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Šajā numurā: 

2014. gads dzīvnieku aizsardzī-

bas frontē ir sevišķi nozīmīgs, jo ir 

īstenotas vairākas iniciatīvas, no 

kurām visvairāk ir jāizceļ paveik-

tais sabiedrības informēšanā par 

briesmīgajiem apstākļiem, kādos 

dzīvo un kuros ik gadu iet bojā 

daudzi simti tūkstoši kažokzvēru. 

Gada sākumā piedalījāmies 

“Sabiedrība pret kažokādām” līdz-

dibināšanā, regulāri esam iesaistī-

jušies vairāku kažokzvēru audzēta-

vu būvniecības publiskajās ap-

spriešanās un ar iedzīvotāju atbal-

stu esam panākuši to, ka mūs uz-

klausa un dažviet šo projektu īste-

nošana ir apturēta.  

Novembrī tika publicēti šokējoši 

videomateriāli no dažādām kažok-

zvēru audzētavām Latvijā, kas pa-

rādīja šīs nozares patieso seju un 

izraisīja sašutumu sabiedrībā, bet 

šī mēneša beigās notika biedrības 

“Dzīvnieku brīvība” rīkotais 

“gāzmasku protests” , kas pulcēja 

ap 130 cilvēku un kurā mērķis bija 

panākt kažokzvēru audzēšanas 

aizliegumu Latvijā.  

Apstākļi, kādos tiek turēti šie 

dzīvnieki, ir salīdzināmi ar koncen-

trācijas nometnēm Otrā pasaules 

kara laikā, tāpēc vienīgais argu-

ments, ka tās nodrošina darba vie-

tas, neiztur kritiku. Pienesums 

valsts ekonomikai neatsver dzīv-

nieku ciešanas un nodarīto kaitē-

jumu apkārtējai videi.  Vai tiešām 

mūsdienu pasaulē, kur tiek sludi-

nātas demokrātiskās un humānās 

vērtības, kur ir tik daudz iespēju 

atrast uzņēmējdarbības nišas, kas 

nepelna uz cietsirdības rēķina, 

kaut kam tādam vēl ir jāpastāv? 

Dzīvnieku draugs 
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ZIŅAS 

Diskutē par Latvijas prezidentūras prioritātēm dzīvnieku aizsardzībā 

25.novembrī vizītē Latvijā iera-

dās Eiropas dzīvnieku aizsardzī-

bas organizāciju apvienības 

“Eurogroup for Animals” direktore 

Reineke Hamelers. “Eurogroup” ir 

viena no vadošajām dzīvnieku 

aizsardzības organizācijām Eiro-

pā, kas apvieno 48 dzīvnieku aiz-

sardzības organizācijas no visām 

Eiropas Savienības valstīm. Nodi-

binājums “Dzīvnieku drauga 

fonds” ir vienīgais Latvijas pār-

stāvis šajā organizācijā. 

R.Hamelers vizītes mērķis bija, 

tiekoties ar Zemkopības ministri-

jas pārstāvjiem, diskutēt par Lat-

vijas piedāvātajām prioritātēm 

dzīvnieku aizsardzības jomā Lat-

vijas prezidentūras laikā. Kā zi-

nāms, 2015. gada 1. janvārī Lat-

vija rotācijas kārtībā uz sešiem 

mēnešiem kļūs par Eiropas Sa-

vienības Padomes prezidējošo 

valsti un vadīs tās darbu, tādējā-

di gūstot iespēju veidot ES darba 

kārtību, vadīt ES Padomes darbu 

un aktualizēt dzīvnieku aizsardzī-

bas jautājumus. 

Zemkopības ministrijas pār-

stāvji tikšanās laikā norādīja, ka 

Latvijas prezidentūra būs “zaļā 

un pragmatiskā”, taču netiks iz-

virzītas jaunas iniciatīvas dzīvnie-

ku aizsardzības jomā. 

R.Hamelers aicināja Latviju 

apsvērt iespēju prezidentūras 

laikā aktualizēt sekojošus jautā-

jumus: 

- zinātniskiem mērķiem iz-

mantojamo dzīvnieku aizsar-

dzības jomā pārskatīt ES stratē-

ģiju attiecībā uz endokrīnās sistē-

mas darbības traucējumu izraiso-

šo ķīmisko vielu izmantošanu 

pētījumos uz dzīvniekiem, kā arī 

sekmēt alternatīvo metožu iz-

mantošanu pētījumos; 

- lauksaimniecības dzīvnieku 

aizsardzības jomā atbalstīt pilnī-

gu aizliegumu klonētu dzīvnieku 

(to pēcnācēju, spermas, embriju) 

lietošanai pārtikā un šādu dzīv-

nieku (to pēcnācēju, spermas, 

embriju) importu ES, sekmēt 

lauksaimniecības dzīvnieku lab-

turību kā ES pārtikas politikas 

pamatvērtību, pārskatīt Regulu 

par bioloģisko lauksaimniecību 

un bioloģiskās lauksaimniecības 

produktu marķēšanu, atjaunot 

ES Darba grupu dzīvu dzīvnieku 

aizsardzībai transportēšanas lai-

kā, atbalstīt reliģiskiem mērķiem 

kautu dzīvnieku gaļas eksporta 

aizliegumu ārpus ES, panākt vi-

su (pēc iespējas vairāk) ES dalīb-

valstu piedalīšanos ES organizē-

tajā semināra par sivēnu kastrē-

šanu 2015.gada 26.februārī; 

- savvaļas dzīvnieku aizsar-

dzības jomā uzsākt ES pozīcijas 

par bioloģisko daudzveidību sa-

gatavošanu 2020.gadam, sekmēt 

Eiropas invazīvo dzīvnieku sugu 

saraksta sagatavošanu, veicināt 

nacionālo valstu aizliegumus ka-

žokzvēru audzēšanai; 

- mīļdzīvnieku dzīvnieku 

aizsardzības jomā atbalstīt II ES 

suņu un kaķu labturības konfe-

rences organizēšanu, sekmēt I ES 

zirgu labturības konferences or-

ganizēšanu. 

Vizītes laikā R.Hamelers ap-

meklēja dzīvnieku patversmi 

“Dzīvnieku draugs” un pārrunāja 

s a d a r b ī b a s  a k t u a l i t ā t e s 

2015.gadam.  

Paldies ziedotājiem! 

Dzīvnieku Drauga fonds ir pa-

teicīgs ikvienam ziedotājam, kas 

sniedz atbalstu fonda un patver-

smes darbam, taču daži ziedojumi 

ir īpašāki, jo tajos sajūtams se-

višķs atbalsts un sirdssiltums. 

Novembrī šādu ziedojumu sa-

ņēmām no DNB bankas kolektīva, 

kas līdzekļus 78 eiro apjomā savā-

ca Asinsdonoru dienas laikā, tāde-

jādi darot labos darbus dubultā – 

gan ziedojot asinis, gan palīdzot 

patversmes iemītniekiem. 

Jauku pārsteigumu patversmei 

sarūpēja arī Iļģuciema vidusskolas 

Skolēnu dome, bērnu savāktos 

gandrīz 70 eiro iesaiņojot pašrocīgi 

darinātā dāvanu kastītē. 

Patversmes astaiņi un ūsaiņi 

saka lielu paldies šiem un visiem 

citiem ziedotājiem! 

 
Iļģuciema vidusskolas 

skolēnu sagatavotā  
dāvaniņa 



 4 

DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA 

Eksperimentu dzīvnieku aizsardzībai veidos zinātnisko komiteju  

ZM izstrādātais Komitejas no-

likuma projekts paredz, ka tā 

darbosies zinātniskā institūta 

„BIOR” paspārnē un tās sastāvā 

būs zinātnisko institūciju un 

dzīvnieku aizsardzības organizā-

ciju pārstāvji. Komiteju vadīs 

„BIOR” pārstāvis. 

Iepazīstoties ar ZM izstrādāto 

nolikuma projektu, Dzīvnieku 

drauga fonds konstatēja, ka 

dzīvnieku aizsardzības organizā-

ciju pārstāvjiem dalībai Komitejā 

izvirzīti specifiski, ar dzīvnieku 

aizsardzību un labturību nekādi 

nesaistīti, saturiski nemērķtiecī-

gi un juridiski nekorekti kritēriji, 

piemēram, „zināšanas par šūnu 

kultūras, datorprogrammas un 

citām in vitro metodēm”, „prasme 

strādāt ar liela apjoma datu bā-

zēm” un tamlīdzīgi. Tas rada pa-

matotas aizdomas par mēģināju-

mu ierobežot NVO iespējas pie-

dalīties komitejas darbā. 

Fonds uzskata, ka dzīvnieku 

aizsardzības organizāciju galve-

nais pienesums Komitejas darbā 

ir tieši dzīvnieku labturības jau-

tājumi un eksperimentu ētiskais 

izvērtējums, kā arī sabiedriskās 

uzraudzības nodrošināšana pār 

šajā jomā notiekošo. DzDF uz-

skata, ka ZM piedāvātais komi-

tejas modelis nenodrošinās tās 

galvenā mērķa sasniegšanu – 

eksperimentu dzīvnieku aizsar-

dzību un alternatīvo metožu pla-

šāku izmantošanu.  

Savus iebildumus Fonds pau-

da vairākos atzinumos, kā arī 

saskaņošanas sanāksmē, taču 

tie tika ņemti vērā tikai daļēji. 

Tāpēc Fonds turpinās līdzdalību 

projekta apspriešanā Valsts sek-

retāru sanāksmes un Ministru 

Kabineta līmenī.  

Zemkopības ministrija novembrī uzsāka darbu pie Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnie-

ku aizsardzības komitejas izveides. Šīs Komitejas mērķis saskaņā ar Eiropas Padomes Direktīvu ir 

aizsargāt dzīvniekus, kurus izmanto zinātniskos eksperimentos. 

Ziemassvētku stāsts: pētījums atklāj kucēnu kontrabandas ceļus Eiropā 

Lielbritānijas dzīvnieku aiz-

sardzības organizācija “Dogs 

Trust” 14.novembrī publiskoja 

pusgadu ilga pētījuma rezultā-

tus, kas atklāj suņu kontraban-

das ceļus no Austrumeiropas uz 

Lielbritāniju. Kucēnu kontraban-

da īpaši aktivizējas tieši pirms 

Ziemassvētkiem, jo daudzi briti 

mazos suņukus vēlas iegādāties 

kā dāvanu. 

“Dogs Trust” veiktais pētījums 

atklāj ne tikai sliktos apstākļus, 

kādos suņi tiek turēti un pārva-

dāti, bet arī augsto korupcijas 

līmeni un dzīvnieku kontraban-

das radītos riskus sabiedrības 

drošībai un veselībai. 

Pētījums atmasko negodīgus 

audzētājus, veterinārārstus un 

pārvadātājus Ungārijā un Lietu-

vā: videomateriālos fiksēti veteri-

nārārsti, kas izgatavo viltotas 

dzīvnieku pases un trakumsēr-

gas vakcināciju apliecinājumus.  

“Dogs Trust” norāda, ka pirms 

nonākšanas britu mājokļos ku-

cēni pārdzīvo ciešanu pilnas die-

nas, ceļojot tūkstošiem kilomet-

ru šausmīgos apstākļos. Tiem 

nav atbilstošu vakcīnu, tādēļ tie 

ne tikai paši var saslimt, bet arī 

var kļūt par bīstamu infekcijas 

slimību un pat trakumsērgas 

epidēmijas avotu, apdraudot 

Lielbritānijas sabiedrības drošī-

bu un veselību. 

Pilns pētījums un video pieejams šeit: https://www.dogstrust.org.uk/press-materials/ 

https://www.dogstrust.org.uk/press-materials/
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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA 

Kuldīgas novadā iedzīvotāji iebilst pret jaunas zvēraudzētavas būvi 

SIA „Mink IV”, kas aprīlī re-

ģistrēta Briceniekos, iecerējusi 

Kuldīgas novada Turlavas pagas-

tā būvēt zvēraudzētavu ar 6000 

ūdelēm. Tā kā pēc jaunā Būvnie-

cības likuma spēkā stāšanās ir 

mainījusies būvniecības ieceru 

saskaņošanas kārtība, fermas 

projekts jau ir apstiprināts nova-

da Būvvaldē un tam izsniegta 

būvatļauja, jo uzņēmējs iesnie-

dzis saskaņojumus ar visiem 

apkārtējo zemju īpašniekiem.  

Publiskā apspriešana šai bū-

vei nav obligāta, taču 31.oktobrī 

Ķikuru bibliotēkā rīkota sabied-

rības informēšanas sapulce, ku-

rā piedalījās 22 cilvēki. Būvvaldē 

arī saņemtas 138 iedzīvotāju ap-

taujas anketas, kurās būvniecī-

bu atbalstījuši 94 iedzīvotāji, 

noraidījuši 44. Domes sēdē gan 

noskaidrojās, ka par fermas būvi 

galvenokārt parakstījušies cilvē-

ki, kuru dzīvesvieta ir tālu no 

plānotās būvniecības vietas un 

kurus fermas radītās ietekmes 

nemaz neskars, savukārt pret to 

ir visi tuvējās apkārtnes ļaudis. 

Potenciālajai fermai tuvējo 

„Lūķu” māju īpašniece Žanna 

Zernoseka savu iepriekš doto 

saskaņojumu atsaukusi, jo fer-

mas būvnieks sniedzis viņai ne-

pilnīgu informāciju, un abi ar 2 

kilometrus attālo „Vitkupu” 

saimnieku Aivaru Vilci iesniegu-

mā domei būvatļauju apstrīdēju-

ši. 

Turlavas iedzīvotāji, kuri plā-

notajam objektam dzīvo vistu-

vāk, bažījas par smaku un ci-

tiem vides apdraudējumiem. 

„Ķikuru centra cilvēkus jau tas 

neskar, tāpēc viņi ir par. Bet fer-

mu taisās būvēt vairāk Klosterē, 

kur mājas ir retākas, taču mēs 

to negribam,” satraucās atnāku-

šie. Viņi domniekiem arī atgādi-

nāja par notikumiem ap jauno 

AS „Grobiņa” zvēraudzētavu Vēr-

galē, kuras apkārtnes iedzīvotāji 

cieš no smakām, piesārņojuma 

un mušu invāzijas, lai gan ferma 

darbojas vien nepilnu gadu. Arī 

AS „Grobiņa” vērgaliešiem ie-

priekš solīja, ka nekādu apgrūti-

nājumu iedzīvotājiem ferma ne-

radīšot. „Pats biju Vērgalē divas 

reizes,” stāsta A.Vilce. „Fermu 

nodeva tikai maijā, pēc pusgada 

iedzīvotāji jau protestē pret sma-

ku! Bet darbību vairs neapturē-

si.” 

SIA „Mink IV” līdzīpašnieks 

A.Plotnieks domes sēdē skaidro-

ja, ka zvēraudzēšana ir perspek-

tīva nozare, tikai viedokli par to 

vēl bojājot padomju laiku apla-

mā pieredze. „Dānijā ir 1400 fer-

mu, un tā ir tikai nedaudz lielā-

ka par Latviju. Vai tad tur visa 

valsts smird pēc ūdelēm? Lietu-

vā ir ap 110 šādu fermu, tur 

šķēršļi netiek likti, bet Latvijā – 

tikai ap desmit. Vai labāk, lai 

mūsu cilvēki brauc strādāt uz 

Dāniju? Slikti audzēt kažokzvē-

rus vairs nav izdevīgi. Bet smaku 

rada barības pārpalikumi un 

mēsli, ja tie glabāti nepareizi,” 

sacīja uzņēmuma pārstāvis. Viņš 

solīja desmit pastāvīgu darba 

vietu un vēl tikpat sezonas laikā. 

Dzīvnieku Drauga fonda pār-

stāve Laura Karnīte, kas domes 

sēdē pārstāvēja 10 vides un dzīv-

nieku aizsardzības organizāciju 

apvienību „Sabiedrība pret ka-

žokādām”, deputātiem atgādinā-

ja, ka zvēraudzētavās cieš dzīv-

nieki, turklāt tās atstāj būtisku 

ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzī-

ves kvalitāti. Smakas, vides pie-

sārņojums, izbēgušie dzīvnieki, 

vārnas, kaijas, mušas, kas sa-

vairojas fermu apkārtnē – tas 

viss ietekmē vietējo iedzīvotāju 

ikdienas dzīvi un apgrūtina ie-

spējas nodarboties ar cita veida 

uzņēmējdarbību – tūrismu, aug-

ļu un dārzeņu audzēšanu, attīs-

tīt nekustamo īpašumu biznesu 

un tamlīdzīgi. „Vai desmit darba 

vietas atsvērs to, kas ar šo vietu 

notiks ilgtermiņā?” aicināja iz-

svērt L.Karnīte. Viņa arī norādī-

ja, ka kažokādu ražošanas noza-

rē pasaulē ir dziļa krīze, cenas 

samazinās un pat lielās zvērau-

dzētavas plāno ražošanu samazi-

nāt. „Vai uzņēmējs, kas piedāvā 

jums šo projektu, var dot kaut 

mazākās garantijas, izņemot to, 

ka pilnīgi noteikti jūsu novadā 

būs viena degradēta, piesārņota 

vieta?” jautāja L.Karnīte. 

Uzklausījuši viedokļus, Kuldī-

gas novada domes deputāti atzi-

na, ka jautājums par zvēraudzē-

tavas būvi un tās iespējamo ie-

tekmi būtu jāanalizē plašāk un 

vispirms jāizskata novada Attīs-

tības komitejas sēdē. Tāpēc do-

me nolēma jautājuma izskatīša-

nu atlikt uz divām nedēļām un 

atgriezties pie tā 11.decembrī. 

Turlavas iedzīvotāji ir apņēmības 

pilni nepieļaut zvēraudzētavas 

būvi un sēdes dienā rīkot piketu 

pie domes ēkas. 

Aptuveni desmit Turlavas pagasta iedzīvotāju 27.decembrī Kuldīgas novada domes sēdē iestājās 

pret jaunas zvēraudzētavas būvi, ko iecerējis uzņēmums „Mink IV”  
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NUMURA TĒMA 

Novembris Latvijā pagāja kažokzvēru zīmē – sabiedrības uzmanības lokā nonāca jauni 

materiāli par neiedomājamo cietsirdību pret dzīvniekiem Latvijas zvēraudzētavās, kuras 

rezultātā notika Latvijas dzīvnieku aizsardzības vēsturē plašāko protesta akciju un vairāk 

nekā 11 000 iedzīvotāju atbalstītas iniciatīvas iesniegšanu Saeimā, aicinot Latvijā aiz-

liegt kažokzvēru audzēšanu. 

Novembra nogalē ar biedrības 

„Dzīvnieku brīvība” starpniecību 

tika publiskoti piecās Latvijas 

zvēraudzētavās –  „Grobiņa”, 

„Onyx AB”, „Velvet Mink”, 

„Lāčplēsis ZF” un zemnieku 

saimniecībā „Stirnas” - slepeni 

uzņemti dokumentālie materiāli, 

kuros redzami neskaitāmi Dzīv-

nieku aizsardzības likuma un 

labturības noteikumu pārkāpu-

mi. Slimi, ievainoti dzīvnieki, 

kas atstāti bez aprūpes, neatbil-

stoša izmēra būri, dzeramā 

ūdens trūkums, antisanitāri ap-

stākļi, miruši dzīvnieki kopā ar 

dzīvajiem – šādu zvēraudzētavu 

ikdienu atklāj aktīvistu uzņem-

tie kadri.  

Video un foto redzamais 

skaidri liecina, ka dzīvnieki ne 

tikai tiek turēti drausmīgos ap-

stākļos, netīrībā, šaurībā un bez 

ūdens, bet tiem arī netiek snieg-

ta pienācīga veterinārā palīdzī-

ba, tāpēc daudzi cieš no ievaino-

jumiem un slimībām. Pie katra 

slimā, ievainotā vai mirušā dzīv-

nieka video materiālos ir nofil-

mētas arī GPS navigācijas ierī-

ces un laikraksti, kas pierāda, 

ka materiāli ir uzņemti konkrē-

tajās zvēraudzētavās šī gada ru-

denī. 

Nežēlīga 

greznība: 

kažokādu 

biznesa  

patiesā seja 
http://moonierh.files.wordpress.com/2013/06/uten_navn-12.jpg 

Jauns pētījums atklāj dzīvnieku ciešanas zvēraudzētavās 

Skaties  

“Dzīvnieku brīvības” 

 īsfilmu  

„Kažokādas otra puse: 
Uzraudzītā  

visatļautība” 

https://www.youtube.c
om/watch?v=cUJi-

kJtDdg 

https://www.youtube.com/watch?v=cUJi-kJtDdg
https://www.youtube.com/watch?v=cUJi-kJtDdg
https://www.youtube.com/watch?v=cUJi-kJtDdg
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Video un foto redzamais lieci-

na, ka kopš 2012.gada, kad pir-

mo reizi nāca klajā liecības par 

drausmīgajiem dzīvnieku apstāk-

ļiem Latvijas zvēraudzētavās, 

situācija nav mainījusies, lai gan 

Pārtikas un veterinārais dienests 

solīja pievērst pastiprinātu uz-

manību dzīvnieku labturībai 

zvēraudzētavās. Pēc PVD snieg-

tās informācijas tagad katra 

zvēraudzētava tiek pārbaudīta 

divas reizes gadā, tomēr nevienu 

vērā ņemamu labturības pārkā-

pumu dienests līdz šim nav kon-

statējis. Tai pat laikā desmitiem 

labturības pārkāpumu doku-

mentēti zvēraudzētavā “Stirnas” 

dienu pēc PVD pārbaudes, kurā 

dienests nekonstatēja nekādus 

pārkāpumus. 

Pēc materiālu analīzes dzīv-

nieku aizsardzības organizācijas 

asi kritizē atbildīgo iestāžu dar-

bu. “Tāpat kā iepriekšējo reizi, 

likuma pārkāpumu ir ļoti daudz 

un tie ir dokumentēti dažādās 

zvēraudzētavās, tāpēc var seci-

nāt, ka tās nav tikai nejaušas 

kļūmes atsevišķās pārbaudēs. 

Runa ir par sistemātisku uzrau-

dzības trūkumu, kā rezultātā 

PVD faktiski nevis kontrolē noza-

ri, bet piesedz tās nelikumības,” 

norāda “Dzīvnieku brīvības” val-

des priekšsēdētājs Aivars Ander-

sons. “Mūsuprāt, pašreizējā uz-

raudzības sistēma ir pievīlusi 

sabiedrības uzticību un nespēj 

nodrošināt likuma ievērošanu. 

Tā ir steidzami jāuzlabo, nodro-

šinot sabiedriskām dzīvnieku 

aizsardzības organizācijām ie-

spējas veikt neatkarīgas pārbau-

des.” 

Tāpēc desmit vides un dzīv-

nieku aizsardzības organizāciju 

apvienība „Sabiedrība pret ka-

žokādām” (SPK) ir vērsusies 

Zemkopības ministrijā ar aicinā-

jumu izvērtēt PVD darbu zvērau-

dzētavu uzraudzībā un lemt par 

dienesta amatpersonu, tostarp 

vadītāja Māra Baloža, atbilstību 

amatam. „Ilgstoši nekonstatējot 

būtiskus un acīmredzamus pār-

kāpumus kažokzvēru audzēta-

vās, ne tikai tiek sagādātas ilg-

stošas ciešanas tajās mītošajiem 

dzīvniekiem, kas ir uzskatāma 

par cietsirdīgu izturēšanos pret 

dzīvniekiem Dzīvnieku aizsardzī-

bas likuma izpratnē, bet arī tiek 

veicināta kažokzvēru audzētāju 

patvaļa un tiesiskais nihilisms, 

turklāt lēmumu pieņēmēji un 

normatīvā regulējuma veidotāji 

izpildvaras un parlamenta līmenī 

saņem nepareizu informāciju, 

kas traucē pieņemt izsvērtus un 

pamatotus lēmumus par nozares 

tālāko darbību,” teikts SPK vēs-

tulē. 

Uzskatot, ka PVD ir pierādījis 

savu nespēju tikt galā ar zvērau-

dzētavu uzraudzību, SPK aicina 

Zemkopības ministriju šajā dar-

bā iesaistīt sabiedrības pārstāv-

jus, dodot dzīvnieku aizsardzības 

organizācijām tiesības piedalīties 

uzraudzības un kontroles pasā-

kumos. 

Uzraudzītā visatļautība 

Vienīgais veids, kā nodrošināt, lai dzīvnieku aizsardzības  

politika Latvijā tiktu īstenota patiesās rūpēs par dzīvniekiem un 

ņemot vispārcilvēciskās ētiskās vērtības, ir: 

 

·  Veidot “dzīvnieku tiesībsargu” – neatkarīgu, tikai likumam pakļautu 

institūciju, kas objektīvi analizētu situāciju, ņemot vērā jaunākās zi-

nātnes atziņas, un sniegtu saistošus priekšlikumus dzīvnieku aizsar-

dzības jautājumos;  

·  Veidot sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru dienestu, lai 

dzīvnieku aizsardzības organizācijas varētu piedalīties likumpārkāpu-

mu pret dzīvniekiem konstatēšanā un izmeklēšanā, kā arī pārstāvēt 

cietušo dzīvnieku intereses tiesībaizsardzības iestādēs un tiesā. 

 

Paraksti iniciatīvu par sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzībā!  

http://www.dzivniekubriviba.lv/kazoki/peticija 

http://www.dzivniekubriviba.lv/kazoki/peticija
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Prasa aizliegt nežēlīgo nozari 

Savvaļas dzīvnieku audzēša-

na industriālo fermu apstākļos 

neizbēgami izraisa smagas lab-

turības problēmas, kuru novēr-

šana nav īpašnieku ekonomis-

kajās interesēs, tāpēc dzīvnieku 

aizsardzības likuma pārkāpumi 

šajās ražotnēs ir regulāri. Līdzīgi 

pārkāpumi pēdējos gados doku-

mentēti Lietuvā, Igaunijā, Polijā, 

Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Če-

hijā, Itālijā un citās valstīs. 

Vienīgais risinājums ir kažok-

zvēru audzēšanas nozares pilnī-

ga slēgšana, jo tikai ar labturī-

bas „latiņas” paaugstināšanu 

vien zvēraudzēšanas radītās cie-

šanas dzīvniekiem nav iespē-

jams novērst. Atbalstu šim vie-

doklim ir pauduši arī vairāk ne-

kā 11 000 Latvijas pilsoņu, por-

tālā “manabalss.lv” parakstot 

pilsonisko iniciatīvu par kažok-

zvēru aizsardzību, kas nu ir uz-

sākusi savu virzību Saeimā. Ini-

ciatīvas mērķis ir panākt pakā-

penisku kažokzvēru audzēša-

nas aizliegumu Latvijā, dodot 

šīs nozares uzņēmējiem laiku 

darbības pārstrukturizēšanai un 

citu, valsts ilgtspējīgai attīstībai 

atbilstošāku uzņēmējdarbības 

virzienu īstenošanai.  

Šī ir pirmā reize Latvijas vēs-

turē, kad Saeimas deputātiem 

būs jāizdara izvēle starp sabied-

rības ētiskajām vērtībām un 

ekonomiskajām interesēm. 

Iniciatīvas iesniedzēji uzsver, 

ka dzīvnieku audzēšana kažok-

ādu ieguvei būtu aizliedzama, 

pirmkārt, ētisku apsvērumu dēļ: 

ir nepieņemami turēt ieslodzīju-

mā un nogalināt dzīvniekus, lai 

ražotu izstrādājumus, pēc ku-

riem mūsdienās nav objektīvas 

nepieciešamības. Kažokzvēru 

audzēšanas industrija un tās 

spēkā esošais tiesiskais regulē-

jums pēc būtības ir pretrunā ar 

Latvijas Dzīvnieku aizsardzības 

likumā ietverto ētisko pamatu 

attieksmei pret dzīvu būtni, kas 

nosaka: “Cilvēces ētiskais pienā-

kums ir nodrošināt visu sugu 

dzīvnieku labturību un aizsar-

dzību, jo katrs īpatnis pats par 

sevi ir vērtība. Cilvēkam ir mo-

rāls pienākums cienīt jebkuru 

radību, izturēties pret dzīvnie-

kiem ar iejutīgu sapratni un tos 

aizsargāt. Nevienam nav atļauts 

bez pamatota iemesla nogalināt 

dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, 

radīt ciešanas vai citādi kaitēt”. 

Kažokādu industrijā tiek pār-

kāpti visi šie ar likuma spēku 

nostiprinātie ētiskie principi, jo 

dzīvnieki tiek uzskatīti tikai par 

ražošanas līdzekli, nevis justspē-

jīgām būtnēm. 
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Iniciatīvai pievienotie materi-

āli un atsauces uz zinātniska-

jiem pētījumiem pierāda, ka hu-

māna kažokzvēru audzēšana 

nav iespējama. Formāla dzīves 

apstākļu uzlabošana zvēraudzē-

tavās – lielāki un labiekārtotāki 

būri – nevar pasargāt dzīvniekus 

no ciešanām, ko rada slimības, 

ievainojumi un neiespējamība 

īstenot dabisko uzvedību: brīvi 

pārvietoties, peldēt, rakt alas, 

veidot ģimeni un audzināt ma-

zuļus. Savukārt, ja zvēraudzēta-

vas nodrošinātu dzīvnieku vaja-

dzībām patiesi atbilstošus ap-

stākļus, kažokādu ražošanas 

bizness kļūtu nerentabls – par 

to liecina to valstu pieredze, kur, 

zvēraudzētavām izvirzot dzīvnie-

ku patiesajām vajadzībām pietu-

vinātas prasības, nozare ir iznī-

kusi pati no sevis.  

Ne mazāk būtisks ir kažok-

ādu ražošanas kaitējums videi. 

Pētījumi pierāda, ka, gluži pretē-

ji izplatītajam uzskatam par ka-

žokādu dabiskumu, patiesībā 

tās ir pats neekoloģiskākais no 

apģērbu materiāliem, kas rada 

būtisku kaitējumu videi, tostarp 

veicina klimata izmaiņas. Lai 

iegūtu vienu zvērādu, tiek patē-

rēti nesamērīgi dabas resursi, 

tostarp ūdens, un radīts nesa-

mērīgs piesārņojums - CO2 iz-

meši, izkārnījumi, smakas, ķī-

miskās vielas, ko izmanto ka-

žokādu apstrādei. Zvēraudzēta-

vās audzētā Amerikas ūdele iz-

bēgšanas gadījumā viegli adap-

tējas vidē un rada izmiršanas 

risku vietējo sugu dzīvniekiem, 

putniem un zivīm. 

Mazāk apspriests, taču ļoti 

būtisks ir jautājums par zvērau-

dzēšanas ietekmi uz cilvēkiem - 

gan tiem, kuri spiesti dzīvot 

zvēraudzētavu apkārtnē, ciešot 

no smakām, piesārņojuma, plē-

sīgo putnu un mušu invāzijas, 

pieredz savu īpašumu vērtības 

krišanos un zaudē iespēju no-

darboties ar citiem uzņēmējdar-

bības veidiem, gan tiem, kuri, 

strādājot zvēraudzētavās, ir 

spiesti saskarties ar tūkstošiem 

dzīvnieku ciešanām un nāvi. 

Ietekmi, kādu uz iedzīvotāju lab-

klājību rada zvēraudzētavas 

klātbūtne, skaidri pierāda situ-

ācija Vērgalē, kur tikko pabeig-

tās Latvijā vismodernākās zvēr-

audzētavas radītās mušu invāzi-

jas dēļ tuvējā ciematā nācās 

slēgt bērnudārzu. Iedzīvotāji ir 

izmisumā par drausmīgo smir-

doņu, sēņotāji mežā atrod pūs-

tošas ūdeļu barības - gaļas sub-

produktu - kaudzes, bet apkār-

tnes grāvjos ūdens vietā plūst 

virca un izkārnījumi.  

Iniciatīvas iesniedzēji uzska-

ta, ka Latvijai ir jāpievienojas to 

progresīvo valstu lokam, kas 

aizliegušas dzīvnieku audzēšanu 

kažokādu ieguvei, paužot stin-

gru nostāju, ka šī nozare ir pret-

runā gan ar Latvijas ekonomis-

kās izaugsmes vadmotīvu 

“Latvija - zaļākā valsts pasaulē”, 

gan valsts ilgtspējīgas attīstības 

interesēm, kas ietver ne tikai 

ekonomiskos rādītājus, bet arī 

sabiedrības morālo briedumu un 

mūsdienīgu pasaules uzskatu. 

Pētījumi pierāda, ka, gluži pretēji izplatītajam uzskatam par  

kažokādu dabiskumu, patiesībā tās ir pats neekoloģiskākais no  

apģērbu materiāliem, kas rada būtisku kaitējumu videi, tostarp 

veicina klimata izmaiņas 

Pētījumi  
pierāda, ka  

humāna  
kažokzvēru 

audzēšana nav 
iespējama! 
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„Gāzmasku protests” pulcē desmitiem cilvēku 

Paužot sašutumu par zvēraudzētavās notiekošo un atbalstot aicinājumu slēgt nežēlīgo 

nozari, 29.novembrī Rīgā notika viena no vērienīgākajām akcijām Latvijas dzīvnieku aiz-

sardzības vēsturē – biedrības „Dzīvnieku brīvība” rīkotais „gāzmasku protests”, kas pulcē-

ja vairāk nekā 130 cilvēku. Protestā piedalījās arī Dzīvnieku drauga fonda kolektīvs un 

atbalstītāji. 

Foto—Alfrēds Ulmanis 
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā 
paveiktais novembrī 

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 

novembrī sociālā veterinārā klīnika „Dzīvnieku 

Draugs” sadarbībā ar citām veterinārajām klīni-

kām turpināja programmu „noķer-sterilizē-

atlaiž”, kuras ietvaros sterilizēts 61 bezpajum-

tes kaķis. 

PROJEKTS 

41 no sterilizētajiem min-

čiem bija kaķenītes, bet 20 – 

runči. 54 kaķus sterilizēja 

sociālās veterinārās klīnikas 

„Dzīvnieku Draugs” veteri-

nārārste Daiga Rozenšteine, 

bet septiņi kaķi tika nogādāti 

citās sadarbības klīnikās. 

Kaķi sterilizācijai tika no-

gādāti no Auces, Dobeles, 

Ogres, Salaspils, Ķekavas, 

Alūksnes, Jūrmalas, kā arī 

dažādām kolonijām Rīgā – 

Ziepniekkalnā, Sarkandauga-

vā, Pārdaugavā, Purvciemā 

un Bolderājā. Visi sterilizētie 

minči tika vakcinēti pret tra-

kumsērgu, kā arī saņēma vi-

tamīnu kompleksu imunitā-

tes stiprināšanai. Kaķi arī 

iezīmēti, amputējot auss gali-

ņu, lai uzreiz būtu redzams, 

ka minči ir sterilizēti un tāde-

jādi varētu saņemt likumā 

paredzēto aizsardzību sterili-

zētiem bezpajumtes kaķiem.  

Projekta ietvaros noritēja 

aktīva sadarbība ar veterinā-

rajām klīnikām Rīgā un 

Alūksnē, kā arī dzīvnieku aiz-

sardzības organizācijām un 

kaķu koloniju kopējiem.  
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Milda 
Kaķenīte labākajos gados ar ļoti latvisko vārdu Milda patversmē mīt jau 

kādu laiku. Sākotnēji mitusi pie saimnieces, kura diemžēl devās aizsaulē. 

Vairākus mēnešus mince pavadīja viena tukšā dzīvoklī, kur viņu katru die-

nu apciemoja un baroja kāda labsirdīga sieviete, taču galu galā tika no-

lemts, ka tāda dzīve kaķim nav piemērota un Milda nonāca pie mums. 

Tā kā vasaras vidū kaķu telpās trūka būri, dažus no kaķiem nolēma uz 

laiku izmitināt kaķu kolonijā—tur dzīvojošo minču rīcībā ir pašiem sava 

mājiņa ar divām istabām un nodrošinātas regulāras ēdienreizes, kā arī ie-

spēja brīvi pastaigāties. Mildai pret iegūto brīvību nebija nekas iebilstams, 

taču savu mīlestību un uzticību pret cilvēkiem saglabāja—gan ļāvās samīļo-

ties un tikt paglaudīta, gan, nākot uz koloniju, vienmēr priecīgi skrēja pre-

tim un ar nepacietīgu ņaudēšanu un glaušanos gar kājām, aicināja ātrāk 

dot konservus.   

Atbrīvojoties vietai kaķu istabā, Mildiņa ir atgriezusies pie pārējiem mur-

rātājiem un ļoti gaida, kad arī pie viņas ieradīsies cilvēki, kuriem viņas 7 

pasaulē nodzīvotie gadi nebūs šķērslis un kuri vēlēsies viņai sniegt jaunu 

iespēju dzīvē. 
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 NOVEMBRĪ MĀJĀS DEVĀS... 

Patriks 

„Paaaaaaaaaatriiiiiiks!!!!” – šāds sauciens dažā-

dās sašutuma, izmisuma un piktuma nokrāsās 

patversmē skanēja ik katru mīļu dienu, kamēr 

vien Patriks dzīvoja pie mums. Neiedomājam mīļš 

un pieķērīgs cilvēkiem, melnraibais runčelis ne 

acu galā neieredzēja citus dzīvniekus, tāpēc tika 

nolemts, ka viņam būtu labāk dzīvot nevis kaķu 

istabas šaurībā kopā ar vairākiem desmitiem 

citu kaķu, ar kuriem viņš atradās nepārtrauktā 

karastāvoklī, bet gan patversmes pagalmā, kur 

plašums ir pietiekams, lai izvairītos no jebkā-

diem konfliktiem, naktis pavadot dakteres Dai-

gas kabineta klusumā. 

Taču Patriks nemaz negribēja izvairīties no 

konfliktiem, īpaši jau skaidrojot attiecības ar tā 

laika pagalma rudo bosu Miķeli – nepagāja ne 

diena, kad abi kārtīgi „neizmestu villu” pie gal-

venās ieejas, turklāt, lai gan Patriks visbiežāk 

palika zaudētājos un iedzīvojās saplēstā degunā 

un ausīs, tas viņu ne mazākajā mērā neatturēja 

no nākamā ķīviņa. Turklāt, kā jau kārtīgam ka-

ķim pieklājas, Patriks vēlējās visu un visus pie-

skatīt, atrodoties vienlaikus gan iekšā, gan ārā. 

Tā kā patversmes ēkai durvju un logu netrūkst, 

Patriku varēja sastapt visnegaidītākajās un ne-

piemērotākajās vietās, no kurām viņu tad nācās izraidīt. Šis dzīvesveids padarīja nervozus ne tikai vi-

sus patversmes darbiniekus, bet arī pašu Patriku, un runčuka labais raksturs pamazām sāka mainīties – 

zinādams, ka, visdrīzāk, kārtējo reizi tiks kaut kur nests prom vai sarāts, kaķis jau savlaicīgi ieņēma aiz-

sardzības stāju, sak, nenāciet man klāt, kur gribu, tur staigāju!  

Tāpēc viss patversmes un veterinārās klīnikas kolektīvs atviegloti uzelpoja, kad kādu dienu patversmē 

ieradās jauns pāris, kas vēlējās adoptēt tikai un vienīgi Patriku. Bija skaidrs, ka, būdams vienīgais mīlulis 

mājās, kur visi velta uzmanību tikai viņam, Patriks atkal kļūs par to mīļo un murrātīgo minci, kāds viņš 

bija agrāk. Un tā arī notika – jaunajās mājās Patriks ir īsts paraugkaķis un prieks saviem saimniekiem. 

Jau pirmajā dienā runcis droši izstaigājis visu dzīvokli un apskatījis visus plauktus un vietiņas kur ap-

gulties, kur spēlēties, kur apēst kādu gardumu. Katru nakti Patriks ierāpjas gultā pie saimniekiem un guļ 

kopā ar viņiem. 

Taču vismīļākā nodarbe Patrikam ir spēlēšanās ar kociņu. Viņš pats labprāt izdomā spēles, uzbrūk 

kociņam no "slēpņa", skraida ar to pa visu dzīvokli un uzjautrina gan saimniekus, gan ciemiņus. Arī 

ūdens krāns un tekošs ūdens viņam ir atklājums un izklaide. Lai arī citi varētu papriecāties par Patrika 

gaitām, viņa saimnieki pat izveidojuši viņam savu videoblogu! 

Patrika videoblogam līdzi variet sekot šeit:  

https://www.youtube.com/playlist?list=UUZwI-sh8jzjQK-UbCaVS9PA 
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Savus cilvēkus sunīte Džāra patversmē gaidīja ilgi – kopš 2013.gada vasaras, taču gaidīšana bija tā vēr-

ta – tādus saimniekus, kādi nu ir Džārai, var tikai novēlēt ikvienam sunim! Tie ir cilvēki, kuriem piemīt 

reta un neparasta spēja tik dziļi izprast suni, ka savstarpēja sapratne notiek caur skatienu, caur jūtām un 

emocijām. Taču – lai stāsta Džāra pati! 

 

„Sveiki, mani mīļie! 

 

Te es - Džāra! Man klājas labi, neuztraucieties par 

mani! Es esmu pateicīga jums par jūsu labsirdību, 

mīlestību un rūpēm, un gribu sacīt lielu paldies visu 

to zvēriņu vārdā, kuri pateicoties jums ir atraduši 

mājas! 

Cilvēki, kas mani paņēma, ļoti mani mīl. Bet es 

viņus vienkārši dievinu! Varbūt tas ir muļķīgi un pār-

steidzīgi no manas puses tik ļoti viņiem uzticēties jau 

pēc trim nedēļām, taču mana suņa intuīcija saka, ka 

viņi ir labi cilvēki! Viņi sevi sauc par manu papucīti un 

mammucīti – tas ir mazliet neierasti, taču bezgala patī-

kami! Savu mammucīti es varu nolaizīt no galvas līdz 

kājām, cik vien man tīk, viņa par to tikai smejas, bet 

papucītis ir nopietnāks – viņš ir vadonis! Bet viņš arī ir 

labs - jau pēc pirmajām pusdienām iedeva man veselu 

kotleti! Papucītis man paskaidroja, ka mūsu mājās 

spēkā ir Desas likums – pirmais kumosiņš vienmēr 

tiek sunim. Es šo likumu cītīgi ievēroju – man tas ne-

maz nav grūti! 

Vēl man ir draudzenīte Masjaņa, mazs, pūkains 

kaķu šķirnes sunītis. Viņa ir tik drosmīga – nebaidās 

ne no kā un ne no viena! Viņa pat drīkst gulēt uz vis-

iem dīvāniem un asināt nagus pie savas mājiņas. 

Mūsu vecāki viņu par to nerāj, bet es gan uztraucos 

– sabojās taču mantu! Lai gan Masjaņa reizēm ir īsta 

nejaucene, taču es viņu cienu. Ja jau mammucītis un papucītis viņu tā mīl, 

tad es arī viņu mīlēšu, lai gan kaut kur sirds dziļumos... 

Man ir vēl daudz, daudz jaunumu! Mūsu būda ir silta un plaša – četras istabas un virtuve. Mēs dzīvo-

jam pirmajā stāvā un es drīkstu skatīties pa logu. Mammucītis man to ļauj, jo saskaņā ar vēl vienu suņu 

likumu mūsu mājās visiem logiem ir rullējamās žalūzijas. Tomēr divās istabās iet man neiesaka – tur ir 

aizkari, gultas, daudz citu nepazīstamu lietu un drēbes. 

Jāaaa! Man ir sava Vieta viesistabā un jauna guļvieta! Man ir daudz dažādu mantiņu – pīkstuļi, virves 

un bumbiņas! Dažreiz es uz sava paklājiņa atrodu pārsteigumu – gaļas gabaliņu vai „smirdekli”, ko pēc 

tam varu ilgi grauzt – tas tik brīnišķīgi ož! Baro mani labi, neraizējieties! Virtuvē man ir divas personīgās 

bļodiņas. Tās stāv uz speciāla statīva – droši vien arī pēc kāda suņu likuma. Tikai tam kaķim nekādi liku-

mi nav rakstīti – vienmēr dzer no manas bļodiņas! Paceļas uz pakaļkājām un dzer, un glūn tā viltīgi... Bet 

es nemaz nesūdzos! Mācos dalīties, jo mēs taču tagad esam ģimene! Vēl jo vairāk tāpēc, ka mammucītim 

un papucītim mīlestības pietiek mums abām. Un mammucītis katru dienu mani ķemmē ar speciālu gumi-

jas suku. Tas ir ļoti patīkami – viegla masāža un kažoks kļūst tik skaists! 

 

Džāra 
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LAIMĪGIE STĀSTI 

Man uzreiz paskaidroja, ka savas darīšanas (nu, 

jūs jau saprotat, kādas) jākārto ārā. Es to uzreiz 

sapratu un kārtīgi ievēroju, turklāt mani ved pa-

staigāties trīs reizes dienā – agri no rīta, dienā uz 

mežu (par to pastāstīšu vēlāk!), un vakarā pirms 

gulētiešanas. Vai, no sākuma man bija ļoti bail iet 

ārā! Nepazīstama vieta, daudz mašīnu, pāri galvai 

zemu lido lidmašīnas, un, kad paliek tumšs, mašī-

nām iedegas tie lukturi! Taču es saņēmu sevi ķe-

pās un sāku vērot, ko dara mammucītis un papu-

cītis. Ja jau viņi iet mierīgi, tad es arī cenšos ne-

krist panikā. Pamazām pieradu pie jaunām ska-

ņām un vietām, un tagad vairs nemaz nav tik bai-

līgi! Mani ļoti slavē par to, kā es māku iet „blakus”, par to pat 

dod kārumus! Tas ir īpaši svarīgi, kad mēs ejam pāri ielai, lai nokļūtu mežā. 

Mežs!!! Joooohoooohooooo! Mežs ir tepat, pāri ielai – brīnišķīgais Imantas priežu mežs! Tur ir tik daudz 

dažādu smaržu, uzkalniņu, taciņu un smilšu bedru! No sākuma pa mežu mani veda pavadā, bet pēc nedē-

ļas papucītis nolēma, ka es jau esmu liela meitene, varu staigāt arī viena pati, un palaida mani vaļā. Es 

joņoju kā traka, drāzos pakaļ kociņiem, čiekuriem un vienkārši tāpat! Un cik jauki ir vārtīties mīkstās sū-

nās! 

Mežā man lieti noder suņu skolā apgūtais un pašas veselais saprāts. Jo pats galvenais suņu likums 

pastaigas laikā ir - vienmēr paklausīt, kad saimnieks tevi sauc! To es protu ļoti labi, vēl jo vairāk tāpēc, ka 

par to vienmēr paslavē un iedod kaut ko garšīgu no jakas burvju kabatas. Jāaa! Man tagad ir daudz jaunu 

draugu, ar kuriem kopā es bieži pastaigājos pa mežu. Visi mani suņu draugi ir labi audzināti un draudzīgi. 

Ir tik forši paskraidīt labā kompānijā, pakomunicēt un paspēlēties! 

Un vēl divi jaunumi! Mani tagad sauc Džeraldīna, draugiem vienkārši Džera. Mammucīte samainīja ma-

nam vārdam tikai vienu burtu, bet redz, cik solīdi sanāca! Man patīk! Vēl mammucīte man pastāstīja, ka 

esmu ļoti retas šķirnes pārstāve. Manu šķirni sauc Stafodvorts (vēstules oriģinālā krie-

vu valodā Стаффодворт)! To atšifrē it kā Gal-

ma stafords (Стаффорд при дворе), it kā Sta-

fords galminieks (Стаффорд дворянин), tā īsti 

nemaz nezinu. Taču tas jau nav svarīgi, svarīgi 

ir tas, ka es jūtos ļoti īpaša un mīlēta! 

Katru vakaru pirms gulētiešanas mans 

mammucītis mani samīļo, noglāsta purniņu 

un saka: „Labu nakti, manu suņuk!” Es saldi 

aizmiegu un sapņoju par to, lai arī manus 

draugus, kuri palika patversmē, kāds paņem-

tu uz mājām! Jo pasaulē ir daudz labu cilvē-

ku – to es tagad zinu! 

 

Ar cieņu, 

Stafodvorts Džeraldīna”  
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VĒSTULES NO MĀJĀM 

ČETRKĀJAIŅU PASTKASTĪTE: 

Saimnieki par mīluļiem, mīluļi par saimniekiem 

Sveicieni no Fila un Felicitas! 

Māsiņai un brālītim klājas ļoti labi. Kopš 

septembra, kad pārcēlās uz dzīvi pie 
mums, ir krietni paaugušies. Abi ir dzīves-
priecīgi, ar labu apetīti un ļoti mīlīgi. Mums 
šķiet, ka viņi izrāda lielu pateicību par to, 
ka ir atraduši mājas. Paldies jums,ka dodat 
iespēju šiem mazjiem draugiem justies mīlē-
tiem ! 
 
Te bildīte no pusdienlaika snaudas.  
Ar cieņu Meiersoni. 

Fils un Felicita 

Sveicieni no princeses Ļizas! 

Labdien, 

 
nemanot pienācis novembris, bet es kā parasti 
jautri pavadu savas dienas ārā spēlējoties un me-
dījot. Šogad būs barga ziema, bet mani tas neuz-
trauc, jo es jau cītīgi tai gatavojos - esmu izaudzē-
jusi sev kuplu un biezu kažoku Man ir skaistas 
kuplas bikses un kupla moderna apkakle. Skatie-
ties paši! Visi mani kaimiņi mani sauc par krasa-
vicu(skaistulīti), jo manu kuplo asti jau var pama-

nīt no liela gabala! Mamma man nopirka gultiņu, 
bet man ne īpaši patīk tajā gulēt, bet viņai par 
prieku es šad tad mēdzu tur arī pagulēt. Vislabāk 
man patīk darīt to, kas pašai tīk - tāda nu es es-
mu. Sūtu sveicienus visiem patversmes iemītnie-

kiem un darbiniekiem. Latvijas valsts svētkos! 

 

Jūsu bijusī iemītniece Mince (Princesa Liza)  

Ļiza 

Dažkārt foto izsaka vairāk ne-
kā vārdi—nav šaubu, ka mūsu 
bijušajai iemītniecei Pūcei jaun-
ajās mājās klājas ļoti labi! 

Pūce 
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VĒSTULES NO MĀJĀM 

Vēstule no Ņusika—Mikija Naža 

Labdien, mani mīļie labdari! 

Joprojām esmu dzīvs un laimīgs savās mājās, 
kurās dzīvo arī mani īrnieki (laikam saimnieki 
tomēr) un Bosiks, kuru izrakām mežā no sniega 
(suns). Abi sargājam savu teritoriju un, ja netie-

ku galā viens, Bosiks nāk palīgā. 

Ar cieņu 

Ņusiks- Mikijs Nazis 

Ņusiks—Mikijs 
Nazis 

Vēstule no Merlina 

Labdien!  

1. novembrī mēs no jūsu patversmes paņēmam 

melnbalto kaķi Merilinu. 

Pirmo dienu viņš lielākoties slēpās zem dīvāna, 

bet nākamajā dienā jau bija kļuvis priecīgāks.  

Viņš par savu saimnieci ir pieņēmis Andu un vien-
mēr bez ierunām piekrīt sēdēt viņai rokās, bet ci-
tiem tikai dažreiz. Anda ir mana māsa un mēs uz-
dāvinājām viņai kaķi astoņu gadu dzimšanas die-

nā. 

Viņam patīk līst drēbju skapjos un izlietnē. Viņš 

iet arī ārā. Mēs viņu saucam par Merilinu un Aķi. 

 

Merlina ģimene 

Merlins 

Ziņas no rudā runča Kurkuma 

Kurkumu no patversmes paņēmām tieši pirmajā no-

vembrī. 

Rudais runcis saukts ne vien par Kurkumu, bet arī 
par Kariju, tomēr Kuskuss viņam patīk vislabāk! Ka-
ķis ir ļoti mīlīgs un viņam patīk sabiedrība. Liekas, 
ka no rītiem modinātājs ir domāts Kuskusam, jo, 
kad saimnieki neceļas, runcis skaļi ņaud, rosinā-
dams apņemšanos celties no gultas. Kuskusu nav 
iespējams ignorēt, kā to var darīt ar modinātāju, 
runcītis ļoti prasās uzmanības un ir ļoti mīļš, viņam 

patīk gulēt cieši līdzās cilvēkam. Lai gan jāsaka, ka 
par labu guļvietu runčuks atzīst arī kāpnes un van-

nasistabas silto grīdu :) 

Esam ļoti priecīgi par mīlīgo runčuku! 

Pateicībā, Dimiteru ģimene 

Kurkums 
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VĒSTULES NO MĀJĀM 

Mices vēstules no mājām 

Novembra notikumu vidū īpaši jāizceļ kaķenītes Mices došanās uz mājām, jo viņa patversmē 

pavadīja gadu un sava svārstīgā rakstura dēļ (te mīļuma iemiesojums, te pēkšņi—niknākā fūrija) 

saimniekus atrast bija grūti. Taču kādā dienā pie viņas ieradās cilvēki, kuri bija noskatījuši tieši 

viņi, nenobijās, kad Mice parādīja savu raksturu, un aizveda uz mājām. Esam saņēmuši arī divas 

vēstules—nav šaubu, ka Mice ir satikusi īstos un ka viņai klājas patiešām labi! 

Labdien! 

 
Mice ir lielisks kaķis! Visu ceļu uz mājām 
Mice mierīgi sēdēja somā un vēroja kā krīt 
pirmais sniegs. Kad nonācām mājās, kaķe-
nīte uzreiz izskrēja no somas, uzkoda pāris 
barības graudiņus uz drošā solī devās ap-
gaitā pa dzīvokli (kaķenīte ļoti ātri adaptē-
jās jaunajā vidē). Un tad, pēc patversmē 
pieredzētā, kad Mice spoži parādīja visus 
niķus un stiķus, notika tas, ko es vismazāk 
gaidīju - Mice sāka bezgalīgi mīļoties, mur-
rāt, tīties apkārt kā šālle, un tā visu vaka-

ru. 

Mice ir visīstākais klēpja kaķis - viņai ļoti 
patīk, kad viņu ķemmē - tad viņa skaļi 
murrā un labpatikā izsiepj ķepas. Labprāt 
spēlējas ar mazajām rotaļu pelītēm - met 
pa gaisu un tad pati skrien pakaļ. Akvārijs Mices uzmanību, pro-
tams, ir piesaistījis, tomēr viņa zivtiņas neaiztiek - tikai vēro pa gabalu no dīvāna malas, līdz pati aiz-
mieg. Kaķenīte ir ļoti kārtīga, akurāta un viņai ir ļoti maiga un trausla daba, kā arī viņai patiešām nepatīk 
citi kaķi, jo mince, pirmo reizi ieraugot sevi lielajā spogulī neganti iešņācās, bet tagad jau viņa ir sapratu-

si, ka atspulgs "nav bīstams" :) . 

Micei patiešām ļoti garšo gaļa un viņa reaģē uz kraukšķī-

giem papīrīšiem (tiklīdz sadzird skaņu, tā skrien uz virtuvi 
un gaida, kad iebērs kādu kārumu). Pirmajā vakarā Mice 
neatkāpās ne soli, kā sunītis. Mājās Mice nevienam nav 
uzšņākusi (izņemot gadījumu, kad viņa ieraudzīja sevi 
spogulī :) ), nav nevienam ieskrāpējusi, vai arī kā citādi 
izrādījusi savu nepatiku. Arī visi 14 puķu podi stāv kā stā-
vējuši. Micei patīk atrasties cilvēku tuvumā un sajust cil-
vēka siltumu, kaut vai tikai uzliekot ķepu uz pleca no dī-

vāna malas. 

Šķiet, ka Mices niķi būs kaut kur izbiruši pa ceļam no 

patversmes uz mājām! :) Paldies Jums par labo darbu! 

 

Mices saimniece 
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VĒSTULES NO MĀJĀM 

Mices pirmā nedēļa jaunajās mājās 

Mice jau nedēļu dzīvo jaunajās mājās un viņai iet 

ļoti labi! 

No rītiem Mice, uzlecot uz pleca, palīdz vārīt kafi-

ju, nomazgāt traukus, kā arī piedalās citos ikrīta 

rituālos. Pirms došanās uz darbu Mice noteikti gri-

bēs paspēlēties ar savu mīļāko peli - tad viņa uzmet 

kūkumu un skrien pa visu māju metot peli pa gaisu. 

Ar peli viņa ne tikai spēlējas, bet arī labprāt pacienā 

ar savu barību (skat. foto). Reizēm Micīte kā suņuks 

pienes mums peli klāt un gaida, kad mēs to viņai 

pametīsim, lai varētu skriet tai pakaļ. Pārnākot no 

darba, Micīte vienmēr mums mīļi skrien pretī un gai-

da kārumus. 

 

Lai cik tas interesanti nebūtu Micītei namaz nav 

bail no ūdens. Viņai ļoti patīk sēdēt vannā un šad, 

tad viņa pati palien zem ūdenskrāna, lai nomazgā-

tos. Kaķītis turpina būt ļoti mīļš, paklausīgs un sa-

biedrisks, labprāt mīļojas arī ar ciemiņiem, mīļi pie-

glaužas uz pleca un murrā. Mices mīļākās vietas 

mājā ir dīvāns un īpašais Mices krēsls, kuru mēs 

esam iesaukuši par Mices kundzes troni!  

Ar katru dienu Micītes kažociņš kļūst arvien spo-

žāks un kuplāks (Mice mums ir smuka! 
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