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Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Šie
Raiņa vārdi ir aicinājums uz izaug-
smi, uz pilnveidošanos, neapstāša-
nos pie sasniegtā. Tie arī atgādina,
ka tikai tas, kas spēj mainīties, kas
nav sastindzis, vienveidīgs, var ne
tikai pastāvēt, bet arī sasniegt savus
mērķus. Tā arī „Dzīvnieku Draugs”
savā gandrīz 20 gadus ilgajā ceļā ir
nonācis līdz brīdim, kad jāizdara
izvēle – mainīties un iet uz priekšu,
vai palikt vienveidīgiem un, ikdienas
rutīnas sadrumstalotiem, vairs ne-
spēt paveikt būtisko, izšķirošo.

Mūsu komandas lēmums ir –
mainīties, bet vienlaikus arī nezau-
dēt savas saknes, jo bez pagātnes
nav nākotnes. Tāpēc pirmais solis
jaunajā ceļā ir “Kristīnes Čilveres
dzīvnieku draugu biedrības” izveide:
apliecinājums tam, ka “Dzīvnieku
Drauga” dibinātājas Kristīnes Čilve-
res  liktie “dzīvnieku labestības na-
ma” pamati — gan idejiskie, gan
gluži materiālie - nekur nezudīs.

Savukārt par turpmākajiem plā-
niem, biedrības mērķiem un iespē-
jām līdzdarboties vairāk lasiet 3.lpp!

Pārmaiņas notiek ne tikai pie
mums, bet arī lielajā pasaulē “tur
ārā”. Neticama un  daudzu dzīvnie-
ku draugu pūliņiem sasniegta pār-
maiņa ir februārī klajā nākusī ziņa,
ka viens no pasaules slavenākajiem
cirkiem nolēmis atteikties no ziloņu
izmantošanas savos šovos. Vairāk
par to uzziniet 5.lpp!

Taču vislielāko pārmaiņu brīnu-
mu februārī piedzīvoja četri mūsu
rējēji — Romija, Dīzelis, Henrijs un
Bertiņa, kuri vienas dienas laikā no
patversmes bārenīšiem kļuva par
pilntiesīgiem Somijas pilsoņiem! Tā-
pēc tieši viņu laimīgajiem stāstiem
šoreiz veltīta tik liela avīzītes daļa!

2015.gads Latvijā ir Raiņa un Aspazijas gads, un arī
„Dzīvnieku Draugā” pēdējie mēneši ir aizritējuši gluži rainiskās no-
skaņās, gatavojot un gatavojoties pārmaiņām, kuras tika plānotas
jau kopš pērnā gada rudens.
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Līdzīgi kā Fonds, arī biedrība
ir nevalstiska dzīvnieku aizsar-
dzības organizācija, taču biedrī-
bas juridiskais statuss dos jau-
najai organizācijai daudz lielākas
iespējas dažādu projektu piesais-
tē un aktivitāšu īstenošanā, kā
arī ļaus iesaistīt dzīvnieku aiz-
sardzības darbā jaunus biedrus,

tādējādi paplašinot dzīvnieku
draugu kopienu Latvijā.

Biedrības mērķis ir mazināt
klaiņojošo un cietušo dzīvnieku
skaitu Latvijā, iestāties par visu
sugu dzīvnieku aizsardzību un
dzīves apstākļu uzlabošanu un
izglītot sabiedrību, īpaši jaunie-
šus, par dzīvniekiem un dzīvnie-

ku aizsardzību.

Biedrība turpinās darbu vēs-
turiskajā „Dzīvnieku Drauga”
ēkā Fr.Candera ielā 4, lai piepil-
dītu Kristīnes Čilveres vēlējumu:
„Šo centru es domāju kā namu,
kurā valdīs labestība pret dzīv-
niekiem, kur tiks darīti vērtīgi
darbi, kas nesīs labu gan dzīv-
niekiem, gan cilvēkiem.”

Biedrība šobrīd jau ir pārņē-
musi sociālās veterinārās klīni-
kas „Dzīvnieku Draugs” darbību,
kurā veiksmīgi turpinās ielas ka-
ķu sterilizācijas projekts un ar
Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstu tiek sniegta veterinārā
palīdzība cietušiem dzīvniekiem.
Jau tuvākajā laikā biedrība pār-
ņems arī patversmi „Dzīvnieku
Draugs”, kurā šogad plānota ve-
terinārās klīnikas un dzīvnieku
turēšanas telpu rekonstrukcija,
tāpēc dzīvnieki patversmē uz lai-
ku netiks uzņemti.

Ja vēlies kļūt par „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrības” biedru, sūti sa-
vu iesniegumu pa pastu:

Fr.Candera iela 4,  Rīgā, LV 1046.

Lai turpinātu nest pasaulē patversmes „Dzīvnieku Draugs”
dibinātājas Kristīnes Čilveres idejas un piesaistītu plašāku aktī-
vistu loku dzīvnieku aizsardzībai, pērnā gada nogalē tika nodibi-
nāta „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība”, kas līdz
1.aprīlim pārņems un turpinās Čilveres pagājušā gadsimta
90.gadu vidū radītā nodibinājuma „Dzīvnieku Drauga Fonds” un
patversmes „Dzīvnieku Draugs” tradīcijas, aktivitātes un projek-
tus.
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Līdzīgi kā daudzviet citur Latvijā arī patversmē
"Dzīvnieku draugs"  11.februārī notika Ēnu diena.

Par patversmes darbinieku "ēnu" kļuva Emīlija, kas
šajā dienā gan palīdzēja dzīvnieku kopējiem aprūpēt su-
ņus un kaķus, gan arī iepazina veterinārārsta darbu,
gan devās pastaigā ar suņu sieviņu Čiepiņu.

Patversmes kolektīvs saka paldies Emīlijai
par čaklo darbu, ieinteresētību un izpratni!

Patversmes komanda pateicas visiem atbalstītājiem!

Ēnu diena 2015

Februārī patversmi pameklēja Rīgas 34. vidus-
skolas 6.b klases skolēni un angļu valodas sko-
lotāja Jeļena Safonova. Bērni patversmes iemīt-
niekiem bija sarūpējuši dāvaniņas, kā arī citus zie-
dojumus. Ekskursijas laikā bērni iepazinās ar pa-
tversmes iemītniekiem – suņiem, kaķiem un Džun-
gārijas kāmīti, bet vislielākās simpātijas, protams,
ieguva mazā Demija.

Patversmē februārī viesojās arī „Hotel Bergs”
direktore Iveta Sprūdža ar dēliņu Haraldu, kuri
ziedoja kārumus suņiem, avīzes un drēbes dzīvnie-
ku guļvietiņām. Viņi iepazinās ar suņmeitiņu Čie-
piņu un arī pārējiem patversmes murājošajiem un
rejošajiem četrkājiem.

Ciemiņi patversmē

Augšā: Čiepiņa ir smalka dāma
un prot smalki uzņemt viesus—
”Hotel Bergs” direktori Ivetu Sprū-
džu un viņas dēliņu Haraldu.

Pa kreisi: Rīgas 34.vidusskolas
sestklasniekiem no visiem patver-
smes iemītniekiem vismīļākā šķita
mazulīte Demija.
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ASV cirka gigants atsakās no ziloņu izmantošanas

„Ringling Brothers and Bar-
num&Bailey Circus” izrādēs paš-
laik piedalās 13 Āzijas ziloņi. Bei-
dzot savas darba gaitas
2018.gadā, dzīvnieki nonāks cirka
mātes kompānijas "Feld Enterpri-
ses Inc." 200 akru plašajā ziloņu
aprūpes centrā Floridā, kur jau
mīt 29 bijušie cirka ziloņi.

„Feld Enterprises Inc.” īpašnie-
ki - Kenets Felds un viņa trīs mei-
tas - savu lēmumu atteikties no
ziloņu šova, kas ir bijis „Ringling
Brothers and Barnum&Bailey Cir-
cus” simbols kopš 1882.gada, kad
cirks iegādājās pirmo Āzijas ziloni,
skaidro ar to, ka ir mainījušās ap-
meklētāju intereses. „Mūsu skatī-
tāju noskaņojums ir mainījies,”
norādīja kompānijas vicepreziden-
te Alana Felda. „Daudziem cilvē-
kiem mūsu ceļojošie šovi ar zilo-
ņiem vairs nešķiet tīkami.”

Jāatgādina, ka ASV dzīvnieku
aizsardzības organizācijas ir pub-
liskojušas neskaitāmus video un
fotomateriālus par vardarbīgo ap-
iešanos ar dzīvniekiem „Ringling
Bros.” trupās – gan cietsirdīgās
dresūras metodes, gan nožēloja-
mos apstākļus izrāžu un transpor-
tēšanas laikā, gan dzīvnieku cieša-
nas, ko rada nedabiskie un nenor-
mālie dzīves apstākļi.

Pats Felds medijiem gan sacījis,
ka dzīvnieku aizsardzības organi-
zāciju un sabiedrības spiediens
neesot bijis noteicošais lēmuma
tapšanā – tas pieņemts ilgstošu
ģimenes iekšējo diskusiju rezultā-
tā. Tomēr viņš atzinis, ka ziloņu
šova turpināšanu apgrūtina dau-
dzos ASV štatos noteiktie ierobežo-
jumi ziloņu izmantošanai cirka

izrādēs. Piemēram, Losandželosā,
Oklendā un Kalifornijā ir aizliegts
ziloņu dresēšanai izmantot no-
smailinātos dzelzs āķus, ko cirkos
lieto, lai kontrolētu dzīvniekus un
piespiestu viņus izpildīt trikus.
Ziemeļkarolīnas pilsētā Aševillā ir
aizliegts dzīvnieku šoviem izman-
tot pašvaldībai piederošo „U.S.
Cellular Center” arēnu, kurā ir
7600 sēdvietu.

Dzīvnieku aizsardzības organi-
zācijas uzņēmušas „Ringling
Bros.” lēmumu ar sajūsmu un
atzīst to par būtisku uzvaru cīņā

par cirka ziloņu atbrīvošanu. "Ja
"Ringling Brothers" tiešām saka
patiesību par šo šausmu izbeigša-
nu, tad ir pienākusi diena izšaut
šampanieti un līksmot," savā pazi-
ņojumā norādījusi ietekmīgā dzīv-
nieku aizsardzības organizācija
PETA, kas desmitiem gadu iestāju-
sies pret dzīvnieku izmantošanu
cirkā un rīkojusi arī kampaņas
pret „Ringling Bros.”.
"Dzīvniekiem, kas tiek izmantoti
mūsu izklaidei, tiek liegts pilnīgi
viss, kas viņiem ir dabisks un sva-
rīgs," teikts PETA paziņojumā.

Viens no pasaules un ASV lie-
lākajiem un slavenākajiem cir-
kiem „Ringling Brothers and Bar-
num&Bailey Circus”, ieklauso-
ties sabiedrības viedoklī, nolēmis
no 2018.gada savās izrādēs vairs
neizmantot ziloņus. Tomēr cirks
turpinās izrādēs izmantot tīģe-
rus, lauvas, zirgus, suņus, kamie-
ļus un citus dzīvniekus, teikts
cirka paziņojumā.

Ziloņu šovs ir viens no “Ringling Brothers and Barnum&Bailey Circus”
simboliem kopš 1882.gada, taču dzīvnieku aizsardzības organizācijas
ir dokumentējušas neskaitāmus pierādījumus par vardarbību šo dzīv-

nieku turēšanā un apmācībā.

http://www.stockpilingmoms.com/wp-content/uploads/2011/02/ringling.jpg



6

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Izmaiņas ES “ķīmijas regulā” glābs miljoniem eksperimentu dzīvnieku

Tas varētu samazināt ķīmisko
vielu izmēģinājumos izmantoto
dzīvnieku skaitu par apmēram
40%, jeb vairākiem miljoniem.

Jaunais „Extended One Gene-
ration Reproductive Toxicity
Study” (EOGRTS) tests aizstās līdz
šim izmantoto testu, kuram bija
nepieciešams kā minimums 2200
dzīvnieku, parasti žurkas. Lai gan
arī EOGRTS testā izmanto dzīvnie-
kus, taču to skaits ir ievērojami
mazāks, jo testēšana tiek veikta
tikai vienā paaudzē, nevis divās,
kā iepriekš. Saskaņā ar starptau-
tiskās organizācijas BUAV aplē-
sēm, vienā testā izmantoto dzīv-
nieku skaits līdz ar to varētu sa-
mazināties līdz 960 dzīvniekiem.

Abu testu princips ir līdzīgs –
žurkas ik dienu tiek piespiedu
kārtā barotas ar testējamo vielu,
paralēli tās tiek sapārotas un laiž

pasaulē mazuļus. Arī iegūtie ma-
zuļi tiek piespiedu kārtā baroti ar
pārbaudāmo ķimikāliju, līdz kļūst
pieauguši. EOGRTS testa gadīju-
mā šajā stadijā eksperiments no-
slēdzas – dzīvniekiem veic uzvedī-
bas pārbaudi un tos nogalina. Sa-
vukārt vecajā divu paaudžu testā
no šīm žurkām tiek izaudzēta vēl
viena paaudze, kurai tad veic pār-
baudes, dzīvniekus pēc tam noga-
linot.

Lai gan daudzas dzīvnieku aiz-
sardzības organizācijas, kas strā-
dā eksperimentu dzīvnieku jomā,
ir apsveikušas ES lēmumu ieviest
izmaiņas REACH direktīvā, tomēr
Savienība tiek arī asi kritizēta par
to, ka tas prasījis tik ilgu laiku.
EOGRTS testu sāka izmantot ASV
jau 2006.gadā, bet starptautiski
tas tika atzīts pirms četriem ga-
diem - 2011.gadā.

Turklāt, kā norāda BUAV, šāda
veida testi patiesībā neļauj konsta-
tēt, kāda varētu būt pārbaudāmās
ķīmiskās vielas ietekme uz cilvēku
reproduktīvajiem orgāniem vai
attīstību. Kādā pētījumā noskaid-
rots, ka tikai 50% gadījumu izmē-
ģinājumi uz dzīvniekiem ir ļāvuši
pareizi prognozēt iespējamo ķīmis-
kās vielas kaitīgo ietekmi uz cilvē-
kiem. „Tas ir tikpat efektīvi kā mo-
nētas mešana, zīlējot, kas izkritīs -
cipars vai ērglis,” norāda BUAV.

Savukārt organizācija „Humane
Society International” uzsver, ka
REACH direktīvā būtu nepiecie-
šams veikt arī citus grozījumus,
kas, balstoties jaunākajās zināt-
nes atziņās, ļautu aizstāt vairākus
pašlaik obligātus dzīvnieku testus
ar citām, alternatīvām metodēm,
kurās dzīvnieki netiek izmantoti.

Šā gada februārī pēc gadiem ilgām diskusijām beidzot spēkā stājās Eiropas Savienības ķīmisko
vielu regulas REACH grozījumi, kas paredz vairāk nekā 200 ķīmisko vielu testēšanā novecojušā
divu paaudžu vairošanas testa vietā izmantot progresīvāko testu EOGRTS.

http://www.rsc.org/images/Mouse-on-tubes_400_tcm18-161963.jpg
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MISIJA SOMIJA NR.2
Dīzeļa, Romijas, Henrija un Bertas ceļojums uz

jaunajām mājām

PIEREDZE

Decembra numurā stāstījām par to, kā noritēja pirmais brauciens uz Somiju ar asto-
ņiem kustoņiem bagāžā un kā visi laimīgi nonāca katrs savās mājās. Taču darbs ar to vien
nebeidzās, jo patversmē savus cilvēkus tobrīd vēl gaidīja trīs suņi, kam vēlāk piepulcējās
vēl daži, par kuriem bija skaidrs, ka Latvijā viņiem iespējas nebūs. Pēc nedaudz vairāk
nekā diviem mēnešiem cilvēki bija atrasti un ceļojumam bija gatavi četri rējēji—pastarīši
Dīzelis un Romija, kuri patversmē bija izauguši no kucēna vecuma, kā arī jaunpienācēji
un nebēdņi Henrijs un Berta.

Labi, ka nepaprasīja vēl arī kurpju izmēru!

Somiem atsaucība un inte-
rese par reklamētajiem su-
ņiem bija, taču, tāpat kā ie-
priekšējā reizē, visi kandidāti
tika rūpīgi iztaujāti sīkumu
sīkumos gan par dzīves ap-
stākļiem, gan to, kādi plāni ir
attiecībā uz suni, kā arī brīdi-
nāti par visām iespējamajām
uzvedības problēmām, ar ku-
rām varētu mājās saskarties.
Daudz bija tādu, kas Inari -
mūsu koordinatorei un galve-
najai lietu virzītājai Somijā -
otrreiz vairs neatrakstīja. Bija

piedāvājumi, kur bija acīmre-
dzams, ka cilvēks sunim nav
gatavs.

Galu galā palika tie nedau-
dzie, kuri izturēja līdz galam
un no kuru vēstulēm tik tie-
šām varēja just, ka viņiem
mūsu aizbilstamais patiesi
būs svarīgs, ka par viņu labi
parūpēsies un tiks nodroši-
nāts viss nepieciešamais. Paši
jaunie saimnieki vēlāk atzina,
ka uz jautājumu, vai no pa-
tversmes suni adoptēt ir vieg-
li, atbildējuši: „Viegli? Labi,

ka viņi vēl nepaprasīja mūsu
kurpju izmēru!”

Jautāsiet, kāpēc mēs tik
strikti? Tāpēc, ka mums nav
vienalga, kas notiek ar mūsu
aizbilstamajiem. Ja Latvijā
notiek nelaime, viņiem vien-
mēr ir vieta, kur atgriezties,
mēs varam palīdzēt. Savu-
kārt, esot ārzemēs, suņu lik-
tenis būs tikai un vienīgi viņu
saimnieku rokās.
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Ar rezervāciju gan nekas
nebeidzās – pagāja ilgs laiks,
kamēr nokārtojām visas ne-
pieciešamās formalitātes, lai
suņi varētu droši un pilnīgi
legāli izceļot no valsts. Pēc
iepriekšējās pozitīvās piere-
dzes gaidīšanas laikā visiem
jaunajiem saimniekiem ik ne-
dēļu tika sūtītas fotogrāfijas,
video un nelieli stāstiņi par
to, ko viņu mīluļi dara, kā rit
viņu diena patversmē un kas
jauns noticis vai novērots.
Pat sunim esot tālu projām,
tas viņiem vismaz ļāva re-
dzēt , ka viss ir kārtībā un ka
rezervētais suns patiešām ir
„īsts un dzīvs”.

27. februārī tika
veikti pēdējie sagatavošanās
darbi – sagādāti ceļojuma bū-
ri, sedziņas, uz kurām gulēt,
salvetes, lai varētu savākt
„nelaimes”, pavadas, kā arī
pa rokai noliktas visu suņu
pases, bez kurām robežu

šķērsot nedrīkst. No brīža
pirms diviem mēnešiem, kad
tika rezervēts pirmais suns
(Dīzelis) līdz tikšanās brīdim
bija atlikušas vairs pāris
stundas.

Tas ilgais gaidīšanas laiks

PIEREDZE

Dodamies ceļā

28. februārī īsi pirms se-
šiem patversmes četri astaiņi
tika izlaisti ārā pagalmā, lai
pirms garā ceļa vēl nokārtotu
darīšanas. Sekoja iekārtoša-
nās būros, par ko ne visi bija

sajūsmā un diez vai saprata,
kas tiem cilvēkiem īsti ir pa-
domā. Ierausās arī trīs
„pavadošie” cilvēki – es
(Maija), Laura un Miezis, un
bijām gatavi doties ceļā. Dīze-

lim atšķirībā no pārējiem bija
priviliģētāks stāvoklis - viņa
vietiņa bija iekārtota salonā
uz mīksta deķīša ar iespēju
brīvi grozīties un kustēties
pēc vajadzības. Tiesa gan, sā-
kumā viņam uz skatīšanos
apkārt prāts īpaši nenesās –
kamēr braucām cauri Rīgas
centram, puikam no mašīnas
šūpošanās sametās slikta dū-
ša, un tā vēl pāris reizes visa
ceļa garumā. Savukārt pārējie
pēc sākotnējā satraukuma,
riešanas un smilkstēšanas
sēdēja klusu kā pelītes, taču,
kā vēlāk izrādījās, arī viņi ne-
bija iztikuši bez „nelaimēm”.

Dīzelītis svarīgajā novērošanas postenī

Gaidīšanas laikā katru nedēļu jaunajiem saimniekiem ti-
ka sūtītas fotogrāfijas un stāsti par to, kā viņu mīlulimklājas
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Ceļš cauri Latvijai un Igau-
nijai nebija īpaši notikumiem
bagāts – būros sēdošie snau-
da, ik pa laikam palūkoda-
mies cauri restēm, lai sapras-
tu, kas apkārt notiek, savu-
kārt Dīzelis starp nelabuma
uzplūdiem pildīja uzrauga
lomu, vērodams notiekošo pa
logu. Kad pavisam sagura,
tad saritinājās uz savas se-
dziņas.

Esot netālu no Tallinas,
pieturējām kāda lauka malā -
gluži nejauši tieši turpat, kur
iepriekšējā Somijas brauciena
laikā -, lai suņi varētu kājas
izkustināt, bet cilvēki - sa-
kopt visu to, kas pa ceļam
bija „gadījies”. Suņu prieks
bija liels – visi draudzīgi tūdaļ
metās ošņāties pa pelēkajiem
grāvmalas krūmājiem. Trīs
cilvēku apģērba izvēle gan
nebija īsti pareiza: kaļķainā
zemes ceļa gaišo dubļu un
pārsajūsmināto, lēkājošo su-
ņu sintēzes rezultātā tumšās
drānas ātri vien pārklājās ar
dekoratīviem gaišu ķepu no-
spiedumam.

Kā paraduši patversmē ko-
pā dzīvoties, tā arī tagad, sve-
šā vietā, suņi mina cits citam
pa pēdām un viens no otra
neatpalika. Gadījās arī kuri-
ozs: kamēr es un Miezis ar
Henriju, Romiju un Dīzeli bi-
jām tā patālāk aizgājuši, tik-
mēr Berta palika pie Lauras,
lai palīdzētu sakopt būrīšus
un nomainīt segas. Pēc kāda

laika, abām nākot pa ceļu
mums pretim, suņu kompā-
nija piepeši nolēma, ka viens
otru nepazīst. Pirmais sāka
riet Dīzelis, un tad jau, pro-
tams, arī Bertai spuras gaisā
– nevar taču ļaut apsaukā-
ties! Taču jau pēc brīža visi

satikās un secinā-
ja, ka pazīstami kadri vien ir,
un misēklis tūdaļ piemirsās.

PIEREDZE

Zaļā pietura Igaunijā—suņi ar prieku steidz izbaudītbrīvību un izošņāt kaimiņzemes pļavu.Vai tiešām zāle šeit zaļāka?

“Un, kas tur no krūmiem zogas?” Bertai ausis augšā unaste arī—nevar jau no attāluma pateikt, vai tas savējaisvai svešais. Izrādās, ka draugs Henrijs tomēr...
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Tallinas robežsargiem ne
mūsu drēbju tīrība, ne tas, ka
bez trijiem cilvēkiem mašīnā
brauca arī četri suņi, īpaši
neinteresēja. Ātri vien saņē-
mām biļetes un nostājāmies
rindā uzbraukšanai uz prām-
ja. Nonākuši tukšajā kuģa
vēderā, spriedām, ko ņemt
līdzi un ko atstāt, kā Dīzelis,
viens pats brīvi mašīnā pali-
cis, uzvedīsies, vai kaut ko
nesagrauzīs. Galu galā nolē-
mām, ka dators un dokumen-
ti būs drošībā, bet sviestmai-
zes gan labāk paņemt līdzi, ja
nu tomēr puikam nervu stre-
sā sagribas ko uzkost.  Dīze-
lis, protams, taisījās līdzi, ta-
ču izstāstījām, ka jāpaliek un
jāgaida.

Pēc divu stundu jūras-
brauciena mūs sagaidīja ne-
skarts mašīnas salons un ne-
daudz samiegojušies suņi. Tā

kā iepriek-
šējā Somijas
b rau c i e n ā
vienu no
mūsu spēk-
ratiem ro-
bežsargi pa-
matīgi izkra-
tīja, braucot
cauri robež-
k o n t r o l e s
p u n k t a m ,
drusku uz-
traucāmies,
kā sacīt,
„pat ies ības
mirklis bija
klāt”, taču somus vairāk par
mums interesēja priekšā
braucošais vieglais automobī-
lis ar septiņiem cilvēkiem sa-
lonā. Jau pēc īsa brīža pilnīgi
legāli bijām šķērsojuši robežu
un nonācām Helsinkos. Dīze-
lītis, kuru sliktā dūša vairs

nemocīja,
ziņkārīgi pa logu vērās apkārt
– tik daudz kā jauna un nere-
dzēta: mājas, mašīnas, ielas
un suņi! Pa ceļam vien sa-
skaitījām kādus piecus, kas
liecina, ka šeit tie patiešām ir
populāri mājdzīvnieki.

PIEREDZE

Ar prāmi pāri jūrai

Laimīgi garām robežsardzei—iebraucamHelsinkos!

Laipni lūdzam Helsinkos!

Paredzētajā tikšanas vietā
– kempingā netālu no Helsin-
ku centra – mūs ierodamies
gaidīja šim notikumam par
godu noīrētā mājiņā. Piebrau-
cām, izlaidām suņus ārā pa-
staigāties, lai tiem ļautu atgū-
ties pēc garā ceļa, ko viņi arī
izmantoja, cits caur citu mez-
damies izošņāt apkārtni. Pa
logu varēja manīt ziņkārīgus
topošo saimnieku skatienus –
nu jau viņus vairs nešķīra ne
daudzi kilometri, ne stundas:

vien dažas minūtes līdz liela-
jam brīdim!

Pirmos Somijā suņus svei-
ca mūsu koordinatore Inari:
katram galvu noglaudīja un
pēc skata un vārdiem atpazi-
na. Mūsējiem, protams, inte-
resē, kas aiz durvīm atrodas,
tāpēc, kā tika atlaisti no pa-
vadas, tā devās izpētes gājie-
nā. Paraduši turēties kopā,
arī šeit - kur viens iet, tur pā-
rējie drīz klātu, pa ceļam gan
piestājot pie sanākušajiem

cilvēkiem nedaudz aprunā-
ties. Taču tam laika nav
daudz, jo jāskrien izpētīt visi
mājas stūri, pa logiem jāpa-
skatās, jāizzondē, kas atrodas
uz virtuves letes un kāpņu
galā. Ik pa laikam suņi atgrie-
zās arī pie manis un viens pēc
otra mēģināja ierāpties klēpī
(kaut vai tikai ar priekšķe-
pām).



11

Tā kā Laurai un Miezim
vajadzēja vēl paspēt atpakaļ
uz prāmi, bez liekas kavēša-
nās tika kārtoti dokumenti.
Romijas saimniece dzīvo Hel-
sinkos un bija bez savas ma-
šīnas,  tāpēc bija nolemts lī-
dzēt abām tikt līdz mājām,
tamdēļ melnā spuraine bija
pirmā, kas kļuva par pilntie-
sīgu Somijas četrkājaino pil-
soni. Protams, viņu ļoti inte-
resēja, kas uz galda notiek,
tāpēc ne vienu reizi vien viņa
paslējās uz pakaļkājām, lai
vieglāk būtu izpētīt, kā arī lai
pārbaudītu, ka visi dokumen-
ti tiek kārtīgi sarakstīti – pa-
pīriem taču jābūt kārtībā! Pēc
pēdējām formalitātēm Laura
un Inari atvadījās no Romi-
jas, savukārt es piekritu do-
ties līdzi, lai savu audzēkni
pavadītu līdz mājām un būtu
droša, ka viņa nepaliks kaut
kur pusceļā ar niķi, kas laiku
pa laikam viņai mēdz uznākt:
„Neko negribu, nekur neie-
šu!”

Taču Romija laikam savas
bailes bija kaut kur pa ceļam
aizmirsusi, jo uz jaunajām
mājām devās pārliecināti un
ar ieinteresētību. Pirmkārt
jau tāpēc, ka nu varēja sēdēt
Dīzeļa vietā un visu labi pār-
redzēt, arī ar savu saimnieci
ik pa laikam aprunājās un
kādu našķi dabūja.  Mājās
pirmie soļi bija pavisam dro-
ši, tāpēc varēju no meitenes
atvadīties mierīgu sirdi un

gan viņai, gan saimniecei no-
vēlēt veiksmi.

Romijas pirmā tikšanās ar saimnieci

Romijai viss ir jāzina—gan kas virtuvē atrodas, gan tas,
vai dokumentos viss pareizi ierakstīts

PIEREDZE
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Atgriežoties kempingā, ma-
ni sagaidīja vairs vienīgi Dīze-
lītis. Mājup jau bija devusies
Berta, kura ar savu ģimeni
un bērniem kopīgu valodu
atrada no pirmā brīža, un arī
Henrijs, kura saimniekiem
atvadoties bija aizkustināju-
ma asaras acīs, bet puika
gan – laikam saprazdams, ka
viņam nu ir ģimene un laiks
doties, no mums pat lāgā ne-
atvadījās, vien raudzījās uz
durvīm, kā jautādams: „Nu,
kad mēs beidzot brauksim?”

Dīzeļa saimnieki viņu gai-
dīja visilgāk – puika tika re-
zervēts decembrī, tad, kā jau
tas mēdz notikt, gadījās visā-
di sarežģījumi un aizkavēša-
nās, kas aizceļošanas datu-
mu atlika un atlika. Lai arī
katru nedēļu tika sūtīti foto,
video un stāsti, kā puikam
klājas, tomēr šo cilvēku pa-
cietību var tikai apbrīnot - ne
katrs ir bijis gatavs gaidīt di-
vus mēnešus, lai dabūtu sa-
vu suni. Arī Dīzelīša jaunā
saimniece Tia atzina, ka šis ir
bijis garākais laiks viņas mū-
žā un ka viņa pati nesapro-
tot, kā tik ilgi varējusi izturēt.
Pēdējo nakti viņa esot bijusi
tik ļoti satraukusies par to,
ka suns pavisam drīz būs
klāt, ka nevarējusi gulēt. Bet
laikam jau īstajam sunim ar
īstajiem cilvēkiem vajadzēja
satikties un gaidīšana bija tā
vērta.

PIEREDZE

Dīzelītis, kuru gaidīja visilgāk

Bertiņa ar saviem cilvēkiem kopīgu valodu atrada uzreiz.Te meitene pielaiko jaunos iemauktus, lai varētu postiesmājup

Te Henrijs ar saviem saimniekiem iepazīstas

Dīzelītis, kurš gaidīja visilgāk

Dīzelītis izpētes gājienā pa mājiņu—viņš vēl nezina, katūlīt, tūlīt dosies mājās
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Klusajā kempinga mājiņā
vēl pārmijām pāris vārdus par
iespaidiem, par satiktajiem
cilvēkiem un secinājām, ka
šoreiz vēl vairāk nekā iepriek-
šējā reizē ir sajūta, ka visi su-
ņi ir nonākuši pie saviem īs-
tajiem cilvēkiem. Un tad Lau-
rai un Miezim bija pats pēdē-
jais brīdis steigties uz prāmi.
Notikums, kuru plānojām un
kuram gatavojāmies divus
mēnešus, bija noslēdzies pār-
is stundās.

Daudzi pēc tam man jautā-
ja, vai nav grūti šķirties no
suņiem, kuri tik ilgu laiku pa-
vadījuši patversmē un tikuši
aprūpēti un mīlēti kā savējie.
Varbūt ir - pavisam nedaudz,
jo ir apziņa, ka nu viņiem ir
jauna dzīve un ka es tajā
vairs nepiedalīšos. Taču
daudz lielāks ir prieks par to,

ka mani pēdējie audzēkņi,
kurus redzēju izaugam un
veidojamies par tādiem su-
ņiem, kādi viņi ir šobrīd, bei-
dzot ir atraduši savas mājas,
ka laiks un rutīnas dzīve pa-

tversmes četrās sienās ir bei-
gusies un ka visu to cilvēku
darbs un laiks, kuri piedalīju-
šies viņu socializācijā, audzi-
nāšanā un rakstura veidoša-
nā, nav bijis velts.

Dīzelis gan pats bija tāds ne-
daudz sakautrējies un sabi-
jies, pie saviem cilvēkiem uz-
reiz nemaz tā negāja, taču,
ejot ārā pa mājas durvīm, so-
lis jau bija pārliecinātāks. Pa-
staigā iet – pie tā viņš ir piera-
dis, to viņš saprata, bet diez
vai to, ka atpakaļ vairs neat-
griezīsies un mūs vairs nekad
neredzēs. Ar Lauras palīdzību
puika tika iecelts mašīnā un
tā nu projām devās pēdējais
no šī Somijas brauciena da-
lībniekiem.

PIEREDZE

Dīzelītis, kuru gaidīja visilgāk

Līdz nākamajai reizei!

LIELS PALDIES!
Inari par pasākuma koordinēšanu, veltot laiku, lai at-
rastu un visos sīkumos izjautātu topošos saimniekus!

Visiem cilvēkiem Somijā, kas izlēma sniegt mājas pa-
tversmes suņiem!

Visiem patversmes draugiem un darbiniekiem, kuri
veltīja gan laiku, gan mīlestību mūsu četrkājaiņiem!

PAR TO, KĀ SOMIJAS BRAUCĒJIEM KLĀJAS JAU-
NAJĀS MĀJĀS, LASIET 15.LPP!
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KLĪNIKA

Februārī „Dzīvnieku drauga fonds” ar Borisa un Ināras
Teterevu fonda atbalstu turpināja bezpajumtes dzīvnie-
ku ārstēšanas un ielas kaķu sterilizācijas programmu.
Janvārī šīs programmas ietvaros ārstējušies 28 dzīvnie-
ki, 46 suņiem un kaķiem veikti profilakses pasākumi –
attārpošana un vakcinācija, kā arī sterilizēti 162 kaķi.

Februārī „Dzīvnieku Drauga”
sociālā veterinārā klīnika spēja
palīdzēt atgūt veselību vairākiem
ļoti smagi slimiem dzīvniekiem.

Melnbaltā kaķenīte Malta tika
atrasta guļam sniegā pie kādas
dzīvojamās mājas. Iespējams, vi-
ņu bija notriecis auto un pēc tam
mince, sāpēs un bezspēkā saļimu-
si, aukstumā bija nogulējusi ilgā-
ku laiku. Veterinārārsts konstatē-
ja kaķenītei smadzeņu kontūziju,
iekšējo orgānu bojājumus un pla-
šus apsaldējumus uz ķepiņām un
vēderiņa. Kaķenīte bija tik tikko
dzīva – termometrs pat nespēja
uzrādīt viņas ķermeņa temperatū-
ru, tik zem tā bija. Turklāt mince
bija tik ļoti novārgusi, ka vairs pat
nevēlējās ēst – sākumā nācās vi-
ņu barot piespiedu kārtā ar īpašu
medicīnisko barību. Ārstēšanās
bija ilga un smaga, taču galu galā
rūpīgā kopšana un „zviedru galds”
ar dažādiem kārumiem tomēr at-
grieza viņu atpakaļ dzīvē.

Arī runčuks Minka, vistica-
māk, bija cietis kādā negadījumā
- viņa pakaļējā kājiņa nekustējās
un bija redzams, ka tā ir traumē-
ta. Izmeklējumi parādīja, ka run-
čukam ir izmežģīta gūžas locītava
un nepieciešama operācija. To
Minka pārcieta labi, tāpat kā ilg-
stošo pēcoperācijas periodu, un
šobrīd viņš jau ir devies uz jaun-
ām mājām - pie cilvēkiem, kuri

viņu izglāba no
nelaimes.

Runčuks Za-
ķis klīnikā no-
nāca caur ielas
kaķu sterilizāci-
jas programmu.
Viņa aizausis
bija viena liela
brūce, kas radu-
sies, kaķim ka-
sot iekaisušās
ausis. Šo iekai-
sumu bija izrai-
sījusi ausu ērcī-
te. Ausu tīrīša-
nai Zaķis kā jau
kārtīgs ielas ka-
ķis gan neļāvās,
tomēr antibioti-
kas darīja savu,
brūces apdzija
un pretparazītu vakcīna iznīcināja
ausu ērcīti. Pēc nedēļas klīnikā
Zaķis pavisam vesels varēja at-
griezties savā dzimtajā kolonijā.

Ne jau vienmēr vajag smagas
traumas vai slimības, lai dzīv-
nieks ciestu. Pelēkais runčuks
Pūciņš bija savu “saimnieku” ne-
vērības upuris. Būdams mazs ka-
ķēns, viņš lieti noderēja kā rotaļ-

lieta bērniem, bet izaudzis tika
izmests uz ielas un par viņa dzī-
vesvietu kļuva aukstas, izpostītas
kāpņu telpas grīda, kur viņš, ka-
moliņā sarāvies, gulēja caurvējā
uz auksta klona Pūciņa izcilais
pūkainais kažociņš, ne reizi ne-
ķemmēts, bija tā savēlies, ka kat-
ra kustība kaķim sagādāja sāpes.
Ap kaklu vispār vairs nebija ap-
matojuma - to kaķis pats sev bija
noplēsis, mēģinādams sevi ap-
kopt. Klīnikā runčuka „dredi” tika
noskūti, un tagad viņš ir pagaidu
mājās, kur gaida savus īstos cilvē-
kus.

FEBRUĀRĪ STERILIZĒTI:

162 kaķi
98 kaķenes, 64 runči

Daktera Aikāsāp dienasgrāmata

Maltas “zviedru galds”
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MĒNEŠA DZĪVNIEKS

Montijs patversmē dzīvo kopš 2011. gada novembra, kad nonāca šeit
kā mazs, spurains kucēns, un tepat ir arī izaudzis, uzskatīdams, ka šī vie-
ta ir viņa vienīgās un īstās drošās mājas. Ar brīvprātīgo gādību viņš ir ne-
daudz skolojies – prot gan gulēt, gan sēdēt, gan atsaukties uz savu vārdu,
kā arī pie pavadas viņš iet kā paraugsuns – ne raujas, ne skrien, kur de-
guns rāda, ne arī baidās no ielas trokšņiem un garāmgājējiem. Tāpat viņš
ir iemācījies, ka no cilvēkiem-draugiem nav jābaidās – viņam ir liels prieks
saņemt glāstus, it sevišķi, ja viņu pakasa aiz auss vai pabužina biezo kažo-
ku. Viņš arī savējiem ļoti uzticas – vērīgi sekos it visur pa pēdām un lab-
prāt piedalīsies visos piedzīvojumos, kā arī pie veterinārārsta pacietīgi ļaus
visu vajadzīgo izdarīt.

Viņa dzīvesprieks, jautrība un prieks par mazajām lietām nezūd ne
dienas. Viņš gaida savu mīļo cilvēku, kurš rūpēsies un mīlēs viņu tik pat
ļoti, kā Montijs viņus. Viņa neaprobežoto prieku, jau var pamanīt tajā brī-
dī, kā pieiet viņam tuvāk. Viņš ir gatavs draudzēties ar katru. Montija
stāsts ir bijis diezgan drūms, bet mēs nenokaram galvu, tieši tāpat, kā
pats Montijs, kurš katru dienu cer ieraudzīt savu brīnumu cilvēka veidolā!

Montijs gaida Tevi!
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LAIMĪGIE STĀSTI

FEBRUĀRĪ MĀJĀS DEVĀS...

Berta

Spurainīte Berta patversmē nonāca decem-
bra beigās, jo kāds mazuli bija pametis vienu
pašu meža vidū. Tā kā viņa tobrīd bija vienī-
gais kucēns, tad jau no paša sākuma viņa va-
rēja baudīt nedalītu cilvēku uzmanību un mī-
lestību, jo maza, neveikla kucēna šarmam reti
kurš var turēties pretim. Berta auga par soci-
ālu, draudzīgu un prātīgu suņu jaunkundzi,
kuru nebiedēja ne lielie suņi, bet katrs satik-
tais cilvēks tika sveikts kā sens draugs, ātri
vien iesaistīts rotaļās un samīļots arī. Diemžēl
Latvijā tā arī neviens pie viņas ciemos neatnā-
ca un mājas piedāvāt nevēlējās.

Sludinājumiem par Bertas māju meklēju-
miem Somijā atsaucās daudzi cilvēki, taču vis-
pārliecinošākā likās kāda ģimene ar bērniem,
kuri nesen bija ievākušies jaunā mājā un, pašu
vārdiem runājot, bija “gatavi sunim, kas ievies-
tu savas korekcijas interjerā”. Pēc pamatīgas
iztaujāšanas un aprunāšanās gan par dzīves
apstākļiem, gan par nolūkiem attiecībā uz su-
ni, tika nolemts meiteni rezervēt.

To, ka tā tik tiešām ir īstā ģimene, varēja
saprast jau tad, kad Berta ar abiem bērniem
kopīgu valodu atrada jau pirmajā tikšanās rei-
zē.  Mājās līdz šim esot gājis “aizdomīgi labi”.
Berta esot iemācījusies sēdēt un dot ķepu, ap-
guvusi komandu “nedrīkst”, sapratusi, ka ārā
uz zemes atrastus priekšmetus mutē neņemt
nevajadzētu, un pat prot pienest avīzi.

Pastaigu laikā gan meitēnam vēl griboties
uz citiem suņiem pariet, bet ar našķiem un
pacietīgu mācīšanu ir izdevies šo niķi mazināt.
Suņu parkā viņa labprāt rotaļājas un komuni-
cē ar suņiem, bet mājās ir visas ģimenes mīlu-
le un labākais draugs. Ar savējiem arī pabijusi
kopā pat lielveikalā un itin nemaz nebaidoties!

Bertas jaunajiem saimniekiem sajūta esot
tāda, it kā Berta vienmēr būtu bijusi ar viņiem
kopā.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Henrijs

Henrijs patversmē nonāca neilgi pirms Jaunā gada, kad tika at-
rasts kādas mājas pagalmā. Mazo, izstīdzējušo un nedrošo suņu
puiku atradēji paturēt nevarēja, jo pašiem savs suns mājās, tā-
pēc pajumti viņš rada patversmē. Pēc pieredzes šādus dzīves pa-
bērnus neviens īpaši nemeklē, tāpēc pēc divām nedēļām viņš bija
pieejams adopcijai. Paguvis iedzīvoties, Henrijs izrādījās ļoti
draudzīgs un emocionāls suņu puika, kurš vislabāk jutās, ja
varēja kādam cilvēkam sēdēt klēpī un tikt samīļots. Vienam pa-
likt viņam itin nemaz nepatika, tāpēc par spīti paredzamajam
iespaidīgajam augumam no viņa sargsuns nebūtu sanācis.

Kāds vecāks pāris no Somijas laukiem, kuri kļuva par viņa
saimniekiem, sākumā interesējās par Bertiņu, taču, tā kā viņa
bija tikai viena, bet labas ģimenes divas, piedāvājām Henriju, jo
domājām, ka
mazajam pilso-
nim dzīve lau-
kos, tālu no pil-
sētas burzmas,

nāktu par labu. Viņi piekrita, sakot, ka svarīgākais, lai
suns nonāk labās mājās.

Gaidīšanas periodā arī uzzinājām, ka topošajiem saim-
niekiem ir bijusi nepatīkama pieredze ar cilvēkiem, kas ar
bezšķirnes un bezsaimnieka suņiem no ārzemēm Somijā
taisa biznesu—nereti fotogrāfijās parāda vienu, bet atved
citu, dzīvnieki ir nevakcinēti, ar kļūdainu informāciju pa-
sēs un ar uzvedības un veselības problēmām. Turklāt par
tiem tiek prasīta liela nauda. Tāpēc no viņu puses arī bija
ļoti daudz jautājumu mums, lai būtu pilnīgi droši, ka otr-
reiz tajā pašā  upē neiekāps.

Ar fotogrāfijām, video un stāstiem, kā puikam iet un
ko viņš dara, spējām Henrija cilvēkus pārliecināt, ka
mums patiešām rūp, kas notiek ar mūsu aizbilstama-
jiem, jo pirmā tikšanās bija ļoti emocionāla.

Henrijs jaunajās mājās iejuties ātri. Viņš jau atradis
draugus suņu un citu cilvēku vidū, bet mašīnas viņu vēl
biedējot. Puika pastaigās iet gan ar pavadu, gan bez tās,
un viņam šķiet pilnīgi dabiski iet blakus, pat skrienot.
Esot apguvis arī šādas tādas suņu skolas gudrības, vie-
nīgi ar to atsaukšanos gan ne vienmēr ejot gludi, it seviš-
ķi tad, kad ausis un acis pievērstas kaut kam ļoti, ļoti
interesantam. Henrijs arī sargājot savu māju un pagal-
mu, un atstāj to tikai tad, kad iet kopā ar saimniekiem.
Pēc saimnieku vārdiem viņš ir vissvarīgākais bara locek-
lis un savukārt viņi esot Henrija vissvarīgākie cilvēki, jo
netiekot izlaisti no acīm ne uz brīdi.
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Mazā Romija kopā ar brālīšiem un māsiņām “gadījās” kādai mā-
jas kucītei. Romijas māsiņas un brālis mājas atrada ātri, taču
mazā, melnā suņu meitiņa “aizķērās” pie mums. Jo lielāka Ro-
mija auga, jo retāk cilvēku skatieni apstājās pie viņas: impulsī-
va, sakāpināti emocionāla, izslāpusi pēc cilvēku uzmanības, bet
tajā pašā laikā ne vienmēr prazdama to pareizi izrādīt—tāda
Romija auga patversmē. Turklāt bažas darīja arī tas, ka laika
gaitā viņa sāka baidīties gan no nepazīstamiem cilvēkiem, gan
trokšņiem uz ielas, tādās reizēs vai nu krītot panikā, vai apsē-
žoties un “domājot”, ko tālāk darīt.

Romijas jaunajai saimniecei no Somijas tika sniegtas smalkas
instrukcijas par sunes raksturu un problēmām:  ka Romijai
iejušanās periods var būt ļoti grūts, ka viņa var būt labs un
mīļš suns, taču, lai tiktu pāri bailēm, ar viņu vajadzēs daudz
un pacietīgi strādāt. Par labu viņai runāja tas, ka dzīvē jau
suņi bija bijuši un pēdējais tik tiešām bija problēmsuns, uz
kura fona Romijas niķi nešķita nekas tāds, ar ko nevarētu tikt

galā.

Pirmajās dienās jaunajās mājās gāja kā pa kalniem. Romija
ātri pieķērās saimniecei, sekojot viņai ik uz soļa un neizlai-
žot no acīm, taču sarāvās un baidījās no katra skaļāka trok-
šņa vai pēkšņākas kustības. Krietni vairāk laika vajadzēja,
lai sadraudzētos ar ģimenes bērniem, taču ar kārumiem un
glāstiem arī tam tika pāri. Nākamā problēma—pastaigas
ārā. Bija labās dienas, kad viss bija kārtībā, bet bija arī tā-
das, kad Romija pat nevarēja iziet ārā nokārtoties, tik ļoti
viss viņu biedēja. Taču, kur cits būtu jau padevies, nolem-
jot, ka suns ir nelabojams un tāds
arī paliks, Ro-
mijas saimnie-
ce neatlaidās.

No visām viņas vēstulēm varēja just, ka, lai cik grūti klātos,
viņa patiešām vēlas, lai Romija kļūst par ģimenes locekli.

Trešajā nedēļā pirmais lielais solis bija iepazīšanās ar otru
suni, kas kļuva par Romijas pastaigu biedru. Meitenei, kura
starp suņiem visu mūžu aizvadījusi, pirmās pastaigas laikā aste
jau bija augšā un solis daudz pārliecinātāks. Arī mājās pama-
zām viņa sāka justies drošāk, saprata, ka saimnieci var izlaist no
acīm, ka viņa nekur nepazudīs. Līdz beidzot saņēmām patīkamu
ziņu, ka ar katru dienu ejot aizvien labāk—ar bērniem Romija
esot mīļa un saudzīga, un arī ārā, lai gan vēl ir daudzas lietas,
kas viņu biedē, sune esot kļuvusi drošāka. Un, lai gan priekšā
gan vēl garš ceļš līdz pašpārliecinātam un sociālam sunim, taču ir
sajūta, ka Romija beidzot ir pieņēmusi savu ģimeni.

Romija
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Lai Dīzelis satiktu savus cilvē-
kus, vajadzēja paiet nedaudz vairāk
nekā gadam, turklāt, kā izrādījās,
viņi nemaz nedzīvoja Latvijā, bet
gan Somijā.

Mazais kucēns, kurš tika atrasts
Bolderājas mazdārziņos 2013.gada
novembrī, patversmē drīz vien izau-
ga par staltu un nosvērtu suņu jau-
nekli, kuram patika gozēties cilvēku
uzmanības saulītē, rotaļāties ar pā-
rējiem suņiem un kurš bija iecienīts
pastaigu biedrs un draugs ne vienam
vien brīvprātīgajam. Taču pasaule ir jocīgi iekārtota—nevienam adoptētājam Dīzelis nebija īsti labs: te par
lielu—dzīvoklī dzīvot nevarēs, te par mazu, jo mājai taču vajag kārtīgu sargu.

Dīzeļa jaunā ģimene Somijā otru suni jau bija meklējuši kādu laiku. Viņu iepriekšējais četrkājainais
draugs bija devies uz labākiem medību laukiem pēc smagas slimības, bet pašiem—gan cilvēkiem, gan pali-
kušajam sunītim—esot bijusi sajūta, ka tomēr kāds pietrūkst. Pēc pirmajām vēstulēm, kas pienāca, varēja
nojaust, ka cilvēkiem ir pieredze ar patversmes suņiem un ka arī būs mērķtiecīgs darbs un rīcība, ja nu
Dīzelim iejušanās tomēr neies tik viegli. Taču par to, ka puika ir ļoti gaidīts, mēs pārliecinājāmies tajos di-
vos mēnešos, kas pagāja līdz satikšanās brīdim—cits būtu atmetis ar roku un izvēlējies citu suni, taču Dī-
zeļa cilvēki viņam doto solījumu nelauza un pacietīgi gaidīja, bet nakti pirms lielās dienas pavadīja nomodā,
satraukumā nespēdami aizmigt.

Cilvēku izpratni un  iecietību varēja tikai apbrīnot arī pirmajā tikšanās reizē, kad Dīzelis, garā brauciena
nogurdināts un satraukts, nemaz tā uzreiz pie saviem jaunajiem saimniekiem iepazīties negāja, pat drusku
baidījās. Suņu puikas jaunie saimnieki par to vien pasmaidīja, sakot, ka viņiem būs “all the time in the
world” (viss laiks uz pasaules), lai sadraudzētos.

Lai pirmajā vakarā puikam būtu vieglāk, mājas otrs suns—Frīda—pabija pie ģimenes draugiem. Dīzelim
gan mājas izpētes laikā bijis tā jocīgi—citu suni saost var, bet atrast nevar. Ar cilvēkiem arī gājis kārtīgāk
sapazīties un ļāvis sevi paglaudīt. Nākamajā rītā abi suņi satikušies, kopā pastaigājušies un pēc kāda laika
jau kārtīgi sadraudzējušies. Pagalmā abi labprāt kopā spēlējas, bet mājās guļ viens otram blakus.

Dīzelis esot ātri vien iemācīts pie pavadas nerauties, kā arī atradināts no niķa no attāluma kārtīgi noriet
svešus suņus. Ciemošanās suņu parkā viņam sagādājot lielu prieku. Lai gan mājās kaķu nav, tomēr soci-
alizācijas nolūkos sapazīstināts ar draugu un radu murrājošiem mīluļiem, un viss ir bijis kārtībā. Tāpēc
esot cerība, ka nākotnē Dīzelis varētu pilnīgi mierīgi un harmoniski mājas dalīt arī ar kādu kaķu dzimtas
pārstāvi. Sākuši arī pamazām mācīties suņu skolas gudrības, un ar labām sekmēm.

Nesen atsūtītās vēstules noslēgumā Dīzeļa saimniece sūta sveicienus gan no laimīgiem suņiem, gan lai-
mīgiem cilvēkiem.

Dīzelis
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Čipiņš no patversmes tika adoptēts mēnesi atpakaļ!
Dodot iespēju jaunai un skaistai suņa dzīvei nolēmām, ka Čipam mainīsim

vārdu un tagad viņu saucam par Frici. Lai arī Fricis ir maza auguma sunītis,
viennozīmīgi sirdī viņš jūtas kā īsts lauva :) jo ir gatavs ne tikai doties rotaļās ar

mūsu trīs bērniem, bet vajadzības gadījumā ir gatavs
rūkt un riet uz svešiem suņiem, lai savu bērnu ba-
ru aizstāvētu. Lai arī ierastā ikdienas kārtība
mūsmājās ir apgriezta ar kājām gaisā, jo Fricim
patīk kaulus paslēpt gan apavos, gan drēbju ska-
pī, esam neizsakāmi priecīgi, ka Fricis ir ienācis
mūsu ģimenē. Tāpēc sakām lielu paldies patver-
smes darbiniekiem, kuri šo brīnišķīgo dzīvnieciņu
pieņēma brīdī, kad no viņa atteicās iepriekšējie
"saimnieki", lai pēc tam to varētu adoptēt mēs.

Ar cieņu -
Tīna un Mārīte

Sveicieni no Friča (Čipa)!

Lācis jaunajās mājās

Lāčuks mājās nav vienīgais dzīvnieciņš. Mūs-
mājās dzīvo arī kaķis Žans, kuru adoptēju
2013. gadā jūnijā. Starp suni un kaķi konfliktu
nav, bet kopā pagaidām neguļ.

Ar cieņu,
Dana
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Ziemīgie sveicieni no

Džeras (Džāras)!

Džāra jaunajās mājās ir ļoti laimī-
ga!

Jums raksta Džeras mammīte.
Mums viss ir lieliski. Nosūtu Jums
dažas bildes ar Džeriņu, baudot zie-
mas priekus. Džeriņa visiem sūta
sveicienus!

Vera
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Vēdiņas jaunais vārds tagad ir Kotē un viņas
ikdiena jaunajās mājās ir šāda.

Nu jau mēnesi dzīvojot viņa ir palikusi daudz
rotaļīgāka un drošāka. Viņai patīk viss, ko var pa-
spert pa zemi un liekas, ka kaķiem paredzētās
mantiņas viņai tik ļoti neiet pie sirds kā saburzīts
papīrīša gabaliņš. Kotē ir ļoti laiska un lielāko die-
nas daļu pavada gulšņājot. Viņai ļoti patīk vērot
visu, kas notiek ārpus dzīvokļa, skatoties pa logu.
Kā arī viņa ir ļoti ziņkārīga, kad esmu iedziļināju-
sies datorā. Tad viņai patīk mani vērot. Mums ir
liels prieks, ka Kotē nu ir atplaukusi un jūtas kā
mājās!

Ar cieņu,
Elīna

Vēdas (Kotē) jaunā dzīve

Mika jaunajās mājās jūtas ļoti labi - viņa ir neno-
gurstoši rotaļīga, viņa arī ļoti labi sargā māju kā
suns!

Lai ienāktu dzīvoklī, mums visiem pirms tam ir
jāiziet "face control", un tikai tad mēs varam ieiet is-
tabā. Mums mājās vēl ir papagailis, ar kuru Mija ļoti
labi ir sadraudzējusies. Viņa sēž pie papagaiļa būrī-
ša un vēro viņa katru kustību kā televizorā. Viss dzī-
voklis tika iepazīts ļoti ātri. Kad Mikai gribas pabūt
vienatnē, viņa ir atradusi pāris vietas dzīvoklī, kur
var no visiem paslēpties. Bet ja kāds brīdī, kas viņa
atpūšas, uzdrošinās viņu patraucēt, Mika viņu ie-
kausta ar ķepiņas sitienu pa roku un kodienu pir-
ktos. Mika liek saprast, ka viņas miers ir jāciena un
viņu nedrīkst traucēt brīdī, kad viņa atpūšas!

Tāda nu ir mūsu Mika!

Mambas (Mikas) jaunā dzīve



23

Vēstis no Kicītes!
VĒSTULES NO MĀJĀM

Kicītes jaunais vārds ir Kate!

Gribēju Jums pateikt lielu paldies par tīģerkrāsas
Kicīti (Kati), kuru no Jūsu patversmes paņēmām
pagājušajā vasarā, 27.jūlijā. Kaķīte dzīvo mūsu
privātmājā. Kate ir lieliski sadraudzējusies ar ve-
cāko "kolēģi" Muri, no maza mežonēna kļuvusi par
ārkārtīgi mīļu, skaistu un inteliģentu mincīti.
Vienmēr stāstām citiem, cik pie Jums labi izturas
pret dzīvniekiem un aicinām visus kaķus nevis
pirkt, bet ņemt no patversmes.

Ar sirsnīgu sveicienu un cieņu,
Ieva, Kates (Kicītes) saimniece

Dūdiņa sveicieni no mājām

Dūdiņa pirmās dienas jaunajās mājās pagāja
baiļpilnas!

Runčuks nosēdēja visu dienu zem/aiz gultas.
Mūsu otrs kaķis Miķelis arī bija uztraucies, jo ne-
saprata, kas notiek. Pagājušas pāris dienas, un
nu abi kaķi ir labākie draugi - gan spēlējas, gan
ķircina viens otru. Naktī taisa riktīgu skrējienu
apkārt.

Elza
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Luīze soli pa solim kļūst dro-
šāka un mācās uzticēties saviem
saimniekiem. Viņa tiek ļoti mīlēta
un lolota.

Savukārt kaķenītes Čipas dienas tiek pavadītas,
bezrūpīgi rotaļājoties, veselīgi bieži snaužot un uz-
krājot spēkus.

Sniedziņš jaunajās mājās
nokristīts par Leopoldu un multe-
nīšu varoņa labākajās tradīcijās—
dzīvo draudzīgi un saimniekiem ir
pats mīļākais un jaukākais.

Kaķenīte Tika aug liela,ir ļoti
gudra, reizām liekas kā mazs su-
nīts, jo patīk nest pelīti atpakaļ
un nolikt pie kājām, lai to atkal
aizmestu.
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Līdzi jāņem:
 labu omu
 darbarīkus
 cimdus

Pēc talkas tikšanās pie
gardās zupas katla!

LIELĀ TALKA
arī patversmē “Dzīvnieku Draugs”!
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