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NUMURA TĒMA:Lielā suņuskaitīšana

IESPĒJA
jauniešiem

bezdarbniekiem

EIROPAS galantais NĒ vivisekcijas aizliegšanai

#Laimīgie stāsti #Mēneša dzīvnieks #Vēstules no Mājām #Daktera Aikāsāp Piezīmes
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ZIŅAS

Dzīvnieku drauga fonds ir ie-
sniedzis pieteikumu Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras projektu
konkursā „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā”, kura mērķis ir vērsts uz
jauniešu bezdarbnieku aktivitātes
veicināšanu sabiedrības labā.

Projekta ietvaros „Dzīvnieku
Draugs” apņemas nodrošināt ap-

mācību un darba prasmju attīstī-
bu diviem jauniešiem, kas vēlas
apgūt dzīvnieku kopēja profesiju,
un diviem, kuri vēlētos iegūt zinā-
šanas sabiedrisko attiecību jomā.
Jaunieši, kas piedalās projektā,
var saņemt NVA ikmēneša stipen-
diju proporcionāli mēnesī nostrā-
dātajām dienām – maksimums 90
eiro.

Jauniešiem – bezdarbniekiem iespēja kļūt par patversmes
brīvprātīgajiem!

Uzzini vairāk:

http://ej.uz/nva_nvo

Māksliniece Inna Kogana no Maskavas,
kura nesen pārcēlusies dzīvot uz Rīgu,
ļoti mīl dzīvniekus, tāpēc viņa nolēmusi
palīdzēt patversmei "Dzīvnieku Draugs".

Innas zīmējumu galvenā varone ir viņas
sunīte Bella, kas savulaik tika paglābta no
nāves uz ielas. Bella ne tikai vienmēr ir kopā
ar Innu visās viņas gaitās, bet ir arī māksli-
nieces darbu galvenā varone.

Tieši Bella ir redzama uz Innas dizainēta-
jām atklātnītēm un iepirkumu maisiņiem,
kas iegādājami mākslas galerijā "ETMO" Ar-
senāla ielā 7. Visus no pārdošanas iegūtos
līdzekļus Inna nolēmusi ziedot patversmei
"Dzīvnieku Draugs".

Patversmes kolektīvs no sirds pa-
teicas Innai un Bellai par draudzību!

Inna un Bella palīdz patversmei
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21.jūnijā patversme „Dzīv-
nieku Draugs” piedalījās Starp-
tautiskās Jogas dienas pasāku-
mos Latvijas Universitātes Botā-
niskajā dārzā.

Patversmes informatīvajā
stendā interesenti varēja iepazī-
ties ar izstādi par maģiskajiem
dzīvniekiem kaķiem, kā arī uz-
zināt par patversmes darbu un
brīvprātīgā darba iespējām.

Starptautiskā Jogas diena

16.maijā Muzeju naktī
„Dzīvnieku Draugs” Latvi-
jas Dabas muzejā uzbūra
Aspazijas un viņas kaķu
pasauli.

Izcilā dzejniece ļoti mīlēja
dzīvniekus – viņai pašai bija
vairāki kaķi, un viņa arī at-
balstījusi dzīvnieku patvers-
mju darbību. DzD sagatavo-
tajā izstādē interesenti varē-
ja aplūkot patversmes kaķu
portretus un uzzināt intere-
santus faktus par kaķiem,
turklāt pasākumā piedalījās
„īsta” Aspazija ar diviem ka-
ķiem, sagādājot lielu prieku
ne tikai bērniem, bet arī pie-
augušajiem Muzeju nakts
apmeklētājiem, kas labprāt
izmantoja iespēju nofotogra-
fēties kopā ar dzejnieci.

Apmeklētājiem arī bija
ekskluzīva iespēja iepazīt
Raiņa Šveicē vākto herbāri-
ju, kurš parasti glabājas
Rakstniecības un mūzikas
muzeja krājumos.

Muzeju naktī Dabas muzejā uzbur Aspazijas un viņas kaķu pasauli

Muzeju nakts
apmeklētāji
patversmes

atbalstam sa-
ziedoja

280 eiro!

PALDIES!
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Mājiņā kaķiem ir vienmēr pie-
ejams ēdiens un ūdens, tajā arī
iekārtotas guļvietas, paslēptuves
un kaķu tualetes. Aukstā laikā
mājiņa tiek apkurināta, ka kaķiem
būtu silti. Ik dienu mājiņa tiek
tīrīta un minčiem ir nodrošināta
tāda pati aprūpe kā patversmē
mītošajiem kaķiem – tos vakcinē,
apstrādā pret parazītiem un
sniedz tiem veterināro palīdzību,
ja nepieciešams. Vienīgā atšķirība
ir, ka kolonijas minči var brīvi
staigāt ārā, paši izvēloties, cik bie-

ži un kādu
saskarsmi vē-
las ar cilvē-
kiem.

Kolonijā tiek izmitināti tie kaķi,
kas nonākuši patversmē, taču nav
nododami adopcijai uzvedības vai
citu iemeslu dēļ. Visbiežāk tie ir
nesocializējami ielas kaķi, minči,
kuri pavadījuši patversmē jau ilgu
laiku un nav tikuši pie saimnie-
kiem, kaķi, kas nespēj iedzīvoties
patversmes vidē, kā arī kaķi – in-
valīdi, kuru iespējas tikt adoptē-

tiem ir niecīgas. Šādiem kaķīšiem
kolonijā tiek dotas mūža mājas,
ļaujot pavadīt atlikušo dzīvi drošos
apstākļos, paēdušiem un aprūpē-
tiem, taču neieslodzītiem būrī.

Monbaronu ģimene sniegs fi-
nansiālu atbalstu kolonijas uztu-
rēšanai, kā arī „Dzīvnieku Drauga”
īstenotajai ielas kaķu sterilizācijas
programmai.

Monbaronu ģimene atbalstīs „Dzīvnieku Drauga” kaķu koloniju

Uzņēmēji Dāvids un Valērija Monbaro-
ni, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā
no Šveices, nolēmuši sniegt atbalstu
„Dzīvnieku Drauga” ielas kaķu kolonijas
iemītniekiem – minčiem, kuri dažādu ie-
meslu dēļ nav nododami adopcijai un mi-
tinās patversmes teritorijā īpaši ierīkotā
mājiņā.

Pašlaik DzD „kaķu
hostelī” mīt aptuve-
ni 30 kaķi. Senākā
kolonijas iemītnie-
ce ir kaķenīte Elfa,
kas tajā dzīvo jau
gandrīz astoņus
gadus.

Dzīvnieku draugu Radošās darbnīcas saņem Rietumu bankas atbalstu

Avīzītē jau esam stāstī-
juši par Dzīvnieku drau-
gu Radošajām darbnī-
cām Bērnu slimnīcā,
kurās bērni gatavo paš-
darinātas rotaļlietas un
guļamsedziņas patver-
smes kaķiem, tādejādi
ne vien palīdzot patver-
smei, bet arī paši gūstot
prieku un gandarījumu
un iemācoties jaunas
prasmes – pīšanu, izšū-
šanu un citus rokdar-
bus.

Pateicoties Rietumu
bankas Labdarības fon-
da atbalstam, projekts
iegūs jaunu dimensiju –
tajā iesaistīsies arī Lat-

vijas Samariešu apvienības grupu
dzīvokļa iemītnieki – cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām. „Dzīvnieku Drau-
ga” brīvprātīgo vadībā viņi apgūs
prasmi no dažādiem materiāliem –
lietotām lupatām, plastmasas pu-
delēm un tamlīdzīgi - izgatavot
pašdarinātas rotaļlietas suņiem.

Projekta laikā notiks divi labda-
rības tirdziņi, kuros ikvienam būs
iespēja pret ziedojumu iegūt Rado-
šo darbnīcu dalībnieku izstrādāju-
mus, tādejādi atbalstot patversmi.

Projekta moto ir „Dodot gūtais
neatņemams”  un tā idejas pamatā
ir „Dzīvnieku drauga fonda” dibi-
nātājas Kristīnes Čilveres atziņa,
ka „neviens nav tik nabadzīgs, ka
tam nav nekā, ko dot, un tai nav
jābūt tikai naudai".

„Dzīvnieku Drauga” jau vairākus gadus
īstenotais Radošo darbnīcu projekts saņē-
mis Rietumu bankas labdarības fonda atbal-
stu, kas ļaus to paplašināt, iesaistot ne ti-
kai Bērnu slimnīcas mazos pacientus, bet
arī Latvijas Samariešu apvienības grupu dzī-
vokļa iemītniekus – cilvēkus ar īpašām vaja-
dzībām.
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Īsi pirms Vasarsvētkiem mūžībā
devās gaišs un neparasts sirdscil-
vēks, viena no ilglaicīgākajām un

aizrautīgākajām patversmes
„Dzīvnieku Draugs” brīvprātīgajām

– Ritma Ulmane.

Ritmas mūža moto bija nekad ne-
padoties un nenokārt degunu. Lai gan
viņas pašas dzīve nebija viegla, Ritma
allaž prata atrast spēku palīdzēt tiem,
kam klājas vēl grūtāk – gan dzīvnie-
kiem, gan cilvēkiem. Čakla un rosīga,
Ritma bija patversmes labais gariņš –
nekad viņai netrūka silta vārda vai
gaiša smaida, ko veltīt apkārtējiem,
ikvienam darbam viņa ķērās klāt ar
aizrautīgu optimismu, nekad nesūro-
jās par savām grūtībām, bet vienmēr
prata priecāties par citu panāku-
miem. Pat tad, kad veselība vairs ne-
ļāva pašai tieši piedalīties patversmes ikdienas dzīvē, Ritma līdz pēdējam brīdim juta
līdzi katram patversmes iemītniekam un neklātienē dalījās ar mums mūsu priekos

un bēdās.
Taču ne tikai palīdzība dzīvnie-

kiem bija Ritmas interešu lokā. Izpauz-
dama savu radošo garu, Ritma rakstīja
emocijām bagātus, sakāpinātu jūtu
caurstrāvotus dzejoļus un esejas, kuros
atspoguļojas viņas neparastais dzīves
skatījums, strādāja rokdarbus, piedalī-
jās dzimtās Aizkraukles sabiedriskajā
dzīvē. Malā stāvēšana Ritmai bija ne-
pieņemama – viņa vienmēr vēlējās būt
pašā dzīves virpulī.

Nu Ritma ir devusies tālā ceļā,
kas viņu aizvedīs turp, kur viņas plašā
un gaišā dvēsele, atbrīvota no materi-
ālās pasaules sāpēm un ciešanām, va-
rēs rast savu garīgo piepildījumu. To-
mēr daļa no viņas gaišuma un sirdssil-
tuma allaž paliks kopā ar mums – mū-
su sirdīs un atmiņās.

Atvadoties no drauga...

Gaišu Tev lidojumu, Ritma!
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA

Eiropa saglabās stingrus liegumus roņu produktu tirdzniecībai

Šāda vienošanās vasaras sāku-
mā tika panākta Eiropas Komisi-
jas un Eiropas Parlamenta depu-
tātu diskusijās. Lai gan to vēl jā-
apstiprina EP plenārsēdē, tomēr
līdzšinējā sarunu norise un depu-
tātu paustais atbalsts ļauj cerēt,
ka balsojums varētu būt
„roņiem draudzīgs”.

Asiņainajās, nežēlī-
gajās, masu slepka-
vošanai pielīdzinā-
majās komerciālajās
medībās iegūto roņu
produktu ievešanas
un tirdzniecības aiz-
liegumu Eiropas Sa-
vienība noteica
2009.gadā, reaģējot uz
pārliecinošiem pierādīju-
miem par cietsirdību pret
dzīvniekiem, kas raksturīga šīm
roņu medībām, un ņemot vērā
sabiedrības nepārprotamo iestāša-
nos pret šādu praksi. ES regula
paredzēja vien divus gadījumus,
kad roņu produktu tirdzniecība
tomēr ir pieļaujama – tā dēvēto
„Inuītu izņēmumu” un „Jūras re-
sursu apsaimniekošanas (MRM)

izņēmumu”. Pirmais ļauj laist tir-
gū roņu izstrādājumus, ja tie iegū-
ti inuītu kopienu tradicionālajās
medībās, bet otrais – ja roņi nonā-
vēti neliela mēroga medībās, lai

nodro-

šinātu "ilgtspējīgu jūras resursu
pārvaldību".

2010.gadā Kanāda un Norvēģi-
ja apstrīdēja ES noteikto aizliegu-
mu Pasaules Tirdzniecības organi-
zācijā (PTO). PTO savā lēmumā
atzina ES tiesības uz sabiedrības

morāles pamatiem noteikt šādu
aizliegumu, tomēr norādīja uz di-
vām neatbilstībām PTO princi-
piem. Abi aizrādījumi bija saistīti
ar regulas izņēmumiem.

Lai novērstu PTO norādītās
neatbilstības, Komisija sagatavoja

priekšlikumu, kas paredzēja svīt-
rot MRM izņēmumu un sniegt

precīzāku izpratni inuītu
tradicionālo medību jautā-
jumā, nosakot, ka šīs me-
dības nekādā veidā ne-
drīkst būt komerciālu
mērķu vadītas, turklāt arī
tajās ir pēc iespējas jāma-

zina dzīvniekiem nodarītās
ciešanas.

Sarunu laikā nesnauda arī
komerciālie roņu mednieki, cen-

šoties panākt sev izdevīgus laboju-
mus, savukārt dzīvnieku aizsar-
dzības organizācijas, tostarp arī
„Dzīvnieku Draugs”, aicināja par-
lamentāriešus nepakļauties šim
spiedienam un stingri iestāties
pret nežēlīgajām un cietsirdīgajām
medībām.

Eiropas Savienībā visticamāk arī turpmāk paliks spēkā stingrs aizliegums roņu produktu tirdz-
niecībai, pieļaujot izņēmumu tikai attiecībā uz produktiem, kas iegūti inuītu kopienu tradicionā-
lajās medībās, kuru mērķis ir pārtikas ieguve un tradicionālā dzīvesveida saglabāšana.
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Eiropa „STOP Vivisection” kampaņai atbild ar galantu „nē”

Jau vēstīts, ka iniciatīvas iero-
sinājums bija, ņemot vērā nepār-
protamus ētiskus apsvērumus
pret izmēģinājumiem ar dzīvnie-
kiem un ļoti pamatotus zinātnis-
kus principus, saskaņā ar kuriem
„dzīvnieku modelis” nav piemē-
rots, lai paredzētu cilvēka orga-
nisma reakciju, atcelt Direktīvu
2010/63/ES par zinātnes vajadzī-
bām izmantojamo dzīvnieku aiz-
sardzību un iesniegt jaunu
priekšlikumu, ar ko tiek izbeigti
izmēģinājumi ar dzīvniekiem un
tiek noteikts, ka biomedicīnas un
toksikoloģijas pētījumos obligāti
jāizmanto dati, kas tieši atbilst
cilvēku sugai.

Komisija savos secinājumos
par iniciatīvas priekšlikumu ap-
sveic pilsoņu rūpes par dzīvnieku
labturību Eiropā un atzīst, ka
„STOP Vivisection” iniciatīva de-
vusi iespēju kritiski izvērtēt Eiro-
pas centienus mazināt dzīvnieku
izmantošanu zinātnē un testēša-
nā.

Tomēr Komisija uzsver, ka eks-
perimenti ar dzīvniekiem pašlaik
ir neaizvietojami  cilvēku un dzīv-
nieku veselības aizsardzībā un
drošas vides veidošanā. Tiecoties
uz galīgo mērķi pilnībā aizstāt
dzīvnieku izmantošanu, Direktīva

2010/63 / ES ir neaizstājams in-
struments ES līmenī, lai aizsargā-
tu tos dzīvniekus, kurus joprojām
izmanto eksperimentiem, uzskata
EK.

Komisija norāda, ka Direktīvā ir
ietverts tā dēvētais 3Rs princips –
aizstāšana (replacement), samazi-
nāšana (reduction) un pilnveide
(refinement) – ar mērķi mazināt
dzīvnieku izmantošanu eksperi-
mentiem Eiropā, uzsverot, ka šī
mērķa sasniegšanai ir nepiecieša-
mas  visu iesaistīto pušu kopīgas
pūles, sākot ar dalībvalstīm un
beidzot ar zinātniekiem. Vienlai-
kus Direktīva ir arī katalizators
alternatīvo metožu izstrādei un
ieviešanai, tādejādi tās galvenie
uzstādījumi sakrīt ar iniciatīvā
izteiktajām prasībām.

Tāpēc Komisija neatbalsta priekš-
likumu izstrādāt jaunus normatī-
vus Direktīvas vietā, bet apņemas
turpināt centienus izstrādāt un
ieviest alternatīvās metodes, veici-
nāt sadarbību un zināšanu ap-
maiņu, apstiprināt jaunas meto-
des un veicināt to ieviešanu. Tāpat
Komisija iniciatīvas iesniedzējiem
sola rūpīgi uzraudzīt atbilstību
Direktīvai un jo īpaši 3Rs piemēro-
šanu dalībvalstīs.

Jūnijā sākumā Eiropas Ko-
misija sniedza atbildi Eiropas
pilsoņu iniciatīvas „STOP Vivi-
section” organizētājiem, ga-
lantajā Eiropas birokrātijas
valodā noraidot vairāk nekā
miljona ES pilsoņu  atbalstīto
aicinājumu aizliegt Eiropas
Savienībā eksperimentus ar
dzīvniekiem. Aktīvas debates
notika arī Eiropas parlametā,
kur tika iniciatīvas pārstāvjus,
deputātus un dažādus eksper-
tus.

http://www.rsc.org/images/Mouse-on-tubes_400_tcm18-161963.jpg

3Rs PRINCIPS

W.M.S. Russell un R.L. Burch
1959.gada  publikācija  “The Princip-
les of Humane Experimental
Technique” radīja pamatu 3Rs princi-
pu tapšanai. Autori ierosināja aizstā-
šanas, samazināšanas un pilnveides
principu kā galveno stratēģiju esošās
izmēģinājumu dzīvnieku izmantoša-
nas sistēmas ietvaros, lai sasniegtu
pēc iespējas humānas eksperimentā-
lās metodes.

AIZSTĀŠANA (replacement)

Metode, stratēģija vai pieeja, kas nav
saistītas ar dzīvu dzīvnieku izmanto-
šanu

SAMAZINĀŠANA (reduction)

Pieeja, kuras rezultātā, lai sasniegtu
to pašu mērķi, tiek izmantoti aizvien
mazāk dzīvnieku.

PILNVEIDE (refinement)

Procedūru vai turēšanas un aprūpes
prakses modifikācija, lai mazinātu
sāpes, ciešanas un stresu, ko izjūt
dzīvnieks.

Eiropas Parlamenta debašu videoieraksts: http://goo.gl/VseVZU
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Čipēšanas mīti un patiesības

Tuvojoties termiņam, kad visiem Latvijas suņiem būs jābūt „saskaitītiem” un reģistrētiem vie-
notā valsts datu bāzē, publiskajā telpā izskan aizvien vairāk informācijas un diskusiju par šo jautā-
jumu. Kas tad īsti ir „čipēšana”, kāpēc tā vajadzīga un kas jādara suņu saimniekiem, lai godam
sagaidītu nākamā gada 1.jūliju, kad pilnā spēkā stāsies noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrāciju? Numura tēmā esam apkopojuši 10 biežāk uzdotos jautājumus par čipēšanu un atbil-
des uz tiem.

Pasīva lasāmrežīma radiofrek-
vences identifikācijas ierīce, ko
ikdienas sarunvalodā parasti
dēvē par mikročipu vai vienkārši
čipu, ir rīsa graudiņa lieluma
kapsulā ievietota sīciņa mikro-
shēma, ko ar īpašu adatu ievada
dzīvniekam zem ādas, parasti

kreisā pleca rajonā. Mikroshēma
satur unikālu ciparu kodu, ko
var nolasīt ar īpašu skaneri, tā
dēvēto mikročipu lasītāju. Ieva-
dot nolasīto kodu vienotajā datu
bāzē, var noskaidrot ziņas par
dzīvnieka īpašnieku, informāciju
par vakcināciju pret trakumsēr-
gu un citus datus. Reiz implan-
tēts, čips ir „mūžīgs”, lai gan lai-

ka gaitā tas var „aizklejot” uz
citu vietu dzīvnieka zemādā.
Čips nerada dzīvniekam sāpes
vai neērtības un, izņemot ļoti
retus gadījumus, nevar izraisīt
veselības traucējumus (piemē-
ram, nav iespējams, ka čips ie-
kļūtu asinsritē vai elpošanas ce-
ļos).

LIELĀ SUŅU SKAITĪŠANA

Kas ir čips?
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Ministru kabineta noteikumi
Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība" nosaka,
ka suns jāsačipē un jāreģistrē vie-
notajā Lauksaimniecības datu
centra (LDC) datubāzē līdz sešu
mēnešu vecuma sasniegšanai.

Jau šobrīd čips un reģistrācija
ir nepieciešama suņiem, kas pie-
dalās izstādēs un/vai tiek izvesti
ārpus Latvijas.

No šī gada 1.jūlija ir obligāti
jāčipē visi tie suņi, kas tiek atsavi-
nāti (pārdoti, dāvināti, atdoti par
brīvu, nodoti adopcijai utt.). Tur-
klāt reģistrācija jānodrošina atsa-

vinātājam, reģistrējot dzīvnieku uz
sava vārda.

Ja suns nepiedalās izstādēs,
netiek ņemts līdzi ceļojumā un to
nav plānots nevienam atdot, pēdē-
jais reģistrācijas termiņš ir
2016.gada 1.jūlijs. Tomēr pašval-
dības savos saistošajos noteiku-
mos var noteikt, ka tās teritorijā
suņus obligāti jāreģistrē jau
pirms 2016.gada 1.jūlija. Šobrīd
gan nav ziņu, ka kāda pašvaldība
grasītos noteikt ātrāku reģistrāci-
jas termiņu.

Vienotajā datu bāzē var reģis-
trēt arī čipētus kaķus un mājas
seskus, bet tas nav obligāti.

Vai ir jāčipē visi suņi un kad ir pēdējais brīdis to izdarīt?

Suni var sačipēt ikvienā veterinārajā klīnikā.
Suņu īpašniekiem ir trīs iespējas dzīvnieka reģistrēšanai

LDC datubāzē. To var darīt pie praktizējoša veterinārār-
sta. Šis variants ir ērts no laika ietaupījuma viedokļa, jo
dzīvnieku var uzreiz čipēt, vakcinēt un reģistrēt, tomēr jā-
ņem vērā, ka veterinārajās klīnikās reģistrācija izmaksās
dārgāk nekā darot to pašam, jo klīnikas par šo pakalpoju-
mu ņem papildus samaksu.

Tāpēc īpašniekam ir arī iespēja reģistrēt suni pašam,
samaksājot noteikto valsts nodevu un dodoties uz vietējo
pašvaldību vai Lauksaimniecības datu centru.

Visos gadījumos dzīvnieka īpašniekam jāuzrāda perso-
nu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase.

Kur tikt pie čipa un
kā suni reģistrēt?
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Sociālajā veterinārajā klīnikā “Dzīvnieku Draugs”:
Vakcinācija pret trakumsērgu 5,00 EUR

 Mikročipa ievadīšana + ES pase 15,00 EUR
 Reģistrēšana Lauksaimniecības datu centrā 12 EUR

Dzīvnieka reģistrēšana LDC datubāzē ir maksas pakal-
pojums, kas šobrīd ir 7,11 eiro. Izmaksām jāpieskaita arī
veterinārās klīnikas noteiktā cena par pašu čipēšanu,
kas var svārstīties plašā amplitūdā no 15 līdz pat 55 eiro.

Tāpat izmaksas var pieaugt, ja dzīvniekam nepiecieša-
ma arī vakcinācija pret trakumsērgu – arī šī pakalpoju-
ma cena jānoskaidro konkrētajā klīnikā, uz kuru dzīvnie-
ka īpašnieks plāno doties.

NUMURA TĒMA

Ar to vien, ka dzīvniekam sa-
vulaik ir ievadīts čips, nepietiek
ne normatīvo aktu prasību izpil-
dei, ne arī galvenā čipēšanas
mērķa sasniegšanai – nodroši-
nāt, lai dzīvnieks būtu identifi-
cēts un „sasaistīts” ar savu
saimnieku. Agrāk nebija vieno-
tas datu bāzes, kurā čipētie
dzīvnieki tiktu reģistrēti – katrs
veterinārārsts vai organizācija

veidoja savu reģistru. Šādam
nekur nereģistrētam čipam fak-
tiski nav nekādas jēgas – tas ir
tikai ciparu kombinācija bez jeb-
kādas iespējas noskaidrot dzīv-
nieka īpašnieku. Tāpēc suns ir
arī obligāti jāreģistrē vienotajā
LDC datu bāzē.

Lai datu bāze būtu aktuāla
un saturētu patiesu informāciju,
suņa īpašniekam ir pienākums

ziņot LDC par dzīvnieka turēša-
nas vietas maiņu, nāvi, pazuša-
nu vai atrašanu un arī par īpaš-
nieka maiņu. To iespējams izda-
rīt, izmantojot portālā Latvija.lv
pieejamo e-pakalpojumu vai aiz-
pildot ziņojumu un nosūtot to
Lauksaimniecības datu centram.
Iepriekšējam mājdzīvnieka īpaš-
niekam jaunajam saimniekam ir
jānodod arī dzīvnieka pase.

Cik tas maksā?

Mans suns jau ir čipēts, vai ar to nepietiek?
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Pašlaik Latvijā apritē ir trīs
veidu dzīvnieku „pases”:
 Eiropas Savienības vie-

notā parauga lolojum-
dzīvnieka pase, ko sāka
izsniegt no 2014.gada
29.decembra;

 Vecā parauga ES lolojum-
dzīvnieku pase;

 Latvijas vietējā pase, kas
patiesībā nemaz nav
„pase”, bet gan vakcināci-
jas apliecība – doku-
ments, kas apliecina dzīv-
niekam veiktās vakcināci-
jas.

Tieši šī pēdējā – violeti zilā
grāmatiņa ar Pārtikas un veteri-
nārā dienesta emblēmu – praksē
ir sastopama visbiežāk. Ja jūsu

sunim ir šāds dokuments, suns
ir čipēts un čipa numurs vakci-
nācijas apliecībā ir norādīts, tad
apliecība ir derīga suņa reģistrā-
cijai vienotajā datu bāzē. Ja ap-
liecības nav vai arī tajā nav no-
rādīts čipa numurs, pirms reģis-
trācijas nāksies noformēt jaunu
dokumentu.

Praksē šādos gadījumos vete-
rinārārsti izsniedz tikai jaunā
parauga ES pases, tomēr tas
rada zināmas neskaidrības.
Pirmkārt, ja suns nepiedalās
izstādēs un to nav paredzēts
vest ārpus valsts, ES pase vi-
ņam nemaz nav vajadzīga – pie-
tiek ar vakcinācijas apliecību,
kurā var norādīt visu suņa iden-
tifikācijai un reģistrācijai nepie-
ciešamo informāciju. Otrkārt, ja

dzīvniekam ir derīga vakcinā-
cijas apliecība un spēkā eso-
ša vakcinācija, tomēr tas
nav čipēts, veterinārārstam
ir dzīvnieks jāvakcinē vēl-
reiz, jo viņš nevar būt
pārliecināts, ka viņa
priekšā ir tas pats dzīv-
nieks, kurš ticis vakci-
nēts.
Turklāt no šā gada
pavasara jauna
kārtība ir arī attie-
cībā uz vakcinā-
cijas apliecībām
– ja līdz šim tās
pēc vienota
parauga izga-
tavoja PVD,
t u r p m ā k
katra vete-
rinārā klī-
nika var
brīvi iz-
strādāt
p a t i

s a v u

vakcināciju apliecinošo doku-
mentu – tā var būt gan apliecība
grāmatiņas veidā, gan vienkārši
izziņas tipa veidlapa ar veteri-
nārārsta parakstu un zīmogu.
Latvijas Veterinārārstu biedrība
ir sagatavojusi savu vakcinācijas
apliecības variantu, ko piedāvā
vetārstiem iegādāties, taču to
izmantošana nav obligāta.

NUMURA TĒMA

Kas ir suņa „pase” un kāds tai sakars ar čipēšanu?

Jaunā parauga
ES pase

Jaunā parauga
vakcinācijas

apliecība
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Datubāze satur ziņas par dzīvnieku – sugu, ve-
cumu, dzimumu, vārdu, kā arī ārējo izskatu un īpa-
šās pazīmes. No datubāzes var  iegūt ziņas par su-
ņa īpašnieku – vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pastu,
adresi. Papildus datubāzē ietverts arī mikroshēmas
numurs, tetovējuma numurs, pases numurs, dzīv-
nieka sterilizācijas datums, ja tāda veikta, kā arī
atzīme par pēdējo vakcināciju pret trakumsērgu.

NUMURA TĒMA

Kādu informāciju
satur vienotā datu

bāze?

Vai pazušanas gadī-
jumā čips ļaus

noteikt mana suņa
atrašanās vietu?

No sunim implantētas mikroshēmas ieguvējs ir
gan dzīvnieka īpašnieks, gan sabiedrība. Ja suns,
kuram ir mikroshēma un kurš ir reģistrēts, noklīst
un tiek atrasts, patversmes darbinieks vai veterinār-
ārsts var nolasīt mikroshēmu un atrast suņa saim-
nieku.

Suņu reģistrācija arī ļaus policijai efektīvāk no-
drošināt sabiedrisko kārtību. Piemēram, suņa uz-
brukuma gadījumos būs vieglāk noskaidrot dzīvnie-
ka īpašnieku un saukt to pie atbildības. Šobrīd tas
ir diezgan sarežģīti, jo grūti pierādīt, ka konkrētā
persona ir suņa īpašnieks.

Arī pašvaldībām būs vieglāk iekasēt to noteiktās
nodevas par dzīvnieku turēšanu, jo būs skaidri zi-
nāms, cik dzīvnieku ir tās teritorijā, kam tie pieder,
kas ir un kas nav samaksājis nodevu – dzīvnieka
īpašniekam nebūs iespēja izvairīties.

Dažkārt cilvēki maldīgi domā, ka čips ir kaut kas
līdzīgs GPS ierīcei, kas pazušanas gadījumā ļauj
kartē apskatīties suņa atrašanās vietu un izsekot
viņa gaitām. Tas tā nebūt nav – čipā ietvertā mikro-
shēma vienīgi ļauj identificēt dzīvnieku pēc unikālā
numura un pēc tam, ievadot šo numuru datu bāzē,
noskaidrot dzīvnieka īpašnieku.

Kādēļ ir svarīgi, lai sunim būtu mikroshēma?

Pēc 2016.gada 1.jūlija tos suņu īpašniekus, kuru
mīlulim nebūs ievietota mikroshēma un kuru dzīv-
nieks nebūs reģistrēts LDC, varēs sodīt ar naudas
sodu 7 līdz 210 eiro apmērā

Kas man draud, ja
suni nečipēšu?

Diskusija par nepieciešamību obligāti reģistrēt visus suņus Latvijā
sākās pirms vairāk nekā 10 gadiem pēc dzīvnieku aizsardzības organizāci-
ju ierosinājuma. Tās galvenais iemesls – aizvien pieaugošais pamesto un
patversmēs nonākušo suņu skaits un nespēja saukt pie atbildības tos saim-
niekus, kas nerūpējas par saviem dzīvniekiem vai dara tiem pāri.

Lauksaimniecības datu centrā šobrīd ir reģistrēts ap 15 tūkstošiem
suņu. Lielākā daļa no datubāzē reģistrētajiem suņiem ir tie, kas piedalās
izstādēs vai kādreiz uz laiku ir izbraukuši ārpus valsts, jo šādos gadījumos
dzīvnieks jāčipē un jāreģistrē datubāzē obligāti.
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Maijā un jūnijā „Dzīvnieku drauga fonds” ar Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda un Bridžitas Bordo fonda atbalstu turpinā-
ja bezpajumtes dzīvnieku ārstēšanas un ielas kaķu sterilizāci-
jas programmu. Maijā šīs programmas ietvaros sniegta palī-
dzība 28 dzīvniekiem – diviem suņiem, trīs trusīšiem un 23
kaķiem, bet 80 suņiem un kaķiem veikti profilakses pasāku-
mi – attārpošana un vakcinācija. Jūnijā palīdzību saņēma 19
minči, bet 121 dzīvniekam veikti profilakses pasākumi.

Maijā un jūnijā „Dzīvnieku
Drauga” sociālās veterinārās klī-
nikas palīdzība visvairāk bija ne-
pieciešama daudzajiem kaķē-
niem, kas pavasara un vasaras
sezonā nāk pasaulē gan ielas ka-
ķu kolonijās, gan cilvēku mājok-
ļos. Bieži mazie minči nonāk pa-
tversmē ar dažādām slimībām –
iekaisušām actiņām, slimām aus-
tiņām, iesnaini un novārguši, pa-
razītu apsēsti. Viņiem visiem ne-
pieciešama ne tikai ārstēšana, bet
arī īpaša aprūpe un mīlestība, lai
mazuļi spētu izaugt par lieliem un
veselīgiem kaķiem.

Palīdzību DzD klīnikā saņēma
arī nelielā auguma suņu puika
Bims, kurš pirms nonākšanas
patversmē zināja tikai dzīvi pie
govs ķēdes. Lieki piebilst, ka viņš
savā mūžā ne reizi nebija ķem-
mēts vai mazgāts, un suņa kažoks
bija savēlies nenosakāmas krāsas
netīrumu un blusu mudžeklī. Pa-
tversmē atklājās, ka zem smirdo-
šā mēslu kunkuļa, kas bija sakrā-
jies suņukam zem astes, ir izvei-
dojies bīstams iekaisums, iespē-
jams, pat audzējs. Nekavējoties
tika uzsākta ārstēšana, cerot, ka
ļaunākā prognoze tomēr nepiepil-
dīsies, jo Bimu jau nepacietīgi
gaidīja viņa jaunā ģimene. Par
laimi, ārstēšana izrādījās veiksmī-
ga, un jau pēc dažām nedēļām
Bims varēja doties mājās.

Savukārt kaķēnu Fordu uz
ielas atrada ārzemju tūristi, kuri,
pamanījuši lielu brūci uz mincīša
ķepiņas, devās pēc pirmās palīdzī-
bas uz tuvāko klīniku. Tālāk
Fords turpināja ārstēties DzD klī-
nikā. Atveseļošanās prasīja 20
dienas un nebija viegla – brūce
bija katru dienu jātīra, un pirmajā
nedēļā bija vajadzīgas ari antibi-

otiku šprices. Tomēr Fordiņš visu
drosmīgi izturēja, ir kā zinādams,
ka drīz pēc izveseļošanās dosies
pie jauniem saimniekiem.

Kaķenīti Nīlu un runčuku
Leo atnesa uz patversmi saslimu-
šus. Nīlai bija ļoti iekaisušas sma-
ganas un ausu ērcīte. Desmit die-
nas viņa saņēma antibiotiku tera-
piju, lai izārstētu slimo mutīti, kā
arī mincei tika tīrītas un ārstētas
austiņas. Savukārt Leo ne tikai
bija jāārstē ausu ērces apsēstās
austiņas, bet arī jātiek galā ar
rinotraheītu, kas izraisīja iesnas
un apgrūtināja elpošanu. Tomēr
drīz vien abi minči bija veseli un
nu jau priecē savus saimniekus
jaunajās mājās.

MAIJĀ STERILIZĒTI:

110 kaķi
82 kaķenes, 28 runči
JŪNIJĀ STERILIZĒTI:

102 kaķi
75 kaķenes, 27 runči

DAKTERA AIKĀSĀP DIENASGRĀMATA

Fords

ATBALSTA:KLĪNIKA
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Maltiņa tika atrasta ziemā, guļot sniegā pie dzīvojamās mājas. Iespējams, viņu bija notriecis auto un
pēc tam mince, sāpēs un bezspēkā saļimusi, aukstumā bija nogulējusi ilgāku laiku, līdz beidzot viņu
pamanīja līdzcietīgi cilvēki.

Veterinārārsts konstatēja kaķenītei smadzeņu kontūziju, iekšējo orgānu bojājumus un plašus apsal-
dējumus uz ķepiņām un vēderiņa. Kaķenīte bija tik tikko dzīva – termometrs pat nespēja uzrādīt viņas
ķermeņa temperatūru, tik zema tā bija. Turklāt mince bija tik ļoti novārgusi, ka vairs pat nevēlējās ēst
– sākumā nācās viņu barot piespiedu kārtā ar īpašu medicīnisko barību. Ārstēšanās bija ilga un smaga
un brīžiem šķita, ka mince tomēr neizķepurosies, taču galu galā rūpīgā kopšana un „zviedru galds” ar
dažādiem kārumiem tomēr atgrieza viņu atpakaļ dzīvē. Nu Malta jau jūtas pavisam labi, lai gan apsal-
dējumu brūču vietā kažoks vēl joprojām nav līdz galam ataudzis.

Maltiņa ir īsta kaķu istabas matrona – cienīga gan miesās, gan garā, viņa valda kaķu istabā rāmi un
mierīgi, bet stingru rok... ķepu. Malta būtu lielisks draugs cilvēkam, kam patīk prātīgi un nosvērti kaķi,
ar kuriem var aprunāties pie vakariņu galda par dzīves jēgu un saņemt atbildi ar saprātīgo acu skatu,
bet grūtos brīžos gūt mierinājumu kaķenītes rāmajā murrāšanā. Turklāt Maltas saimnieks var būt
drošs, ka kārtība mājās tiks uzturēta bez atkāpēm – Malta neko nenogāzīs, nesaplēsīs un nesabojās tā
vienkāršā iemesla dēļ, ka viņa uzskata zem savas cieņas nodarboties ar tādām tukšām padarīšanām kā
lēkšana, skriešana un cita veida ālēšanās.

Malta ir apmierināta ar dzīvi patversmē un kaķu istabas karalienes troni, taču vēl laimīgāka viņa
būtu, ja varētu dzīvot mierīgā mājoklī un saņemt sava vienīgā cilvēka mīlestību.

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

MALTA
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LAIMĪGIE STĀSTI

MAIJĀ un JŪNIJĀ MĀJĀS DEVĀS...

RIŽIKS
Skaisto, rudo runci

Rižiku viņa bijušie
saimnieki aiznesa uz
kādu klīniku iemidzi-
nāt, jo kaķis bija sācis
„zīmēt” stūros un kļu-
vis agresīvs pēc tam,
kad ģimenē bija sācis
dzīvot cilvēks, kurš
runci necieta ne acu
galā un dažādos veidos
terorizēja. Klīnikas ār-
stiem necēlās roka
skaisto kaķi eitanazēt,
un tā viņš nonāca pa-

tversmē. Ātri vien runcis
iekaroja visa patversmes
kolektīva sirdis – drau-
dzīgs, saprātīgs, rāms
un ar pašcieņu – Rižiks
izrādījās visīstākais Lie-
liskais Kaķis!
Lai gan gribētāji dot ru-
dajam skaistulim mājas
pieteicās jau pašā pir-
majā dienā, drošības pēc
tika nolemts vēl nedēļu

pavērot Rižika uzvedību, lai konstatētu, vai patiešām runcim piemīt niķis kār-
toties nevietā. Taču, par spīti milzīgajam stresam svešajā vidē, kur apkārt
daudz nepazīstamu cilvēku, citi kaķi un suņi, runcis ne reizi pat nemēģināja
kaut ko „iezīmēt” – visas darīšanas tika kārtotas tikai kastītē. Tā nu patver-
smes darbinieki ar mierīgu, bet mazliet skumju sirdi atvadījās no Lieliskā Ka-
ķa, un jau drīz vien tika saņemtas ziņas, ka jaunajās mājās viņam klājas labi
un saimnieki ir par savu mīluli stāvā sajūsmā.
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LAIMĪGIE STĀSTI

PEPERA Mazsunīte Pepera zaudēja savu ģimeni, kur bija nodzīvo-
jusi visu savu 7 mēnešus ilgo mūžiņu, jo bērnam atklājās
alerģija pret suņa spalvu. Peperas bijušie saimnieki vis-
pirms iekārtoja viņu citā ģimenē, taču diemžēl Pepera šajās
mājās nespēja iejusties. Nav zināms, kas īsti bija nesaska-
ņu pamatā, taču, spriežot pēc sunītes uzvedības, tās bija
mēģināts risināt ar spēku - patversmē Pepera nonāca jau
pavisam ierāvusies sevī, paniski baidoties no cilvēku pie-
skārieniem. Bija vajadzīga liela pacietība, lai atkal pierādī-
tu, ka cilvēks ir draugs, kas nedara pāri.

Peperas jaunie saimnieki, kuri viņu adoptēja no patver-
smes, bija gatavi ieklausīties un izprast sunītes vajadzības,
un šobrīd Pepera jau ir it labi iejutusies jaunajās mājās, lai
gan reizēm vēl sabīstas no straujām kustībām vai skaļāka
vārda. Savai saimniecei viņa ir pieķērusies kā dadzītis, pa-
vada to ik solī, taču labprāt arī izskrienas plašajā privātmā-
jas dārzā.

Vatsonu atrada uz ielas,
taču viņš pilnīgi noteikti nav
bijis ielas kaķis – lai cik labos
apstākļos dzīvojuši, īsti bez-
pajumtes minči nekad nav
tik draudzīgi, komunikabli
un mīļoties un murrāties ga-
tavi kā šis pelēki svītrotais
skaistulis. Tāpēc gribot ne-
gribot jādomā, ka runčuks ir
kārtējais cilvēku bezatbildī-
bas upuris, kas vienkārši
kļuvis kādam lieks un iz-
mests uz ielas, lai izdzīvo
pats, kā prot.

Ne viens vien apmeklētājs
sajūsminājās par Vatsona šar-
mu, taču neviens īsts mājās
vedējs negadījās, līdz patver-
smē ieradās kāda kundze, ku-
ra vēlējās tieši svītrainu kaķi.
Nepagāja ne mirklis, kad Vat-
sons bija pilnībā iekarojis vi-
ņas sirdi un, apmierināti mur-
rādams, devās pretim savai
jaunajai dzīvei, kur tiek apču-
bināts, mīlēts un lutināts kā
karalis.

VATSONS
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LAIMĪGIE STĀSTI

Pavasaris un vasara ir laiks, kad lielākā daļa patversmes iemītnieku ir kaķē-
ni—dažādu vecumu, krāsu, izmēru un raksturu, daži vēl pavisam mazi bērniņi,
kurus jābaro ar pudelīti, stājoties mātes vietā, citi jau paaugušies, taču jopro-

jām īpašas rūpes prasoši.

KAĶĒNI
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ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Monas sportiskās gaitas

Pirms vairāk kā trīs mēnešiem Jūs devāt ie-
spēju kļūt par Monas saimniekiem. Gribēju ne-
daudz pastāstīt, kā mums iet.

Esam sākušas iet suņu skolā, apgūstam da-
žādas gudrības- mākam jau sēdēt, gulēt, pa-
liec, arī pāris trikus esam iemācījušies. Ilgs
laiks pagāja, kamēr Mona saprata, ka pavadu
vilkt nedrīkst. Ļooti aktīva, gribētu viņa visu
laiku skriet un skriet. Bez pavadas arī mežos
vēl nelaižam, vienreiz pamēģinājām un Mona
uzoda kādas pēdas un skrēja prom. Ļoti spēcī-
gi viņai tie instikti ir, bet strādājam pie tā, lai
drīz varētu to darīt. Ar svešiem cilvēkiem vēl-
joprojām nav draudzīga, sievietes patīk labāk,
bet vīrieši viņai izraisa bailes un tāpēc reizēm
aprej, ja kāds grib viņu paglaudīt.

Prieka pēc un lai uzlabotu mūsu attiecības
nedaudz padarbojamies ar adžliti. Monai patīk
ļoti :)
Katrā gadījumā, viņa dod neatsveramu prieku,
mīlestību un smieklus. Viņa ir lieliska :)
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Mazais Zuzis jaunās mājās!
Zuzis ir ticis pie jauna vārdiņa - Rūdis!
Zuzis - nu jau Rūdis, veseļojas jaunajās

mājās. Ļoti daudz ēd un naktī neļauj gulēt-
grib spēlēties.

Sūtām sveicienus!

Mazais Zuzis

No patversmes Mārliju paņēmām 2014. gada
13. decembrī, toreiz suņu puika pie jums bija bijis neil-
gi un neko daudz nevarējāt pastāstīt par suņa dabu,
tikai ,ka suns ir apmēram 2 gadus vecs.

Jāsaka, ka pirmie mēneši bija grūti un bieži
radās doma vest atpakaļ uz patversmi. Mārlijs neuzti-
cējās mums un mēs viņam. Varēja redzēt, ka suns ir
bailīgs un bailes slēpj ar agresiju. Bail bija no grīdas
slotas, no krēslu kājām. Uzreiz sākās "lēkme" un no
visa spēka iekodās kādā no minētajiem
"ienaidniekiem". Sapratām, ka laikam bijis arī sists un
ne reizi vien. Uzreiz mājās atrada drošo vietu- zem dīvā-
na. Suns nezināja, kā tas ir spēlēties, un nācās pašiem
iejusties suņa ādā, lai parādītu, kā to dara. Mazgāt pil-
nībā uzdrošinājāmies pēc kādiem 3 mēnešiem. Tagad
jau pats lec vannā, jo zina, ka pēc pastaigas ir jāno-
mazgā kājas. Aizvien drošībā jūtas zem dīvāna, bet nu
jau sācis gulēt arī savā gultiņā, bet vismīļākā vieta ir
gultā. Ļoti patīk, ka kasa vēderu, un ir greizsirdīgs, ja
nepievērš uzmanību. Mārlijam ir arī brālēns - franču

buldogs Bārto, ar ko tīri labi satiek, bet labāk tomēr ievēro neitrālu pozīciju un teritoriju. Par to,
kas ir kaķis, skaidrības aizvien nav, un vienmēr grib iet draudzēties. Kā jau katram kārtīgam su-
nim ļoti patīk paēst un pie laba noskaņojuma arī paspēlēties. Mēģinām atradināt no vēlmes izlūkot
atkritumu spaini un čiepšanas vēlmes - īpaši cieņā mazi papīriņi, lēcu trauciņš u.c. sīkumi.

Tā soli pa solim abpusēja uzticība tiek ieman-
tota un agresivitāte mazinās. Bet uz ielas ļoti
nepatīk riteņbraucēji, skaļi bērni un omes ar
koka spieķiem. Bet citādi nekas nevar būt la-
bāks par pastaigām ārā un, kad iestājas pieku-
sums, tad lielas, nelaimīgas acis: "Nesiet nu ma-
ni mājās, piekusu!"

Ceru, ka ar laiku Mārlija psihe kaut nedaudz
atjaunosies un viņš jutīsies kā laimīgs suns
starp mums!

Mārlijs

Mārlija vismīļākā
manta ir plīša suns,
kam jau nograuzta
auss un aste.
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Raivo “fazenda” somu
zemē

Līgosvētku sveiciens no Frejas
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Ir pagājis jau gandrīz pusgads, bet man
šomēnes jau ir piepildījies gadiņš. Uz sa-
vām mājām es aizgāju pagājušā gada Zie-
massvētkos un es teikšu tā - tā ir labākā
dāvana, kādu kaķis varētu saņemt.

Patversmes darbinieki droši vien atceras
mani kā "Ezi". Biju ļoti slimīgs un kādas
divas reizes mazāks par savām māsām.
Nav brīnums, ka es tik ilgi aizkavējos pa-
tversmē. Par laimi man izdevās apburt sa-
vu "mammu" tik ļoti, ka viņa uzdrīkstējās,
par spīti visam, paņemt mani mājās. Es
vienmēr ar prieku sagaidu viņu mājās,
murrāju viņai klēpī un dodu asas bučas,
kur vien varu piekļūt. Pārējie iemītnieki arī
nespēja stāties pretī manam burvīgumam.
Izņemot varbūt veco tanti Miku. Viņai patīk
gulšņāt apkārt. Es gan vienmēr cenšos vi-
ņu iesaistīt spēlē, bet viņa nekad nav sa-
jūsmā. Es tomēr neapbižojos, jo man ir arī
cits draugs, ar ko vienmēr varu paspēlē-
ties. Savdabīga radība, kas saucās suns
vārdā Riko. Sākumā gan es viņu nesapratu
- to skaļo bļaušanu, kas saucās riešana.
Tikai vēlāk es sapratu, ka viņš mani aici-
nāja spēlēties. Tagad es pats viņu aicinu
spēlēties ar skaļu ņaudēšanu.

Sūtu jums visiem asas bučas un siltus
sveicienus šajā siltajā pavasara dienā.
Vienmēr jūsu saulainais kaķis
Montijs (Klāvs).

P.S. Vārds Montijs radies no Grāfa Mon-
te Kristo, bet der arī Klāvs Monte Ne-
gro...:D

Montijs (Klāvs)
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Ir pagājis mazliet vairāk kā mēnesis kopš mūsmājās ienāca Murrīte
– maza un trausla kaķu jaunkundze. Kaķenīte ar jauno mājvietu tā īsti

aprada tikai dažu nedēļu laikā. Pirmajā dienā ielīda istabas stūrīti
aiz gultas un nerādījās, vienīgi no ēdiena smaržas nespēja atturē-

ties. Sākumā kaķenīte tikai
ēda un un gulēja. Ēda ļoti
daudz un jebko. Pašlaik
vislabāk garšo jēla liellopa
gaļiņa un krējums, ko gan
izsniedzam ne pārāk bieži.
Ikdienā nesmādē vārītu
vistas gaļu, zivi, arī auzu

pārslu putru ēd labprāt.
Iespēju robežās no trauciņa

uz virtuves galda Murrīte pa-
klusām izlasa Floras smilšu ce-

pumus. Par guļvietu Murrīte izvēlē-
jās groziņu uz palodzes virs radiatora.

No rīta jaunkundze ceļas ap astoņiem, bet
labprāt paguļ ilgāk – nekad nemodina. Ja kāds skatās televizoru, lasa vai
raksta, tad Murrīte labprāt ieritinās klēpī, pārliek ķepiņas pār roku un mur-
rā, murrā klusi, bet ilgi. Vienīgi kaķenīte nemāk spēlēties, ne ar spēļmanti-
ņām, ne aukliņām, tāda nopietna jaunkundze. Pašlaik viss liecina, ka kaķe-
nīte jūtas labi un ir ar dzīvi apmierināta.

Vasja (Vasjočka) – dzīvojot kāpņu telpā šis vārds droši vien runcim piestā-
vēja. Bet šim harismātiskajam cienījamā vecuma kungam vārdiņš kaut kā
neskanēja, sākumā saucām par Vasi, pašlaik vārds pārveidojies par Vasku
(Vaskiņš, Vaska kungs). Pēc ierašanās no patversmes runcis apstaigāja un
“piepildīja” istabu un uz mums paskatījās ar skatienu, kas nepārprotami
nozīmēja: “A, ko istaba tikai viena?” Varam teikt, ka mūsmājās “pierakstījās”
uzreiz. Nebija ne sasprindzis, ne ļoti satraukts. Ar guļvietu gan negāja tik
viegli, sākumā par visām varītēm gribēja gulēt gultā pie mums vai pie pui-
kas. Ievērojām, ka labprāt guļ atpūtas krēslā, bet ne ilgi. Izlasījām, ka veciem
runčiem vajag mīkstāku guļvietu un nopirkām spilvenu, tas nostrādāja, ta-
gad runcis guļ uz spilvena “savā” atpūtas krēslā. Tiesa ikdienā ap 5 no rīta
saņemam runča kārtējo mīlestības devu un hiperskaļo murrāšanu. Ar ēšanu
nekādas raizes, ēd visu pēc “meņū” – vistu, liellopu, zivis, putras, biezpienu,
krējumu nu jā arī ceptu sēņu maizīti notiesā. Atšķirībā no Murrītes Vasks
ļoti daudz dzer un ēd zālīti. Spītējot gadiem, labprāt spēlējas un sporto. Izmanto iespēju iekāpt klēpī, glaudīties
un skaļi murrāt. Runcis nav nekāds mazais, tādēļ klēpī ietilpst tikai runča “lielākā puse”, bet ja šo pusi mēģina
izcelt, tad Vasks rūc, par laimi tikai rūc. Jāatceras, ka Vasks nav nekāds pašpuika bet cienījams Vaska kungs.
Vispār viss runča dienas ritms un dzīves uztvere, tik ļoti līdzinās Pētera Vaska “Līdzenuma ainavām”…

VĒSTULES NO MĀJĀM

MURRĪTE UN VASJA
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“Doggie Chess”  ir pasaulslavenās multimediju mākslinieces un dzīvnieku aizsar-
dzības aktīvistes, bītla Džona Lenona atraitnes Joko Ono un Eiropas dzīvnieku

aizsardzības organizāciju sadarbībā izstrādāta iPad un iPhone spēle, kas vienlai-
kus  ir arī labdarības projekts.

Uzzini vairāk un lejuplādē spēli:
http://ej.uz/doggie_chess

ASINI PRĀTU UN PALĪDZI DZĪVNIEKIEM!


