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ZIŅAS

Sāk diskusiju par eksotisko dzīvnieku
„pozitīvā saraksta” izveidi Latvijā

Pēc „Dzīvnieku Drauga fonda” iniciatīvas 15.septembrī Rīgā
ieradās pārstāvji no Nīderlandes dzīvnieku aizsardzības organi-
zācijas AAP un Lietuvas Dzīvnieku aizsardzības biedrības, lai
tiktos ar Latvijas atbildīgo institūciju pārstāvjiem un apspriestu
iespēju Latvijā ieviest tā dēvēto „pozitīvā saraksta” sistēmu ek-
sotisko mājdzīvnieku uzraudzības jomā.

Tā dēvēto eksotisko dzīvnieku
imports, pavairošana, tirdzniecība
un aprūpe mājas apstākļos nereti
ir cieši saistīta ne tikai ar cieša-
nām, kas tiek nodarītas šiem dzīv-
niekiem, bet arī var radīt apdrau-
dējumu cilvēkiem un apkārtējai
videi. Neatkarīgi zinātniskie pētī-
jumi pierāda, ka eksotisko māj-
dzīvnieku bizness var radīt kaitē-
jumu sabiedrības veselībai un
dzīvnieku labturībai, kā arī savva-
ļas sugu saglabāšanai un ekoloģi-
jai kopumā.

Ar tā dēvēto „pozitīvo” jeb

„balto” sarakstu nosakot konkrē-
tas savvaļas dzīvnieku sugas, ku-
ras privātpersonas var turēt mājās
kā mājas mīluļus, šīs problēmas
var mazināt. Vairāku valstu piere-
dze liecina, ka šis risinājums ir
visefektīvākais, lētākais, humānā-
kais un kopumā sabiedrībai pie-
ņemamākais. Turklāt šāds regulē-
jums arī palīdz mazināt riskus, ko
rada invazīvās sugas.

„Pozitīvā saraksta” sistēma jau
ir ievesta Beļģijā, Nīderlandē un
Grieķijā, un šo valstu pieredze
liecina, ka sistēma darbojas efektī-

vi un atvieglo uzraugošo institūci-
ju darbu. Arī Eiropas Veterinārār-
stu federācija ir izteikusi aicināju-
mu Eiropas Komisijai un Eiropas
Savienības dalībvalstīm mērķtiecī-
gi strādāt pie „pozitīvo sarakstu”
ieviešanas, balstoties uz neatkarī-
giem, objektīviem un zinātniskiem
kritērijiem.
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Par sanāksmes iemeslu galve-
nokārt kļuva vasarā notikušais
gadījums ar ķēvi Mairu, kas pēc
mēnesi ilgām ciešanām mira nele-
gālajā dzīvnieku aizsardzības bied-
rības „Ķepu Ķepā” uzturētajā pa-
tversmē Ozolnieku novada
„Rēvicos”. Šis notikums izraisīja
plašu rezonansi sabiedrībā, raisot
diskusiju par robežu, kur vēlme
glābt un palīdzēt pārvēršas par
dzīvnieku spīdzināšanu, glābējiem
uzņemoties vairāk nekā iespējams
paveikt. Jāatgādina, ka zirgs sa-
dursmē ar auto bija guvis sarežģī-
tu priekškājas lūzumu, kas, pēc
speciālistu un veterinārārstu atzi-
numa, ir trauma, pēc kuras zirgs

nevar atveseļoties un turpināt nor-
mālu, pilnvērtīgu dzīvi. Neraugo-
ties uz to, „Rēvicu” īpašnieces
Gundega un Iveta Bideres gandrīz
mēnesi mēģināja zirdziņu „glābt”.
Gala rezultātā pēc nezināma vete-
rinārārsta vai veterinārārstu veik-
tas kājas amputācijas, kas tika
izdarīta turpat „Rēvicu” kūtī anti-
sanitāros apstākļos, Maira nomira.

Sanāksmes dalībnieki vienojās,
ka viens no risinājumiem varētu
būt likuma grozījumi, kas noteik-
tu, ka jebkurai personai, arī pri-
vātpersonai, kas tur vairāk nekā
piecus vienas sugas dzīvniekus, ir
par to jāziņo Pārtikas un veterinā-
rajam dienestam, kā arī jāievēro

tādas pašas  prasības, kādas no-
teiktas reģistrētām dzīvnieku pa-
tversmēm, proti, jānodrošina no-
teikti turēšanas apstākļi, medicī-
niskā aprūpe un citi.

„Dzīvnieku Drauga fonds” uz-
skata, ka šāds risinājums neļaus
sasniegt cerēto mērķi - novērst
nelegālu dzīvnieku patversmju
darbību. Fonds uzskata, ka nor-
matīvos būtu skaidri un precīzi
jānosaka, ka ikvienam, kas vēlas
veikt vai veic patversmes darbību
pēc būtības (t.i., izmitina bez pa-
jumtes palikušus dzīvniekus,
sniedz tiem aprūpi un piedāvā tos
adopcijai) ir obligāti jāreģistrējas
kā dzīvnieku patversmei, attiecīgi
kļūstot par PVD uzraudzības ob-
jektu ar regulārām pārbaudēm un
stingrām labturības prasībām.
Savukārt vietas, kas neatbilst šīm
prasībām, būtu nekavējoties jā-
slēdz.

Rosina sakārtot dzīvnieku patversmju uzraudzību

24.septembrī pēc „Dzīvnieku Drauga fonda” ierosinājuma
Zemkopības ministrijā notika iesaistīto pušu sanāksme, lai
meklētu risinājumus, kā novērst nelegālu dzīvnieku pa-
tversmju rašanos un darbību.

Ciemiņi patversmē
Septembrī un oktobrī patversme uzņēma dau-

dzus mīļus viesus – gan bērnus un jauniešus, kas
Labo darbu nedēļas ietvaros vāca ziedojumus pa-
tversmes iemītniekiem, gan darba kolektīvus un pat
vecmeitu ballīti!

Ar pamatīgu dāvanu „paku” patversmē ieradās
kurjerpasta kompānijas DHL kolektīvs, taču
daudz neatpalika arī Rīgas Tirdzniecības profesi-
onālās vidusskolas 2.R kursa un Rīgas
69.vidusskolas 4.a klases Labo darbu nedēļas ie-
tvaros sarūpēto dāvanu kaudze.

Tukšām rokām uz
patversmi neatnāca arī
Darja ar draudzenēm –
viņa ar patversmes apcie-
mojumu bija nolēmusi
atzīmēt savus pēdējos
brīžus neprecētas sievie-
tes kārtā. Pateicībā par
to patversmes minči Dar-
jai sarūpēja kārtīgu vec-
meitu ballīti!

Vecmeitu ballīte patversmē: kas var būt labāks
par to!
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6.oktobrī „Dzīvnieku Drauga fonda” pārstāvji
pēc vietējās dzīvnieku aizsardzības biedrības
„Ingato” ielūguma viesojās Līvānos, lai iepazītos
tur paveikto ielas kaķu aprūpē.

Biedrība „Ingato” ar Līvānu novada domes atbal-
stu pie klaiņojošo kaķu problēmas risināšanas ķē-
rusies 2014.gadā, īstenojot mazo grantu projektus,
lai ieviestu pilsētā ielas kaķu sterilizācijas program-
mu “noķer-sterilizē-atlaid”. Projektu ietvaros sterili-
zēti vairāki desmiti ielas kaķu, kā arī iegādāts aprī-
kojums – ķeramie būri un citas darbam nepiecieša-
mas lietas. Apzināti arī Līvānu brīvprātīgie ielu kaķu
aprūpētāji, lai ar viņu palīdzību veiktu ielas kaķu
uzskaiti un apjaustu problēmas apmērus. Pēc
„Ingato” aplēsēm, Līvānos ir aptuveni 700 bezpa-
jumtes kaķu.

„Dzīvnieku Drauga fonds” pasākumā dalījās savā
ilggadīgajā pieredzē, īstenojot programmu „noķer –
sterilizē – atlaiž”, kā arī izteica atzinību par „Ingato”
līdz šim paveikto konstruktīvo un mērķtiecīgo dar-
bu.

Ciemos pie dzīvnieku draugiem
Līvānos

Septembrī un oktobrī lielu popularitāti izpelnījās Rietu-
mu bankas Labdarības fonda atbalstītās Dzīvnieku draugu
Radošās darbnīcās.

Septembrī un oktobrī kopumā notika deviņas darbnīcas - ne
tikai kā ierasts Bērnu slimnīcā kopā ar mazajiem pacientiem
un Latvijas Samariešu apvienības grupu dzīvoklī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, bet sadarbībā ar Svētā Alberta draudzi arī
„samariešu” krīzes centrā sievietēm un bērniem „Māras centrs”
un pašā patversmē. Talkās piedalījās gan bērni invalīdi no so-
ciālās aprūpes centra un Rīgas speciālās internātskolas bēr-
niem ar dzirdes traucējumiem, gan kultūras centra „Migrash”
projektā „Doing Good” iesaistītie jaunieši, gan Rīgas
41.vidusskolas un Fr.Brīvzemnieka pamatskolas trešklasnieki.

Visi talku dalībnieki – gan pieaugušie, gan bērni – pauda
sajūsmu par šo interesanto aktivitāti, atzīstot, ka pašiem ne
prātā nebūtu ienācis, ka no lietotām drēbēm, tukšām pudelēm
un citām šķietami nevajadzīgām lietām var pagatavot intere-
santas rotaļlietas dzīvniekiem. Vēl lielākā sajūsmā ir patver-
smes kaķu saime, kas ik nedēļu saņēma jaunas mantiņas, ar
ko kliedēt garlaicību.

Rotaļlietu darināšana sajūsmina bērnus un pieaugušos

10.oktobrī patversmē „Dzīvnieku Draugs”
notika ikgadējā rudens talka, sakopjot iekštel-
pas un sagatavojot ziemai „kaķu hosteļa” māji-
ņu. Talka šoreiz notika šaurā draugu lokā, piedalo-
ties senajiem „Dzīvnieku drauga” atbalstītājiem no
tulkošanas biroja „Skrivanek”. Tomēr paveikts tika
daudz – nomazgāti logi un uzspodrinātas sienas un
durvis ne tikai pašā patversmē, bet arī kaķu kolo-
nijas namiņā, sakārtotas puķu dobes un paveikti
citi darbiņi. Talcinieku čaklumu nespēja mazināt
pat nelāgais laiks ar pēkšņajām, spējajām lietus
gāzēm. Talkas noslēgumā dalībnieki neiztrūkstoši
tika cienāti ar tradicionālo uz ugunskura vārīto
zupu.

Talkā sakopj patversmes telpas
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Adoptēto suņu salidojums 2015: Lai runā bildes!
19.septembrī patver-

smē "Dzīvnieku draugs"
notika ikgadējais Adop-
tēto suņu salidojums -
nu jau desmitais pēc
kārtas! Tajā piedalījās
gandrīz 30 bijušie pa-
tversmes iemītnieki ar
saviem saimniekiem un
atbalstītājiem.

Kā vienmēr salidoju-
mos smaidi mijās ar
asarām, bet - lai runā
bildes! Tās stāsta visu
par uzticību, mīlestību
un laimīgajām beigām,
kas ir tikai sākums!

FOTOGALERIJA

Mis 2015
Čanga-Daka

Misters 2015
Džins
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Lai runā bildes: Par mīlestību

FOTOGALERIJA
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Lai runā bildes: Par prieku

FOTOGALERIJA
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Lai runā bildes: Par satikšanos

FOTOGALERIJA
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Lai runā bildes: Par uzticību

FOTOGALERIJA

Patversmes Kaķu hosteļa iemītnie-
kiem IR viedoklis par tādu suņu jez-

gu pagalmā!
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Lielā suņu pastaiga IR NOTIKUSI!

NOTIKUMS

Atzīmējot Pasaules dzīvnieku dienu,
Dzīvnieku Drauga fonds 4.oktobrī rīkoja vēl
nebijušu sociālo akciju—Lielo suņu pastaigu.

Pastaiga guva necerētu atsaucību un iz-
devās uz goda— tajā piedalījās aptuveni 50 su-
ņu visdažādākajos izmēros, krāsās   un vecu-
mos. Vienīgais nosacījums dalībai bija prasme
labi uzvesties un tīrības un kārtības ievērošana.
5,5 kilometrus garā gājiena cauri Rīgas centram
laikā pamatīgais suņu bars pārsteidza ne vienu
vien pilsētnieku un tūristu. Arī paši pastaigas
dalībnieki atzina, ka tas bijis iedvesmojošs un
aizraujošs pasākums, un aicināja rīkot šādus
gājienus regulāri.

Lielās suņu pastaigas galvenais mērķis
bija pievērst uzmanību tam, cik daudziem cilvē-
kiem suns ir draugs un ģimenes loceklis, un
aicināt atbildīgās institūcijas vairāk rūpēties
par suņiem piemērotas infrastruktūras veidoša-
nu pilsētā, iekārtojot pastaigu laukumus, iezī-
mējot īpašas vietas pilsētas zaļajā zonā un me-
žos, kur suņus atļauts vest pastaigās bez pava-
das, nodrošinot pietiekamā daudzumā atkritu-
mu urnas, kur izmest izkārnījumus. Vienlaikus
pastaigas rīkotāji un dalībnieki uzsver arī suņu
īpašnieku atbildību gan par suņu apmācību,
gan sakopšanu pēc suņa, gan atbildīgu uzvedī-
bu, uzturoties ar suni sabiedriskās vietās.

IESKATIES! Suņiem draudzīgo vietu karte http://ej.uz/discowerwithbella!

Pastaigas dalībnieki pie Brīvības pieminekļa
un Operas nama

Foto: Delfi
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Savvaļas dzīvnieku cirka aizliegums Latvijā – reālāks nekā jebkad

PVD: dzīvniekiem cirkā nav vietas

Straujo notikumu attīstību vei-
cināja gan pieaugošais sabiedrības
spiediens, gan tas, ka Rīgas Cirks
kārtējo reizi ir noslēdzis līgumu ar
dresētāju, kas iepriekš pieķerta
atklātā vardarbībā pret dzīvnie-
kiem, gan arī neskaitāmās iedzīvo-
tāju sūdzības par cirka šovu
„Zooimpērija”, kas savā turnejā pa
Latviju piestāj daudzās pilsētās

Pērtiķu sitēja uzstājas Rīgas
cirkā

Pašu sabiedrības sašutumu
izraisīja raidījuma „Kultūršoks”
atklātais, ka izrādē “Gigantisko
strūklaku šovs”, kas Rīgas cirkā
bija skatāma no 25.septembra līdz
decembra sākumam, uzstājas bē-
dīgi slavena dresētāja Natālija Be-
režko. Viņas vardarbība pret dzīv-
niekiem fiksēta šokējošos Krievijas
dzīvnieku aizsardzības organizāci-
jas „Vita” video. Tajos redzams, kā
sieviete tukšā cirka arēnā sit pēr-
tiķīti ar steku pa galvu, vardarbīgi
grūž to ar seju pret apmali. Video
arī redzams kā Berežko cirka aiz-
kulisēs asistē dresētājam Mura-
tam Abdulajevam, kurš nežēlīgi
žņaudz, sit un met pret grīdu pēr-
tiķus - Kuzju un Džoniju. Šie paši
pērtiķīši arī uzstājās Rīgas cirka
arēnā.

Neraugoties uz sabiedrības pie-
prasījumu nekavējoties pārtraukt
sadarbību ar vardarbīgo dresētāju
un plašu protesta akciju, kurā
piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku,
Rīgas cirks ne vien turpināja izrā-

des, bet arī visādā veidā centās
attaisnot dresētāju, tādejādi kārtē-
jo reizi pierādot, ka peļņa šai ie-
stādei ir svarīgāka nekā dzīvnieku
ciešanas.

Viduslaiku zvērnīca ceļo pa
Latviju

Ne mazāku cilvēka sašutumu
raisa Ukrainas ceļojošais cirks
„Zooimpērija”, kas visu vasaru un
rudeni uzstājas dažādās Latvijas
pilsētās. Lai gan cirka reklāmas
bukletos solīti tīrie brīnumi, tomēr
patiesībā tā piedāvātā „šova” kva-
litāte ir viduslaiku kumēdiņu rādī-
tāju līmenī, bet attieksme pret šo-
vā izmantotajiem daudzajiem dzīv-
niekiem – neiedomājami cietsirdī-
ga. Tā, piemēram, skatītāju video
redzams, ka lācis, kurš ir acīmre-
dzami nelaimīgs un vēlas izbēgt no
sava dresētāja, brīžam pat uzbrū-
kot tam, tiek savaldīts, ar ķēdi
aizžņaudzot kaklu, savukārt Nīlas
krokodils arēnā tiek iznests ar
līmlenti aizlīmētu muti. Arī degun-
lācis un jenots, kas uzstājas šovā,
acīmredzami ar spēku tiek pie-
spiesti izpildīt trikus, bet suns
vienā no uzstāšanās reizēm sists
skatītāju priekšā.

Neraugoties uz šiem acīmre-
dzamajiem nodarījumiem, Pārti-
kas un veterinārais dienests, kurā
Dzīvnieku Draugs vērsās ar vairā-
kām sūdzībām, nekādus trūku-
mus nekonstatēja, galvenokārt
tāpēc, ka likumos noteiktās cirka
dzīvnieku labturības prasības ir

tik nenoteiktas un vispārīgas, ka
PVD inspektoriem nav iespēju vēr-
sties pret šādu „zvērnīcu” turētā-
jiem, ja vien dzīvnieki nav acīmre-
dzami novārguši, slimi vai savai-
noti.

PVD rosina aizliegt dzīvnie-
kus atrakcijās

Iespējams, tieši nespēja novērst
„Zooimpērijas” šovā pieļauto klajo
dzīvnieku mocīšanu bija iemesls
PVD ierosinājumam vispār aizliegt
savvaļas dzīvnieku izmantošanu
cirkos un citās atrakcijās. "Viņi
tiek pakļauti ciešanām no ilgsto-
šiem pārvadājumiem, no dresū-
ras, no turēšanas nepiemērotos
apstākļos, kas viņiem nav dabiskā
vide, kas rada viņiem lielas cieša-
nas,” intervijā Latvijas Radio norā-
dīja PVD pārstāve Mairita Rieksti-
ņa. “Ciešanas viņam [cirka dzīv-
niekam] jau rada tas, ka viņš pār-
cietis ļoti ilgu pārvadāšanas peri-
odu, pēc tam no transportlīdzek-
ļiem pārliek pielāgotos būros, kas
ne vienmēr atbilst izmēriem."

Pēc PVD ierosinājuma jautā-
jums par dzīvnieku cirka aizliegu-
mu tika izskatīts Dzīvnieku aiz-
sardzības un labturības konsulta-
tīvajā padomē, kura nolēma Zem-
kopības ministrijas paspārnē vei-
dot darba grupu, lai izstrādātu
priekšlikumus konkrētiem norma-
tīvo aktu grozījumiem. Darba gru-
pā piedalīsies arī Dzīvnieku Drau-
ga fonds un citas dzīvnieku aiz-
sardzības organizācijas.

Pirmajos rudens mēnešos
strauja attīstība notikusi jau-
tājumā par dzīvnieku cirka
aizliegšanu Latvijā – atbalstu
šai idejai paudusi par dzīvnie-
ku labturību atbildīgā valsts
institūcija Pārtikas un veteri-
nārais dienests un sarosīju-
sies arī Zemkopības ministri-
ja.

Dresētāja Natālija Berežko un viņas dre-
sūras metodes.
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ES saglabā un stiprina roņu produktu aizliegumu

Aizliegums Eiropas Savienībā ievest un tirgot no
nežēlīgajās medībās nogalinātajiem roņiem iegūtos
izstrādājumus tika pieņemts 2009.gadā, pamatojot to
ar sabiedrības sašutumu par cietsirdīgajiem paņē-
mieniem, kādi tiek izmantoti šajās medībās. Taču
roņu medību lielvalstis Kanāda un Norvēģija aizliegu-
mu apstrīdēja gan starptautiskajās tiesās, gan Pa-
saules Tirdzniecības organizācijā. Pēc vairākus gadus
ilgušām tiesvedībām visas institūcijas Kanādas un
Norvēģijas prasību ir noraidījušas, atzīstot Eiropas
Savienības tiesības aizliegt konkrētu produktu tirdz-
niecību, pamatojoties morāli – ētiskos apsvērumos.
Tomēr PTO norādīja, ka atsevišķi aizlieguma aspekti
neatbilst PTO principiem, tāpēc bija nepieciešami
labojumi un Eiropas Parlamenta balsojums.

Izmantojot to, roņu medību lobētāji iesniedza vai-
rākus priekšlikumus, kas varētu vājināt spēkā esošo
aizliegumu, taču EP deputāti tos neatbalstīja. Vēl
vairāk, deputāti iestrādāja vairākus papildinājumus,
kas padara aizliegumu vēl spēcīgāku.

Ar Eiropas Parlamenta balsojumu par roņu produktu ievešanas un tirdzniecības aizlieguma sa-
glabāšanu šoruden noslēdzās vairākus gadus ilgušais Eiropas Savienības un Norvēģijas un Kanādas
tiesiskais strīds, sūtot skaidru vēstījumu valstīm un sabiedrībai, ka Eiropa stingri iestājas par mo-
rāli ētiskajām vērtībām un neatbalsta cietsirdību pret dzīvniekiem.

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

Kampaņas laikā ES amatpersonu un lēmumu pieņēmē-
ju uzmanība tiks pievērsta gan nepieciešamībai ieviest
Eiropā vienotu suņu un kaķu reģistrācijas sistēmu, gan
uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku labturību, gan novērst
tālos dzīvu dzīvnieku pārvadājumus.

Tāpat kampaņas rīkotāji iestājas par Eiropu, kas brīva
no kažokādām, izmēģinājumu uz dzīvniekiem samazināša-
nu, nebrīvē turēto un atrakcijās izmantoto savvaļas  dzīv-
nieku aizsardzību un citiem būtiskiem jautājumiem, kas
skar miljoniem dzīvnieku labturību visā Eiropā.

Act4Animals: Eiropas kampaņa dzīvniekiem

Eiropas dzīvnieku aizsardzības organizāciju apvie-
nība „Eurogroup for Animals”, kuras biedrs ir arī
Dzīvnieku Drauga fonds, šoruden uzsāka plašu Eiro-
pas mēroga kampaņu „Act4Animals”, kuras mērķis ir
panākt vienotu rīcību visā Eiropas Savienībā svarīgā-
kajos dzīvnieku aizsardzības un labturības jautāju-
mos.

Uzzini vairāk par roņu medībām Kanā-
dā un Norvēģijā

http://ej.uz/sealhunt
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Septembrī un oktobrī „Dzīvnieku drauga fonds” ar Borisa
un Ināras Teterevu fonda atbalstu turpināja bezpajumtes dzīv-
nieku ārstēšanas un ielas kaķu sterilizācijas programmu. Sep-
tembrī šīs programmas ietvaros ārstējušies 40 dzīvnieki, 103
suņiem un kaķiem veikti profilakses pasākumi – attārpošana
un vakcinācija, kā arī sterilizēti 37 kaķi, savukārt oktobrī pa-
līdzību saņēma 26 minči, 63 dzīvniekiem veikti profilakses
pasākumi, bet sterilizētas 112 kaķenītes.

Septembrī un oktobrī, laikam
kļūstot aizvien vēsākam un lietai-
nākam, patversmes veterinārār-
stei aizvien biežāk nācās sniegt
palīdzību apslimušiem ielas min-
čiem. Vairāki bezpajumtes kaķi
„Dzīvnieku drauga” veterinārajā
klīnikā nonāca ar senām, ielais-
tām brūcēm. Ne mazumu rūpju
sagādāja arī paši mazākie patver-
smes iemītnieki kaķēni – dažiem
sāpēja puncīši, bet citi nonāca pie
mums ar iekaisušām actiņām un
puņķainiem deguntiņiem.

Kamilla
Kamilla ir skaista trīskrāsu

kaķenīte, kura nezināmos apstāk-
ļos nonāca uz ielas. Vairāk nekā
pusgadu viņa pavadīja ielu krus-
tojumā pie kāda uzņēmuma žoga.
Kā postenī kaķenīte tur atradās
gan dienu, gan nakti, gan karstu-
mā, gan salā, gan lietū. Uz patver-
smes klīniku kaķenīte tika atnes-
ta, jo cilvēki ievēroja, ka mince
pieklibo. Izrādījās, ka Kamillai ir
savainots ķepas spilventiņš –
trauma bija radusies jau senāk,
tāpēc brūce bija iekaisusi un netī-
ra. Ķepiņa tika sakopta, brūce
iztīrīta un sašūta, un Kamilla va-
rēja doties uz patversmi „Labās
mājas”.

Kamolīte
Mazuli uz patversmi atnesa ar

ļoti slimām actiņām. Neraugoties
uz patversmes dakteres pūlēm,

vienu Kamolītes actiņu vīruss jau
bija tā sabojājis, ka defekts sagla-
bāsies uz mūžu – ar šo actiņu ka-
ķēns slikti redz un tā pārvilkta ar
pelēcīgu plēvi. Tomēr Kamolīte ir
tik apburošs kaķēns, ka jau drīz
vien devās uz jaunām mājām.

Ancis
Runčuks Ancis patversmē no-

nāca ar saplēstu ķepiņu un pavi-

sam slims. Runčuks pacietīgi pa-
nesa sāpīgo un ilgo ārstēšanu,
nezaudēdams ne grasi no sava
mīlīguma un murrātīguma. Jau
drīz pēc izveseļošanās Ancis tika
adoptēts.

Rojs
Skaistais rudulis Rojs nonāca

patversmes klīnikā, gluži novār-
dzis ielas dzīvē. Te mincis saņēma
nepieciešamo ārstēšanu, drīz vien
tika atpakaļ uz ķepām un arī sa-
kopa savu skaisto, koši rudo, gar-
spalvaino kažoku, kas pirms tam
bija saķepis vienos kunkuļos un
netīrumos. Nu Rojs dzīvo kopā ar
saviem jaunajiem saimniekiem,
priecēdams viņus ar savu jauko
raksturu un mīlīgumu.

SEPTEMBRĪ STERILIZĒTI:

114 kaķi
99 kaķenes, 15 runči

OKTOBRĪ STERILIZĒTI:

112 kaķenes

DAKTERA AIKĀSĀP DIENASGRĀMATA

Kamolīte

ATBALSTA:KLĪNIKA



15

Labdien, lasītāj!

Mani sauc Jabloko (Ābolīte), taču tolaik, kad es pirmo reizi biju patversmē, mans vārds
bija Čita, un es to neesmu aizmirsusi.

Mani saimnieki, kuri mani pirms vairākiem gadiem paņēma no patversmes, nu dodas
uz ārzemēm, un, lai gan labprāt gribētu mani paņemt līdzi, taču baidās, ka es varētu
neizturēt ceļojumu, jo esmu  ļoti delikāta un ļoti baidos no svešām vietām, cilvēkiem un
skaļiem trokšņiem.

Es esmu neuzbāzīga kaķenīte—nekad neesmu sabojājusi nevienu lietu, nediedelēju pie
galda un neprasu daudz uzmanības, esmu tīrīga un kārtīga. Pēc dabas esmu kautrīga un
atturīga—man nepatīk sēdēt klēpī, taču es lapbrāt ļaujos paglaudīties un man ļoti patīk
parunāties ar cilvēku. Kad man vēl bija mājas, es biju lielos draugos ar otru mājas iemīt-
nieku stafordšīras terjeru, ar kuru vienmēr gulēju sānu pie sāna. Tieši no viņa es ie-
mācījos dot ķepu, un tagad tā vienmēr sasveicinos ar cilvēkiem.

Kāds var teikt, ka esmu amizanta izskatā, jo manas ķepiņas ir īsākas nekā parasti
kaķiem un arī pati esmu sīciņa, tāpēc izskatos drīzāk pēc pusaudzīša nekā pieauguša
dzīvnieka. Man  savulaik izrauti daudzi bojātie zobiņi, taču tas mani netraucē kārtīgi ēst
sauso barību un reizēm panašķēties ar gaļu un zivīm.

Man ir aptuveni 5 gadi, esmu sterilizēta, vakcinēta un regulāri attārpota. Esmu piera-
dusi dzīvot tikai iekštelpās.

MĒNEŠA DZĪVNIEKS

ČITA
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LAIMĪGIE STĀSTI

SEPTEMBRĪ un OKTOBRĪ MĀJĀS DEVĀS...

AUGUSTIŅS

Kaķu puika uz patversmi ti-
ka atvests tik tikko dzīvs. Pēc
veterinārārsta apskates min-
kam tika konstatēta blusu iz-
raisīta mazasinība, turklāt tādā
pakāpē, kas apdraud mazuļa
dzīvību. Tāpēc viens no patver-
smes pieaugušajiem kaķiem
kļuva par donoru un kaķēnam
tika veikta steidzama asins
pārliešana. Augustiņš to pār-
cieta labi un, vairākas nedēļas
pavadījis dakteru uzraudzībā,
atguva veselību un bija gatavs
doties uz jaunām mājām.

BISMARKS
Cēlo runci Bismarku kāds vienkār-
ši atstāja pie patversmes adminis-
trācijas galda. Veterinārārsta ap-
skatē atklājās, ka kaķim ir ļoti ne-
tīras austiņas, kas rada milzīgu
diskomfortu. Taču tas nebūt ne-
traucēja viņam būt neiedomājami
mīļam un draudzīgam pret jebkuru
cilvēku. Bismarka dzīslās noteikti
rit dižciltīgas asinis no Austru-
miem – tas bija redzams gan viņa
purniņā un ķermeņa līnijās, gan
veidā, kā runcis komunicēja ar cil-
vēkiem, ar izteiksmīgiem „mjau”

pastāstot visu, kas sakrājies uz sirds.
Jaunajās mājās Bismarkam ir daudz sarunu biedru – ne tikai viņa jaunā

ģimene, kurā ir trīs bērni, bet arī persiešu mincis, ar kuru viņš jau cieši sa-
draudzējies.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Miniatūrās čivavas jauktenītes Asjas lik-
tenis kā ar prožektoru izgaismo „šķirnes”
suņu nelegālā tirgus tumšās puses. Nepil-
nu gadu ilgajā mūžā Asja pārdota vismaz
četras reizes – dažādu iemeslu pēc, taču
ikviens no viņas „saimniekiem” vispirms
vēlējies nopelnīt un tikai pēc tam domājis
par pašu sunīti un viņas labsajūtu. Asjas
pēdējā ģimene, atklājoties, ka bērnam (it
kā) ir alerģija pret suņa spalvu, pārdeva
viņu pirmajam cilvēkam, kas bija gatavs
samaksāt prasīto summu, pat nepapūlo-
ties pārliecināties, vai šis cilvēks grib un
spēj par suni parūpēties. Tāpēc notika tā,
ka Asja nonāca uz ielas, kur pavadīja vai-
rākas nedēļas, pārtiekot no ielas kaķiem
pabērtās barības. Blusu apsēstu, ar sli-
mām, iekaisušām actiņām, labsirdīgi cil-
vēki viņu notvēra un nogādāja patversmē,
un tad tik sākās! Pēkšņi visi Asjas ie-
priekšējie saimnieki pieteica savas preten-
zijas uz viņu, ieskaitot arī priekšpēdējos
(bērna alerģija vairs nebija šķērslis) un
pēdējo, kurš pat nebija papūlējies savu

pazudušo suņuku meklēt un nemaz neslēpa, ka viņa mērķis ir atpelnīt par Asju samak-
sāto naudu ar kucēnu ražošanu.

Taču patversme šim riņķa dancim pielika punktu. Asja tika sterilizēta, un tajā pašā
mirklī vairs nebija vajadzīga nevienam no tiem, kas iepriekš tik kaismi cīnījās par tiesī-
bām uz viņu. Asjai tika arī veikta operācija slinkajām actiņām un izārstēta blusu radītā
alerģija. Tagad Asja jau dzīvo jaunās mājās, pie cilvēka, kam viņa ir svarīga kā ģimenes
loceklis un draugs, nevis naudas pelnīšanas līdzeklis.

ASJA
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LAIMĪGIE STĀSTI

MALTA
Oktobrī mājās devās kaķenīte Malta, kura patversmē nonāca 2015.gada zie-

mas sākumā ļoti smagā stāvoklī. Malta tika atrasta guļam sniegā pie kādas
dzīvojamās mājas. Iespējams, viņu bija notriecis auto un pēc tam mince auk-
stumā bija nogulējusi ilgāku laiku, līdz beidzot viņu pamanīja līdzcietīgi cilvēki.
Kaķenītei bija smadzeņu kontūzija, iekšējo orgānu bojājumi un plaši apsaldē-
jumi uz ķepiņām un vēderiņa. Kaķenīte bija tik tikko dzīva. Ārstēšanās bija ilga
un smaga un brīžiem šķita, ka mince tomēr neizķepurosies, taču galu galā rū-
pīgā kopšana un „zviedru galds” ar dažādiem kārumiem tomēr atgrieza viņu
atpakaļ dzīvē, lai gan dziļās apsaldējumu brūces dzija vēl vairākus mēnešus.

Maltai patversmē bija jāgaida daudzi mēneši līdz brīdim, kad viņa sastapa
savu jauno saimnieci. Tagad abas dzīvo klusu un mierīgu dzīvi – tieši tādu, kā-
da Maltai vislabāk patīk.
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LAIMĪGIE STĀSTI

Lielais runcis Strīpis savas dienas vadīja uz ielas vienā no Rīgas kaķu
kolonijām, līdz kādu dienu kaķu aprūpētājas ievēroja, ka runča aste ir
smagi savainota. Patversmes klīnikā asti nācās amputēt. Grūtā un sāpīgā
ārstēšana un astes zaudējums gan ne par matu nesabojāja Strīpja brīniš-
ķīgo raksturu – viņš ir neticami omulīgs, murrātīgs un draudzīgs runcis,
par kuru nekad nevarētu pateikt, ka viņš ir visu mūžu dzīvojis uz ielas.
Tāpēc tika nolemts Strīpi nevest atpakaļ uz koloniju, bet gan paturēt pa-
tversmē cerībā atrast viņam mājas.

Pēc vairākiem mēnešiem šīs cerības piepildījās, un tagad Strīpis ir
saimnieks plašā Rīgas privātmājā. Jau pirmajā dienā jaunajās mājās Strī-
pis ar īpašnieka pašapziņu apstaigājis visus trīs stāvus un pagalmu, un
atzinis jaunās mājas par derīgām esam. Mīļākā nodarbe viņam ir cienīgi
atlaisties uz palodzes un, sildoties rudens saules staros, filozofiski vērot
ārā notiekošo. Naktis Strīpis pavada, cieši pieglaudies saimniecei.

STRĪPIS
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VĒSTULES NO MĀJĀM

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE:
Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem

Sveicieni no Kraislera!

Kraislers (tagad Muris) jūtās
lieliski, ar otru kaķi sadraudzē-

jās jau otrajā dienā.

Muris daudz ēd, rotaļājas, ir
ļoti kārtīgs, iet tikai savā kastītē

un neko mājās nav saplēsis.
Vairs nav bailīgs, ar skaļu mu-
rāšanu novērtē, kad viņu pa-

glauda.

Paldies par lielisko kaķēnu!!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Dantesa pieci gadi mājās

2010. gada 10. jūnijā mana ģime-
ne adoptēja Dantesu.

Nu ir pagājuši pieci gadi kopš viņš
ir mūsu ģimenes loceklis. Labāku
draugu sev es nespēju iedomāties!
Protams pirmais gads mums vis-
iem bija grūts un izaicinošs sakarā
ar viņa pagātni, bet tikām visam
pāri.

Jau trīs gadus viņa labākais
draugs ir ģimenes kaķenīte Tīna,
kuru viņš ļoti uzpasē. Dantesa mī-
ļākās nodarbes ir gulēt manā gul-
tā, bet nu jau sāk gulēt savā gultā,
pastaigas pa mežu un došanās va-
sarā peldēt, un kur nu bez braukā-
šanas mašīnā.. :D

Īstenībā ir ļoti daudz lietas ko stās-
tīt, bet paldies Jums par šo vien-
reizējo suņuku!
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Kā izauga Demija

Sniedziņš (ex.Kuzja) ir ļoti labi iejuties savās jaunajās mājās.
Pagāja labs laiciņš kamēr visu izpētīja - kur uzkāpt var, kuras puķes garšīgākas, kut

labāka gulēšana. Visi esam priecīgi - gan Sniedziņš gan mēs jaunā Sniedziņa ģimene.
Paldies Jums par labajiem darbiem dzīvnieku labā!!!

Sniedziņš (Kuzja)
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Krellītes
bilžainie
sveicieni

Ronai iet ļoti labi. Viņa ir draudzīga, zinkārīga un bezgalī-
gi mīļa.

Vienīgais ģimenes loceklis, ar kuru sadraudzēties
viņai pagaidām ne visai izdodas, ir mūsu ka-

ķis. Bet tas noteikti ir laika jautājums. Roni-
ņa ļoti noilgojusies pēc cilvēku sabiedrības,
tāpēc vienmēr uzmanīgi seko, lai nepaliktu
ne uz mirkli vienātnē. Seko cilvēkiem pa
pēdām, ik pēc brīža gatava gan spēlēties,
gan maigoties. Viņa vēl joprojām ir suņa-
bērns, kuram vēl daudz ko jāiemācās.
Bet esam pārliecināti, ka viņai viss izdo-
sies!
Visa mūsu kuplā ģimene ļoti pateicas pa-

tversmei par ieguldīto darbu, par Jūsu rū-
pēm un labsirdību, kā arī (kaut gan mazliet

utopiski) novēl Jums pēc iespējas MAZĀK dar-
ba, - lai katra dzīvā dvēselīte atrod īstās mā-

jas!!!

Ar vislabākajiem novēlējumiem,
Ronas ģimene

Rona (Deizija)
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VĒSTULES NO MĀJĀM

Kaut gan Teodors pie mums ir tikai mēnesi, lie-
kas, ka viņš nekad nav bijis prom no mums.

Lai iedzīvotos jaunajās mājās, viņam pie-
tika ar 10 minūtēm visu apošņāt un jau

gulēja jaunajai saimniecei visu vakaru
klēpī. Pa nakti guļ jau kopš pirmās
dienas starp saimniekiem, uz spilve-
na un ļoti vēlams arī zem segas. Ta-
gad gultā mums ir 3 spilveni- arī
Teodoram!
Teo ir aktīvs kaķis, kuram ļoti patīk
uzmanība. Ja tās ir par maz, vai
esam aizņemti ar vakariņu taisīša-
nu, viņš mēdz demonstratīvi nogul-

ties un grauzt kurpes. No rītiem un
dažkārt arī vakaros viņam uznāk

"trakie" vai arī Teo redz spokus. Viņš
metās no viena dzīvokļa gala uz otru,

lecot pa sienām un ir arī tās apskādējis.
Bet saimnieki ļoti mīl Teo un izliekas, ka ne-

ko nav redzējuši :) Ja vien mums nebūtu jāiet uz
darbu, Teodors varētu visu dienu gulēt virsū un mī-

ļoties.
Esam ik rītu priecīgi piecelties no Teo murrāšanas un no sirds
pasakāmies Dzīvnieku draugam par svētīgo darbu, ko Jūs vei-
cat dzīvnieku labā!

Atskaite no superkaķa Teo
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