,
tāpēc viņai jau ir izveidojušies savi ieradumi, par kuriem es tikai
brīnos. Vienīgā problēma, ar kuru saskārāmies, ir tas, ka vecu-
ma dēļ Agatei ir nelieli veselības traucējumi, ar kuriem mēs veik-
smīgi tiekam galā.

No visas sirds gribam ar Agati pateikt patversmei paldies
par iespēju atrast mums ceļu, kā varējām satikties!

Ar cieņu, Alīna un Agate

Larss

Agate patversmē

Agate mājās
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Labdien!

Kādu laiciņu atpakaļ paņēmu no Jums kaķīšus- Bobī-
ti (pagājušā gada jūlijā) un Platinium, kuru tagad sau-
cam par Dereku (šā gada jūlija beigās). Abi astainīši ir
ļoti sadraudzējušies, viens otram kā ēna staigā pakaļ.
Esmu ļoti priecīga, ka melnbaltais Dereks ir pie manis
un no sirds priecājos, ka visi mani kaķīši ir veseli:) Nosū-
tu Jums bildīti, kurā redzams Bobītis un Dereks, kā ma-
na mamma sauc viņus - abi brālīši.

Novēlam, lai visi mazie, kā arī lielie astainīši, ausainī-
ši, pūkainīši atrastu savus ideālos saimniekus!

Monta, Bobītis, Dereks

Bobītis un Dereks

Sveiki visiem!

Droši vien jūs atminaties kaķēnus no “valūtu sēri-
jas”. Tā esmu es—viena no viņiem, Alise Rublīte. Jau
gandrīz divus mēnešus man ir savas mājas un savi
cilvēki, kuri mani mīl, nēsā uz rokām un rūpējas par
mani. Es viņiem atbildu ar to pašu. Saimniece saka,
ka es esmu tikpat ziņkārīga kā mana vārdamāsa—
pasakas varone: uzdodu daudz jautājumus, jo apkārt
taču ir tik daudz interesanta!!! Man visu paskaidro un
māca. Bijām arī klīnikā, kur mani apskatīja un sapotē-
ja, un dakteris teica, ka es esmu ļoti skaista!

Paldies jums, mani pirmie glābēji!

Ar cieņu,
Alise Rublīte

Alise Rublīte

Sveicienus sūta kaķenīte Šarlote, kura
jaunajās mājās jau ir iedzīvojusies un par saim-
nieku atzinusi vecāko dēlu. Pa nakti viņa guļot
viņa gultas kājgalī, bet no rīta dodot buču. Ta-
ču viņai arī patīk citu ģimenes locekļu kompā-
nija, un vislabāk ir tad, kad samīļo.

Šarlote
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Daudz, ko rādīt no dzīves jaunajās mājās ir
Mikserim (tagad Gošam). Viņš esot pilnīgi iedzī-
vojies jaunajās mājās—medī gan savas manti-
ņas, gan suni, sagaida saimniekus no darba un
staigā pa dzīvokli ar asti, kas ir pacelta ka pu-
deļbirste.

Dons Fernando dzīvo Somijā jau gandrīz 4 gadus.
Nesen viņam parādījās jaunais draugs Viļa, par ko
Dons Fernando ir ļoti laimīgs. Abi kaķīši sadraudzē-
jās pašā pirmajā dienā. Viņi spēlējas un ienes daudz
jauku un priecīgu brīžu saimnieku ģimenē.

Dons Fernando

Jaunajās mājās Vācijā pilnībā iejutusies arī
Fēbe. Viņa ieguvusi daudz jaunu draugu gan suņu,
gan cilvēku vidū,  bieži dodas garās pastaigās kopā ar
savu saimnieku, bet, kad viņš ir ļoti aizņemts, ciemo-
jas pie viņa māsas, kurai ir suns un divi kaķi.

Fēbe 170 kilometru garā pārgājienā gar Mozeles
krastu
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Mēdz sacīt, ka dažas fotogrāfijas var
aizstāt tūkstoš vārdu, kam noteikti piekrīt
šie murrātāji, kuri sūtīja īsas vēstules, bet
daudz skaistu bilžu. Lūk, dažas no tām!

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Princese

Vanesa
Proša

Lūkass

Bolīte

Princese

Proša
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Pastāsti, kā tavs mīlulis ir palīdzējis Tev un Taviem tuviniekiem!

Gandrīz katram no mums pieder kāds dzīvnieks dažā-
du iemeslu dēļ, taču viens no vissvarīgākajiem ir tas, ka

viņi ir mūsu personīgie terapeiti brīžos, kad tas ir visvairāk
nepieciešams. Kaķis, suns, mājas sesks vai kaut kas tik
eksotisks kā “krokodils” vai “zilonis” ir  labākais un mīļā-
kais kompanjons pasaulē, jo viņi var mūs uzmundrināt,

ieklausīties, palīdzēt atbrīvoties no stresa vai vienkārši būt
plecs, uz kura izraudāties brīžos, kad citi cilvēki mums

palīdzēt nespēj.

Ļoti vēlamies dzirdēt jūsu stāstus par to, kā tieši jūsu mī-
lulis ir ienācis jūsu ģimenē, kā tas ir mainījis jūsu dzīvi un

kā ikdienā vai kādā īpašā un svarīgā brīdī viņš ir vai ir
bijis jūsu terapeits. Varbūt ir bijis kāds īpašs mājdzīvnieks

pagātnē. Atsūtiet arī fotogrāfijas ar jūsu mīluli darbībā!

Labākos stāstus plānojam publicēt "Dzīvnieku drauga"
avīzes novembra numurā.

Stāstus un fotogrāfijas variet iesūtīt līdz 10. novem-
brim, sūtot tos uz e-pastu piparvelni@gmail.com .

Cerot uz jūsu atsaucību,

Dzīvnieku draugs
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