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Dzīvnieku draugs 
 

Patversmes “Dzīvnieku draugs” un “Dzīvnieku 
drauga fonda” paveiktais aprīlī 

Dati par aprīli 

Patversmē uzņemti – 33 kaķi un 9 suņi. 

Adoptēti 65 kaķi un 10 suņi. 

Sterilizētas 7 kaķenes un 3 kuces. Kastrēti 3 

runči un 2 suņi. 

 

Patversme „Dzīvnieku Draugs” 

Ziedojumos saņēmusi - 1027,50 Ls; 

Patversmes izdevumi: 

par barību, medikamentiem – 282,58 Ls; 

par veterinārajiem pakalpojumiem – 10 Ls; 

par komunālajiem maksājumiem - 1794,06 Ls. 

 

„Dzīvnieku Drauga Fonds” 

Saņēmis ziedojumus: 

no ziedojumu kastes – 335 Ls; 

no fiziskām personām – 117 Ls; 

no juridiskām personām – 5 Ls.  

 

Fonda izdevumi: 

par barību, medikamentiem – 1183,83 Ls 

(no ziedot.lv līdzekļiem – 464, 23 Ls, no Bo-

risa un Ināras.Teterevu fonda projekta – 

27,10 Ls no citiem ziedotājiem 692,50 Ls) ; 

par veterinārajiem pakalpojumiem – 

2984,61 Ls (no Borisa un Ināras Teterevu 

fonda projekta). 

 
Pateicamies ziedotājiem 

 
- Portālā „Ziedot.lv‖ mūsu projektam „Reiz cilvēkam bija draugs‖ ar 

internetbanku vai maksājumu karti ziedojuši Jeļena Timoņina, Jeļena 
Sedjukeviča, Kirils Šebeko, Gunārs Kurpnieks, Tamāra Androsova, 

Maria Farino, Andra Balode un citi; 

- Paldies ziedotājiem Alīnai Nazarovai, Poļinai Smirnovai, Jeļenai Grigor-

jevai, Olgai Martiņenko, Olgai Bartulei, Daigai Nesmanei, Ievai Bricei, 
Kristīnei Zariņai, Solvitai Muižarājai, Jevgēnijam Lavrentjevam, Andre-

jam Zamkovojam, Oksanai Agarkovai, Lidijai Aleksejevai, Jeļenai 
Zubalei, Emīlam Morim, Olesjai Lopatai, SIA „Holz Agentur‖ un SIA 

„Lirams”; 

- Lielās Talkas dienā 21.aprīlī patversme saņēma dāvanu no Āgenskalna 
pamatskolas aktīvistiem – 85,04 latus, ko bērni iepriekš bija savākuši 

labdarības tirdziņā; 

- 120 latu ziedojumu saņēmām no salona „Esoterika” – paldies par to! 

- Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas atrada laiku, lai palīdzētu patver-

smē! 

„Dzīvi lielu dara 

tie, kas mazus dar-
bus dara kā lielus,” 
šie Jūdžīnijas Prai-

sas vārdi varētu 

kalpot par patver-

smes aprīļa moto, 
jo šis mēnesis pa-

gāja talku zīmē. 

Visā patversmes 

ēkā un teritorijā, 

kā arī suņu pastaigu skvērā vairākas dienas tika čakli 

grābts un slaucīts, stiepts un vests, mazgāts un spod-

rināts, lai varētu droši skatīties pavasarim acīs. Lai 

arī Tu sajustu talku rosīgo atmosfēru, piedāvājam 

fotoreportāžu 5. lappusē. 

Aktīvi darbojās arī mūsu patversmes suņi. 1. aprīlī 

suņuks Džekiņš pārstāvēja „Dzīvnieku draugu‖ Spice 

Home un draudzīgi sveica visus apmeklētājus, 8. aprī-

lī Hektors, Bleiks, Ketija un Mišela piedalījās fonda 

«Save Our Life» rīkotajā pasākumā "Iepazīstieties - su-

ņi", izejot paklausības ralliju un piedaloties izstādē 

„Jautrās astes”, kur Ketija ieguva diplomu par visga-

rāko asti. Savukārt 21. un 22. aprīlis pagāja sacensī-
bu spriedzē, jo Spraits un Ali piedalījās kamanu suņu 

sacensībās Baldonē. Par viņu piedzīvojumiem variet 

lasi 6. lappusē. 

Taču aprīlis nāca ne vien ar pavasara gaidīšanas prie-

ku, bet arī ar Līgatnes lācenes Mades traģēdiju – pēc 

otrā brīvsoļa gada laikā līdz šim cilvēku lutinātais un 

mīļotais zvērs tika atzīts par bīstamu un nošauts. Tas 

ir atgādinājums par to, ka Mades traģēdija bija nevis 

pēkšņs negadījums, bet likumsakarīgas bezatbildības 

sekas. 

Patversmes ikdienas dzīvē aprīlis pārsteidza ar maz-

sunīšu birumu – īsā laikā pie mums nonāca blondā 

Džūlija, melnais rējējs Vudijs, takšelis Leons un spa-

rīgais Martins, kuri visi nu jau ir sastapuši savus 

jaunos saimniekus. Savukārt kaķu istabās aizvien 

biežāk kļuva dzirdami mazu kaķēniņu ņaudieni, un 

patversmes darbiniekiem bija jāuzņemas lielās rūpes 

palīdzēt mazuļiem izaugt lieliem un iemācīt patstāvī-

bu.  

 

„Dzīvnieku Drauga” komanda 
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Ziņas 

Ciemiņi patversmē 

Aprīlī patversme uzņēma īpašus ciemiņus – 
Rīgas 71.vidusskolas Bērnu invalīdu izglītī-
bas un rehabilitācijas centra audzēkņus un 
RAJ „Trepes‖ Motivācijas skolas dalībniekus 
– jauniešus ar invaliditāti no Latvijas Sama-
riešu apvienības grupu dzīvokļa un viņu pa-
vadoņus no fonda „Palīdzēsim.lv‖. Bērni vis-
vairāk priecājās par patversmē mītošo žurku 
pārīti, iespēju pieskarties pitonam un samī-
ļot kaķus, savukārt no suņiem viņiem bija 
mazliet bail. Toties Motivācijas skolas ek-
skursanti bija sajūsmā par iespēju izvest 
pastaigā mūsu suņus Ali, Leonu, Tessu un 
Fērdžiju.  

1. aprīlī, Spice 
Home jaunatvēr-
tajā "Dinozoo" 

centrā viesojās 
p a t v e r s m e s 
" D z ī v n i e k u 
draugs" pārstāv-
ji ar stendu ku-
rā bija informā-

cija par patversmes darbības virzieniem un 
adoptējamiem dzīvniekiem. Mūsu darbu pār-
raudzīja patversmes ilgākais iemītnieks Dže-
kiņš, kuru itin nemaz neuztrauca lielie cilvē-
ku pūļi un svešie suņi. Puika draudzīgi svei-
ca katru, kurš pie viņa pienāca, dodams ķe-
pu, ļaudams sevi paglaudīt un diedelēdams 
kārumus.  

8. aprīlī Mišela, 
Bleiks, Hektors 
un Ketija kopā ar 
brīvprātīgajiem, 
kas viņus skolo, 
devās uz fonda 
―Save Our Life‖ 
rīkoto pasākumu 
― I e p a z ī s t i e s —

suņi‖, kas tika rīkots Spice Home ―Dinozoo‖ 
arēnā. Piedalījāmies izstādē ―Jautrās astes‖ , 
kur Ketija saņēma godpilno garākās astes , 
Bleiks – pūkainākās, bet Hektors—
priecīgākās astes titulus kā arī rotaļlietas. 
Paklausības rallijā vislabāk veicās Bleikam, 
kurš visu trasi izgāja plūstoši un bez aizķer-
šanās. Hektoram, kurš bija nedaudz uztrau-
cies, lielu interesi sagādāja durvis arēnas 
tālākajā galā, jo viņš vismaz reizes desmit 
mēģināja turp aizraut savu pavadoni. Mišelai 
un Ketijai vajadzēja krietni vairāk laika, lai 
tiktu pāri bailēm, jo būt tik daudz cilvēku un 
svešu suņu sabiedrībā bija kaut kas pilnīgi 
jauns un nepierasts.   

Pasākuma foto variet aplūkot šeit— 

h t t p : / / s o l f o n d s . l v / k u l t u r a / i t o g i -
meropriyatiya-znakomtes-sobaki/ 

 

Dzīvnieku aizsargi lūdz premjera 
palīdzību 

Aprīlī turpināja virmot kaislības ap Dzīv-
nieku aizsardzības ētikas padomi (DzAĒP), 
no kuras martā aizgāja visas sešas dzīvnieku 
aizsardzības nevalstiskās organizācijas. De-
monstrējot totālu neizpratni par notiekošo, 
Zemkopības ministrija turpināja formālu 
―atrakstīšanos‖, savukārt DzAĒP vērsās pie 
Ministru prezidenta Valda Dombrovska, Min-
istru Kabineta un NVO sadarbības padomes 
un Latvijas Pilsoniskās alianses, norādot uz 
problēmām sadarbībā ar Zemkopības minis-
triju un aicinot pievērst uzmanību situācijai, 
ka institūcijā, kuras uzdevums ir veicināt 
ētisku sabiedrības attieksmi pret dzīvnie-
kiem, vairs nav pārstāvēta neviena organi-
zācija, kuras pamatmērķis ir dzīvnieku 
aizsardzība. 
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Seminārā Rīgā spriež par dzīvnieku labturību Eiropā 

19. un 20.aprīlī Rīgā, BIOR institūtā notika Eiropas Komisijas organizēts seminārs ar 
mērķi iepazīstināt praktizējošos veterinārārstus, valsts iestāžu darbiniekus un NVO 

pārstāvjus ar jauno ES Dzīvnieku labturības stratēģiju 2012.-2015.gadam un prak-

tiskajiem apsektiem tās ieviešanā dažādu grupu dzīvniekiem. Seminārā piedalījās 120 

dalībnieki no 13 valstīm, t.sk., ―Dzīvnieku Drauga fonda‖ pārstāve Solvita Vība. 

Eiropas Komisijas pārstāve Džudīte Krommere savā ziņojumā norādīja, ka  lauku 

saimniecībās audzēto, zooloģiskajos dārzos turēto un eksperimentos izmantojamo 

dzīvnieku labturība ir ES vērtība un jaunā stratēģija ir svarīgs solis uz jau tā augsto 

ES labturības standartu un prakses tālāku pilnvei-

došanu. Profesors Kristofers Veits savā prezentācijā 

norādīja, ka ES valstu valdībām ir jārīkojas, lai no-

drošinātu visu dzīvnieku grupu labturību, uzlabojot 

normatīvo bāzi, uzraugot komersantu praksi un vei-

dojot sabiedrības attieksmi. Piecu pamatbrīvību ievērošana ir obligāta 

jebkurā ES valstī, lai nodrošinātu "labas dzīves" principu attieksmē pret 

dzīvniekiem. 

Konferences otrajā dienā semināra dalībnieki strādāja darba grupās. 

S.Vība piedalījās darba grupā par nebrīvē turētu savvaļas dzīvnieku lab-

turību. Semināra dalībnieki apmeklēja Rīgas zooloģisko dārzu, kas ir viens 

no šobrīd Latvijā reģistrētajiem 6 zooloģiskajiem dārziem. Eksperti ieteica 
Latvijas uzraugošajām institūcijām rast skaidrību par savvaļas dzīvnieku 

turēšanas vietām un to uzraudzību, kā arī nodrošināt labturības standartus 

visu nebrīvē turēto dzīvnieku sugām, kas atrodas zooloģiskajos dār-

zos dažādos Latvijas reģionos, kā arī Rīgas zooloģiskajam dārzam organizēt 

apmācības darbiniekiem, kas strādā dzīvnieku turēšanas vietās un dzīvnieku 

kolekcijās, jo diemžēl Latvijā nav normatīvā regulējuma šādu objektu uz-

raudzībai. Atliek tikai cerēt, ka seminārā teiktais tiks saklausīts no Latvijas 

amatpersonu puses. 

Lācenes Mades piemiņai 

24.aprīļa vakarā saņēmām ziņu par Līgatnes dabas taku lācenes 
Mades traģisko galu – otro reizi gada laikā izkļuvusi no sava aploka, 
lācene sastrādāja nedarbus, tika atzīta par bīstamu sabiedrībai un 

nogalināta. 

Mēs, „Dzīvnieku drauga fonds‖, neuzņemamies vērtēt, vai šāds radi-
kāls solis patiešām bija vienīgā un pēdējā iespēja, kā savaldīt pie 
cilvēkiem pieradušo un cilvēku lutināto zvēru, kas bija nolēmis ne-
pakļauties. Iespējams, tā patiešām bija – mēs gribam ticēt, ka Līgat-
nes dzīvnieku aprūpētāji izdarīja visu iespējamo, lai saglabātu Ma-

des dzīvību. 

Taču visskumjākais šajā stāstā, kas pēkšņi no visas valsts azartiskas sekošanas Mades brīvsolim pērnā gada 
augustā un sajūsmas pilna atvieglojuma par klausīgo lāci, kas aiz uzticības savai „mammai‖ un kārumiem pats 
atcilpoja atpakaļ aplokā, ir izvērties trillerī par bīstamu zvēru, kurš plosa mājdzīvniekus un uzbrūk cilvēkiem, ir 

tas, ka lācene Made samaksāja ar savu dzīvību par cilvēku bezatbildību. 

Tieši cilvēki bija atbildīgi par to, lai Mades mājas, kurās viņa bija mīļais, jaukais Līgatnes lācis, ko barot ar kā-
rumiem un pie kura braukt ciemos brīvdienās ar bērniem, būtu tādas, lai viņa nevarētu no tām izkļūt un pār-
tapt par apdraudējumu tuvāku un tālāku māju iedzīvotājiem. Tieši cilvēkiem pēc pagājušā gada notikumiem 
bija jāizdara viss iespējamais, lai Madei vairs nekad nevarētu rasties iespēja doties pastaigās pa Līgatnes dabas 
takām un viņu nebūtu jānošauj kādas tuvējās mājas pagalmā. Jo tieši cilvēki ir tie, kas Madi padarīja par to, 

kas viņa bija – zvēru, kurš nebaidās no cilvēkiem un kurš tāpēc var kļūt tiem bīstams. 

Dienas pēc Mades nāves, kad abi lāču puikas satrakojušies mēģināja sekot savai draudzenei, vēl un vēlreiz pie-
rādīja, ka neviens – ne tie, kas lāčus izaudzināja un pelnīja ar tiem naudu, ne tie, kuru pienākums ir uzraudzīt 

savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē – nebija gatavs un nezināja, kā rīkoties šādā situācijā. 

Lācenei Madei dzīvību neviens vairs neatdos, bet mēs pieprasām tiem, kas uzņēmušies atbildību, izdarīt visu, 

lai Mikum, Puikam un Ilzītei nebūtu jāpiedzīvo tāds pats liktenis, un ceram, ka policija ierosinātajā krimināl-
procesā rūpīgi izvērtēs katra iesaistītā atbildību par notikušo. Mēs sekosim līdzi, vai atbildīgās iestādes pildīs 
savu solījumu līdz šī gada beigām uzbūvēt jaunu lāču voljēru, kur iemitināt Puiku un Miku, kurus pagaidām 
nolemts pārvietot uz zemnieku saimniecības „Mežavairogi‖ lāču mītni. Mēs ceram, ka šī pārvietošana ir pietieka-
mi pārdomāta un nenodarīs lāčiem vairāk ļaunuma vai labuma. Mēs atgādinām atkal un atkal – jūs esat atbil-

dīgi par tiem, ko esat pieradinājuši! 
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Dzīvnieku aizsardzība 
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Ināras un Borisa Teterevu fonda finansētajā projektā paveiktais aprīlī 

 

Aprīlī Ināras un Borisa Teterevu fonda finansētajā projektā 
norima iepriekšējā mēneša sterilizācijas „bums‖, taču no 
projekta līdzekļiem turpinājām apmaksāt milzīgo martā pa-
veikto darbu ielas kaķu sterilizācijā - kopumā apmaksājām 

rēķinus par 103 kaķeņu un 20 runču kastrāciju.  

Darbs ielas kaķu koloniju sakārtošanā nebeidzās arī aprīlī. 
Brīvprātīgā Sandra Brasliņa uz sterilizāciju nogādāja piecas 

kaķenes no kolonijām Vecrīgā, Graudu ielā, Līvciema ielā 
un Maskavas ielā. Brīvprātīgā Zane Mākule turpināja Kap-

seļu ielas 8 kolonijas aprūpi, nogādājot uz sterilizāciju vie-
nu kaķeni un vienu runci. Savukārt ielas kaķu barotāja 
Baiba Lāce ar projekta atbalstu sterilizēja 2 grūsnas kaķe-
nes no Vecajiem Baložiem. Vairāki kaķi, tostarp kaķenes 
gaidībās, tika sterilizēti no kolonijām Buļļu ielā, Dzirciema 
ielā, Nometņu ielā, Āgenskalna ielā, Kristapa ielā un citviet 

Rīgā, kā arī Ādažos un Salaspilī. 

Vairāk līdzekļu aprīlī tika veltīts ārkārtas veterinārmedicīniskās palīdzības 
sniegšanai – ar projekta atbalstu ārstējām traumētus un slimus ielas kaķus, kā 
arī palīdzējām cilvēkiem, kas paši nespēja apmaksāt savu mīluļu ārstēšanu. Vēl 
joprojām klīnikā turpina atveseļoties runcītis no Jaunmārupes, Mazcenu alejas, 

kuram tika konstatētas problēmas urīnpūslī. Palīdzība tika sniegta arī traumē-
tam runčukam no Auces ielas Rīgā, slimai kaķenītei no O.Vācieša ielas, nevese-
lam runcītim no Hipokrāta ielas un citiem kaķiem. 

 

Ļusja  

Viens no Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta laimīgajiem stāstiem ir ka-
ķenīte Ļusja, kura nonāca pie mums ar smagu traumu – liesas plīsumu pēc 
kritiena no liela augstuma. Nu Ļusja jau ir pilnībā atveseļojusies un devusies 

mājās, bet patversmes darbinieki joprojām nespēj aizmirst viņas medus krāsas 
acis un bezgala mīļo raksturu. 

 

Pikselis 

Pikselis nonāca patversmē pavisam maziņš un smagi slims - viņa actiņas un 
deguntiņš bija aizlipis, kaķēns neko ne-
redzēja un ar grūtībām spēja paelpot. 
Patversmē viņš tika izārstēts un devās 
uz jaunajām mājām jau pirmajā dienā 

pēc "izrakstīšanas" no klīnikas. 

Ļusja 

Pikselis pirms Pikselis pēc 
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Studentu darba spars 

17.aprīlī patversmē ieradās vesels autobuss spara 

un dzīvesprieka pilnu Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes studentu, kuri rosīgā darbā sakopa pa-

tversmes teritorijas attālākos nostūrus, izmēžot vecu 
lapu kaudzes un citus gružus, kā arī palīdzot attīrīt 

no betona blokiem un atlūzām teritoriju, kur nākot-

nē plānots ierīkot suņu apmācību laukumu.  

Fotoreportāža— 

Kā mēs talkojām 

Čaklo tulku lielie darbi 

Pirmā talka patversmē notika jau 14.aprīlī, kad pārējā Latvija vēl tikai 

gatavojās 21.aprīļa Lielajai Talkai. Tulkošanas biroja „Skrivanek‖ tulki un 

viņu draugi, kā arī daudzi citi cilvēki, kas ieradās patversmē, lai pieliktu 

savu roku teritorijas un telpu sakopšanas darbos, paveica patiešām neti-

cami daudz: 

- pilnībā sakārtota teritorija pie kaķu kolonijas – aizvākti gruži un vecu 

dēļu kaudze, laukums rūpīgi nogrābts un noslaucīts; 

- nomazgāti logi visā patversmes ēkā; 

- nokrāsotas sienas kaķu istabā; 

- suņu āra voljēru siets pārklāts ar pretrūsas aizsargslāni; 

- nojaukts jumts virs suņu āra voljēriem – tagad varēsim būvēt jaunu; 

- rūpīgi iztīrīta kucēnu istaba; 

- padarīti vēl daudzi lielāki un mazāki darbiņi. 

Pēc kārtīga darba zupa ir no-

pelnīta 

 

Pēc Lielās Talkas suņu ķepas drošībā 

Pašā Lielās Talkas dienā, 21.aprīlī, dāvanu patversmes 
suņiem sarūpēja mūsu draugi no biedrības 

„DzīvniekuSOS”, kuru rīkotajā talkā tika sakopta daļa 

pastaigu skvēra Šampētera ielas galā un dīķītis tam līdz-

ās. Tīrais brīnums, cik daudz un kādus atkritumus var 

atrast tādā nevienam nepiederošā mežiņā un ezeriņā – 

sākot ar papīru skrandām un beidzot ar izdemolēta auto-

mobiļa detaļām un riepām! Toties tagad patversmes suņu 

pastaigas vismaz uz kādu laiku kļuvušas drošākas un 

ķepas vairs tik ļoti neapdraud stikla lauskas un veci 

dzelži. 

Par visu talkotāju izklaidi un aktīvo atpūtu pēc darba 

parūpējās patversmes suņi, izvedot viņus sparīgā pastai-

gā. Patversmes četrkājainie iemītnieki saka lielu paldies 

arī par daudzajām dāvanām – rotaļlietām, guļvietām, barību un kārumiem! 
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Notikums— 

Kamanu suņu sacensības Baldonē 

Pirms diviem mēnešiem rakstījām par to, kā ―Dzīvnieku 

drauga‖ suņi piedalījās kamanu suņu koptreniņā Āda-
žos, kuru rīkoja “TogoTeam” (Ali audžuģimene). Tagad 

šim stāstam ir turpinājums. Marta beigās komandas 
centrālā persona Kristīne Vēsma ar mums sazinājās un 
piedāvāja Spraitam un Ali piedalīties kamanu suņu sa-

censībās Baldonē. Mēs teicām ―jā‖, turklāt ar LKSSF gā-

dību, abiem mūsu sportistiem dalība bija bez maksas.  

 

21. aprīlī bija pirmā sacensību diena. Priecīga atkalre-

dzēšanās Ali ar viņa audžumammu Kristīni (veca mīles-
tība nerūs), bet Spraits, kurš šāda mēroga pasākumā 
piedalījās pirmoreiz, turējās godam un nebaidījās itin 

nemaz. ―Sabučoja‖ visus, kuri pie viņa ieradās aprunā-
ties un uzmundrināt. Līdz abu puiku startiem diemžēl 

nācās ļoti ilgi gaidīt un tikai vēlāk 
iedomājāmies, ka varējām taču 
abus izvest pastaigāties pa Baldo-

nes skaisto mežu—galu galā kārtī-
giem pilsētniekiem pabūt svaigā gaisā un brīvā dabā ir privilēģi-
ja. Ali naski bārās par to, ka ir jāsēž piesietam un pieklusa vien 

tad, kad paņēmām šo blakus un pabužinājām pūkaino vēderu. 
Savukārt Spraits dažbrīd pievienojās Ali skanīgajai ―runai‖, bet 

lielākoties turējās blakus un snauda.  

 

Diena bija padevusies karsta, tur-
klāt līdz startam Ali bija paguvis 

izdzert labi daudz ūdens, kas varbūt izskaidro, kāpēc 5 
kilometru garajā distancē vajadzēja piestāt pie katra 
krūma un koka, kas prasījās apzīmējams. Aizskrēja 

jau skaisti (baikdžoringa disciplīna)—suns auļo, siksna 
nostiepta, sportists uzmundrina… taču finišā kā nerā-

dījās tā nerādījās. Pēc pusstundas 

redzējām—nāk, mēli izkāris, ne-
kur nesteidzas. Piestāja vēl pie tiesnešiem finišā, ―apjautāties‖, 

vai nav kaut kas ēdams vai dzerams, tad mierīgā garā devās tā-
lāk. Laikapstākļi bija darījuši savu—puikam nekādi nebija gri-
bējies skriet, un vienā brīdī viņš esot pat peļķē apgūlies un kā-

du brīdi atpūties. 

 

Spraitam starts tika dots kanikrosā. Diemžēl to neredzējām, jo 
klāt nebijām, lai viņš, redzot pazīstamus cilvēkus, pārāk nesa-

trauktos. Arī gaidījām finišā līdz ieraudzījām un uzmundrinā-

jām tā, ka pēdējie metri tika veikti vēja ātrumā. 
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22. aprīlī—jau zinājām, ka mūsējiem ir godpilnās 

pēdējās vietas (bet arī pēdējiem ir jābūt), turklāt 
nevajadzēja būt tik agri, tāpēc šoreiz laiku izman-

tojām lietderīgi un pastaigājāmies. Kartes nebija, 
bet par orientieri kalpoja suņu rejas tālumā. Ali 
ar lielu prieku izvārtījās sūnās, bet Spraits rāvās 

tik uz priekšu, cenzdamies ar visām piecām ma-
ņām aptvert pēc iespējas vairāk jaunā. Nedaudz 
apmaldījāmies gan un uz īstā ceļa izgājām krietni 

tālu no sacensību centra, tāpēc mazliet uzdevām tempu un skrējām, lai nenokavē-
tu. Varbūt cilvēkam sporta tērpā un atbilstošā aprīkojumā tas būtu bijis nieks, bet 

tādam, kurš ir kleitā, nepiemērotos apavos, lidot pakaļ suņiem, kas iet kā lokomotī-

ves, nav joka lieta.  

 

Spraita sportists diemžēl bija apslimis, tāpēc viņam 

dalība sacensībās atkrita, bet Ali izmantoja lietus un 
vēsuma sniegtās priekšrocības, lai savu laiku uzlabo-
tu par veselām četrām minūtēm. Tāpat kā vieglatlē-

tiem arī suņiem pēc slodzes ir nepieciešama atsildīša-
nās—tās nolūkos izstaigājām slēpošanas trasi, kur 
bija vēl saglabājies sniegs, kurā Ali labprāt atpūtās 

un mazliet uzgrauza ar’, bet Spraits ar neizsmeļamu 
enerģiju skrēja pakaļ aizmestai bumbiņai no kalna 

augšā un lejā.  

Divas brīnišķīgas, emocijām bagātas dienas. Mēs sa-

kām lielu paldies ―Dzīvnieku drauga‖ draugiem 
―TogoTeam‖, kas mums dāvāja šo iespēju, un ko-
mandas sportistiem, kas izrā-

dīja patiesu sirsnību pret mū-
su mīluļiem. Paldies LKSSF, 
kas ļāva patversmes suņiem 

piedalīties bez maksas! Visbei-
dzot—Maijas tētim un patversmes sabiedrisko attiecību speci-

ālistei Laurai, kas palīdzēja abās dienās mūsu suņiem nokļūt 

Baldonē!  

Nākamgad mēs noteikti piedalīsimies atkal un kas zina—
varbūt kāds no mūsu suņiem stāsies arī uz godalgoto vietu 

pjedestāla.  

 

Kamanu suņu sports nav paredzēts tikai ziemeļu vai medību šķirņu suņiem, pieda-
līties var ikviens, kurš vēlas ar savu mīluli aktīvi strādāt komandā. Tā ir lieliska 

pieredze gan saimniekam, gan viņa sunim. Pamēģini—nenožēlosi! 

 

Dzīvnieku draugs 

 

Sacensību garšu var izjust šeit —http://www.sleddog.lv/jaunumi/138-lvch2012dryland.html 

Informācijas par suņu sportu—http://www.petnet.lv/sport/?sled.html 

Ja vēlies sākt nodarboties ar kamanu suņu sportu, tev derēs šī saite—http://www.huskysport.lv/ 
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Vēstules no mājām 

Mākonītis 

Sveiki! Rakstām Jums ziņu no Mākonīša. Ieradies savās jaunajās mājās, 
Mākonītis sākumā bija sabijies, tāpēc izvēlējās sev drošu patvērumu – 
pagulti, kur viņš pavadīja gandrīz visu dienu. Taču pašā vakarā tā 
vietā, lai gulētu zem gultas, Mākonītis izvēlējās gulēt blakus gultā, kur 
ilgi murrāja un mīļojās, līdz aizmiga un nogulēja visu nakti. Pagaidām 
izskatās, ka Mākonīša veselība ir stabilizējusies, īpašas problēmas 

nav manītas un Mākonītis var baudīt savu dzīvi, par ko mums ir liels 

prieks, un ļoti, ļoti ceram, ka tas tā arī paliks. 

Mākonītis ir neaprakstāmi mīļš, pacietīgs un kārtīgs runcītis. Lai gan vēl 
mazliet ir bailīgs no skaļiem trokšņiem un svešiem cilvēkiem, ar katru dienu viņš 

kļūst arvien drošāks un pārsteidz mūs ar savu interesantumu un gudrību, kā arī ar kādu 
palaidnību.  Viņš ir iepazinis visu dzīvokli, ielīdis un pārbaudījis visus iespējamos skapjus un plauk-

tiņus, uzrāpies visur, kur tiek, ja netiek, tad paņaudot liek mums saprast, ka jāpalīdz viņam tur tikt. 

Vakari Mākonītim ir rosīgākā dienas daļa, viņam patīk spēlēties ar lentītēm un striķīšiem, skriet un tra-
kot pa istabām un gultām. Arī pa naktīm Mākonītim patīk rosīties, jo tāda nu ir kaķa daba. No rītiem, 
nozvanot modinātājam, Mākonītis steigšus skrien palīgā pamosties, samīļojas un murrā, un ņaudot ai-
cina iet līdz uz virtuvi, kur, protams, saņem savas brokastis – mīkstās barības maltīti. Mākonītim ļoti 

nepatīk, ka no rītiem visi dodas prom uz darbu, viņš glaužas gar kājām un aicina iet atpakaļ uz gultu 
vai arī nosēžas pie ārdurvīm, izrādot velmi doties līdz. Mākonītis ar katru dienu paliek arvien 
dzīvespriecīgāks un komunikablāks - viņam ļoti patīk runāties, un mēs mācamies viens ar otru arvien 

labāk saprasties. Mākonītis mūsu ģimenē ir ienesis ļoti, ļoti daudz pozitīvu emociju, mīļuma un prieka! 

 

Liels paldies, Jums! :) 

Rufija 

Histēriskais suņuks, ienākot jaunajā mājā, šķiet, 
priecājās par pilnīgi visu. Jāsaka gan, ka pat-
versmē piedzīvotā histērijas lēkme nu ir pārgājusi. 
Rufija ļoti priecājas par pastaigām parkā, jo tur var 
satikt jaunus četrkājainos draugus, ar kuriem 
izskrieties un padalīties ar savu mīļāko zaļo pīkstuļ-
mantu. Sākumā gan man bija nedaudz bail suni 
laist vaļā no saites - ja nu aizbēg - bet, kā izrādās, 
viņa man ir pielipusi kā dadzis un staigā pakaļ kā 
a s t ī t e  g a n dzīvoklī, gan ārā. Pa 
nakti viņai patīk ielavīties 
pie manis gultā 

un palīst zem 
segas, no rīta 
pamostos ar 
priecīgu suņ-
apurniņu pie 

sejas.  

 

Paldies par draugu! 

Kleo 

Sveiciens no 

Kleo!  

Kleo tagad 
dzīvo savā 
ģimenē un ir 
ļoti laimīga! 
P i r m a j ā s 
dienās vi-

ņai bija grūti 
saprast jaunos apstāk-

ļus, taču jau pēc nedēļas suņu 

meiteni vairs nevarēja ne pazīt! Kleo ir pilnī-
gi iejutusies un reizēm mēdz parādīt raksturi-
ņu. Viņai ir milzum daudz rotaļlietu, kas sunī-
tei ļoti patīk. Naktī Kleo guļ saimnieces gultā, 
un uz grīdu pārceļas vien tad, ja kļūst karsti. 
Pirmajās dienās Kleo baidījās doties pastai-
gās, taču drīz pierada un ar patiku apgūst 
jauno pilsētu. Viņai ir arī daudz jaunu suņud-

raugu, ar kuriem viņa labprāt rotaļājas. 
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Laimīgie stāsti aprīlī 

Bandīts 

Bandītu tagad sauc par Čārli, un viņa 
jaunie saimnieki atzīst, ka puika patiesi 
ir dauzonis, taču viņa dzīvesprieks un mī-

lošā sirds padarījuši šo pavasari pavisam 
īpašu. Čarlis pagaidām vēl neprotot tole-
ranti sadzīvot ar jauno māju divām kaķu 

princesēm, kuras nevēlas kļūt par viņa 
mīkstajām spēļmantiņām. Toties viņš ir 

iepazinies ar civilizācijas brīnumiem - nu 
jau iemācījies uzkāpt un nokāpt pa tre-
pēm, samierinājies, ka spogulī redzamais 

nav cits suns, bet viņa paša attēls, ar ku-
ru īsti dauzīties nesanāk. „Jautrības 

mums nu ir diez-
gan, domājams, 
ka arī viņam. Pal-

dies, ka devāt 
mums iespēju sa-
tikties,‖ raksta ex-

Bandīta jaunā ģi-

mene. 

Peciņa  

Aprīlī uz jaunām mā-
jām devās „ofisa darbi-
niece‖ Peciņa, kuru jan-

vāra nogalē uz patver-
smi atnesa pati saim-
niece, tagad pieskata 

kārtību jaunajās mājās, 
bet mums pietrūkst vi-

ņas draudzīgā rīta 
„murr” un aktīvās līdzdalības visos biroja 

darbos.  

Mango 

S a v u k ā r t 
krāšņais run-
cis Mango sa-

v a l d z i n ā j a 
jauku ģimeni 
ar diviem bēr-

niem un kopā 
ar jaunajiem 

saimniekiem jau paspējis kļūt par televī-

zijas raidījuma „Ķepa uz sirds‖ zvaigzni.  

Adella  

Kaķu princese Adella tagad dzīvo kopā ar vēl vienu bi-
jušo patversmes iemītnieku Ašiku, un atsūtītās bildes 
liecina, ka mince ir iekārtojusies jaunajās mājās ar īsti 

karalisku vērienu.  

Terro 

Melnā pinkai-
ņa Terro ceļš 
uz jaunajām 

mājām izvēr-
tās īstā trille-
rī. Viņu adop-

tēja kungs un 
kundze cienī-

jamos gados 
kā ģimenes draugu un mājas sargu. Taču 
Terro bija citās domās un jau pirmajā die-

nā devās pilsētā palūkoties, vai kur citur 
nav rodama kāda interesantāka vieta. Ša-

jā pastaigā viņu sastapa un paņēma pie 
sevis uz mājām jauka ģimene. Tikai pēc 
vairākām dienām viņi uzzināja, ka Terro ir 

bijušais patversmes iemītnieks un tiek 
meklēts, taču pa šo laiku suns jau bija 
iekarojis visu mājinieku sirdis un pie 

mums vairs neatgriezās. 
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Mēneša dzīvnieki 

Bellu šī gada februāra bargajā salā, no-

salušu gandrīz līdz nāvei, atrada pie kā-
da veikala. Kaķenītei negāja viegli, taču 

ar īstu kaķa sīkstumu viņa varonīgi cīnī-
jās par savu dzīvību un galu galā izvese-
ļojās. Diemžēl austiņu, actiņu un astes 

galu glābt neizdevās, taču tas nebūt ne-
traucē skaistajai kaķu dāmai pilnvērtīgi 
izbaudīt dzīvi. Vairāk par visu viņai pa-

tīk cilvēku uzmanība un glāsti. Lai kurš 
viņu ziemā tika pametis, tas ir atstāts 

pagātnē, un Bella ir gatava atvērt savu 
sirdi savam īstajam un vienīgajam cilvē-

kam.   

Janvārī šarpeja jauktenis Darvins pa-

tversmē nonāca otro reizi savā trīs ga-

dus ilgajā dzīvē, jo ģimenē bērnam bija 

sākusies alerģija. Viņš ļoti smagi pārdzī-

voja pārmaiņu savā dzīvē, bija bailīgs un 

tramīgs un nekādi nevarēja atrast savu 

vietu. Pirmie soļi pretim glāstiem un 

darbinieku uzmanībai tika sperti lēnām 

un piesardzīgi, bet tagad pēc četriem 

mēnešiem, puika ir atplaucis, nevar vien 

sagaidīt, kad varēs doties pastaigā, un 

izrāda vēlmi rotaļāties ar citiem suņiem. 

Darvins ir gatavs jaunai dzīvei.  

Šomēnes ―prožektoru gaismā‖ izceļam kaķi un suni, kuru stāstiem nav 
bijis pats laimīgākais sākums, kuriem ir nācies vilties cilvēkos, bet kuri 
ir atraduši spēku, lai tiktu tam pāri un dzīvotu tālāk par spīti pagātnes 
grūtībām. Jūsu uzmanībai Bella un Darvins—aprīļa un bez šaubām arī 

―Dzīvnieku Drauga‖ varoņi. 

Bella Darvins 
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Patversme "Dzīvnieku draugs"   

Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  

 

SIA "Dzīvnieku draugs",  
PVN reģ, Nr. 40003224680, 
Reģ. Nr. 000322468,  
Swedbanka, HABALV22,  
bankas konts LV30HABA0001408031314 

 

 

“Dzīvnieku drauga” avīzīte 

mājaslapā 

 

Priecīgi varam paziņot, ka tagad vi-
sus deviņus iznākušos ―Dzīvnieku 
drauga‖ numurus variet lejupielādēt 
mūsu mājaslapā sadaļā ―Par mums‖ 
->―Patversmes avīze‖ vai arī, sekojot 
saitei—http://www.dzd.lv/new/?
w=about&id=4faccf742d503. Ar ie-
priekšējo datņu uzglabāšanas serve-
ri bieži vien bija problēmas, tāpēc 
mēs ceram, ka tagad tādu vairs ne-

būs.  
http://images.inmagine.com/img/corbis/crbs070/080050373.jpg 
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