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Mūsdienās dzīvnieku aizsardzības 

ideja ir paplašinājusies uz visiem 

dzīvniekiem. 4.oktobri visā pasaulē 

atzīmē kā labestības, iejūtības un 

līdzcietības dienu. Tā ir diena, kad 

varam pateikties visiem mazajiem 

brāļiem par patieso draudzību, uz-

ticību un viņu sirdssiltumu, tā ir 

diena, kad varam pārdomāt nepa-

darīto viņu labā, mazināt savu vāju-

mu un dot solījumu vairot pasaulē 

labo. Labo darbu nedēļas vēstneši 

bija Skultes pamatskolas jaunie no-

vadpētnieki, kas patversmi apme-

klēja 9.oktobrī, iespaidojoties no 

redzētā, atgriezušies skolā, sacerēja 

aizkustinošu vēstuli „Esi mana 

zvaigzne”, ko varētu būt rakstījis 

kāds no patversmes iemītniekiem. 

Tajā teiktais ir atgādinājums mums 

visiem: 

“Mīļo Cilvēk, es neprasīšu daudz! 

Mīli mani, noglāsti, ieskaties acīs un 

uzsmaidi. Mana sirsniņa grib prie-

cāties kopā ar tevi. Būt blakus. Kopā 

pārdzīvot gan jaukas un saulainas, 

gan drūmas un bēdīgas dienas.” 

 

Atzīmējot 4.oktobri, pasniedzam 

savu dāvanu - jaunu “Dzīvnieku 

drauga” mājas lapu - visiem 

dzīvniekiem, kuriem cenšamies 

palīdzēt. 

 

Dzīvnieku drauga 

komanda 

4.oktobris – Pasaules dzīvnieku 
diena! 

Oktobrī paveiktais 2 

Ziņas: “Dzīvnieku 

draugam” jauna 
mājaslapa, ciemiņi 

patversmē, “Esi ma-

na zvaigzne”, rotaļlie-

tu talka 

3 

Dzīvnieku aizsar-

dzība: slepeni video 
par ciešanām Lietu-

vas kažokzvēru 

audzētavās 

6 

Numura tēma: Kad 

sunim laiks doties uz 
skolu… 2. daļa 

8 

Borisa un Ināras 

Teterevu fi-
nansētajā projektā 

paveiktais oktobrī 

15 

Mēneša dzīvnieks: 

Romija 

16 

Laimīgie stāsti 17 

Paraksti petīciju 

par dzīvnieku 

20 

  

  

  

Šajā numurā: 

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku dienu atzīmēja 1931.gadā Itālijas pil-

sētā Florencē, kad grupa ekologu vērsa sabiedrības uzmanību uz 

izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. (Par 

atzīmējamo dienu tajā laikā tika izvēlēts 4.oktobris – katoliskajā 

tradīcijā svētā Franciska nāves diena. Sv.Francisks bija cīnītājs par 

ticības galvenajām vērtībām — pazemību, vienkāršību, sirdsšķīstību un 

mīlestību pret visām Dieva radībām.) 
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Dzīvnieku Draugam jauna mājas lapa  

Oktobrī dienasgaismu ieraudzī-

ja Dzīvnieku Drauga fonda jaunā 

mājas lapa, darbs pie kuras tika 

uzsākts vasaras vidū. 

Jaunajai lapai ir ne vien mo-

derns dizains, bet arī daudz plašā-

kas iespējas, piemēram, tiešsais-

tes ziedojumu forma, kur ikviens 

var ātri un ērti ziedot līdzekļus 

patversmes iemītniekiem, izman-

tojot savu bankas karti. 

Lapa satur plašu informāciju 

par patversmi un tās iemītnie-

kiem, sociālo veterināro klīniku 

„Dzīvnieku Draugs” un tajā īsteno-

tajiem projektiem, „Dzīvnieku 

Drauga” vēsturi un tā dibinātāju 

Kristīni Čilveri. Sadaļā „Dzīvnieku 

aizsardzība” interesenti var iegūt 

informāciju par svarīgākajiem 

dzīvnieku aizsardzības jautāju-

miem un problemātiku. Netrūkst 

arī jaunumu sadaļas, bet sadaļā 

„Vēstules no mājām” lasāmi stāsti 

un skatāmas bildes par bijušo pa-

tversmes iemītnieku dzīvi jaunajās 

mājās. 

Jaunā lapa tiks aizvien papildi-

nāta un pilnveidota, tāpēc būsim 

pateicīgi par atsauksmēm, priekš-

likumiem un ierosinājumiem!  

Ciemiņi patversmē 

No 13. līdz 19.oktobrim, kad 

Latvijā norisinājās Labo darbu 

nedēļa, arī patversmē „Dzīvnieku 

Draugs” ar sarūpētajām dāvanām 

viesojās vairākas bērnu grupas no 

Rīgas un Pierīgas skolām. 

Pirmie Labo darbu nedēļas 

vēstneši bija Skultes pamatskolas 

jaunie novadpētnieki skolotājas 

Annas Čeičas-Sultanes vadībā, 

kas  pa tversmi  apmeklē ja 

9.oktobrī. Iespaidojoties no redzē-

tā, bērni, atgriezušies skolā, sace-

rēja aizkustinošu vēstuli „Esi ma-

na zvaigzne”, ko varētu būt rakstī-

jis kāds no patversmes iemītnie-

kiem.  

15.oktobris patversmē bija Zie-

meļvalstu ģimnāzijas diena – die-

nas garumā patversmi apmeklēja 

visi ģimnāzijas piektklasnieki – 

kopā gandrīz 90 bērni no četrām 

klasēm. Skolēni ar lielu interesi 

noklausījās stāstījumu par Dzīv-

nieku Drauga fonda darbu un 

mērķiem, bet pēc tam devās iepa-

zīties ar patversmē mītošajiem 

suņiem un kaķiem.  

Savukārt 17.oktobrī patversmē 

viesojās Privātās alternatīvās vi-

dusskolas bērni, kuri pēc iepazī-

šanās ar patversmes darbu devās 

pastaigā ar suņiem. 

„Dzīvnieku Drauga” komanda un 

četrkājainie iemītnieki pateicas 

Labo darbu nedēļas dalībniekiem 

par sarūpētajām dāvanām – barī-

bu, rotaļlietām, sedziņām un kā-

rumiem! 
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Esi mana zvaigzne 

...Ja man izdodas redzēt krītošo zvaig-

zni, es vienmēr sapņoju tikai par vienu: 

es vēlos labas mājas un uzticīgu Cilvēku. 

.. 

Paskrien dienas, paiet naktis. Bet es jopro-

jām esmu šeit. Nē, slikti man nav. Te mani 

baro, kopj.  Dažreiz ar mani arī rotaļājas. Pa-

cienā ar gardumu. Taču... es gribu Savu Cil-

vēku. Cik laimīgs tad es būtu! Vai tad tas ir 

daudz prasīts? 

Dažreiz es sapņoju, kā mēs ar Cilvēku pava-

dām laiku, kā kopā rotalājamies, kā es prie-

cājos un redzu Cilvēka acīs pārliecību – viņš 

mani nepametīs. 

Taču šie sapņi ātri izgaist, zvaigznes no rī-

tiem nodziest, un to vietā nāk mokoša sirds-

sāpe, tik asa un sāpīga, ka negribas celties kājās. 

Šādos brīžos gribas vēl vairāk saritināties sava būra  kaktā 

un klusām, pie sevis, smilkstēt. Jūs, Cilvēki, to sauktu par raudā-

šanu... 

Mīļo Cilvēk, es neprasīšu daudz! Mīli mani, noglāsti, ieskaties acīs un uzsmaidi. Mana sirsni-

ņa grib priecāties kopā ar tevi. Būt blakus. Kopā pārdzīvot gan jaukas un saulainas, gan drū-

mas un bēdīgas dienas. 

Es apsolu mīlēt bez nosacījumiem! Esi mana zvaigzne, kurai es varu sekot, kuru sagaidīt 

katru vakaru, tāpat, kā es sagaidu zvaigznes tagad, redzot  pa mazu loga šķirbiņu. 

Neļauj manai zvaigznei nodzist! Jo kādreiz tā jau notika. Un to es nevienam, nekad negribētu 

novēlēt... 

 

Vēstuli rakstīja Mārupes novada Skultes sā-

kumskolas novadpētniecības pulciņa vadītā-

ja Anna Čeiča-Sultane kopā ar jaunajiem no-

vadpētniekiem K.Boridjko, J.Kļimentjevu 

(2.kl.), S.Anocki, L.Boridjko, R.Gurmanu, 

A.Jambajevu, P.Kuterginu, M.Pārumu, 

S.Timmu (3.kl.), V. Alencinoviču, V.Boli, 

M.Čerpinski, R.Timmu (4.kl.). 

Izdari sirdsdarbu, 

atnāc man pakaļ! 
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Rotaļlietu talkā top mantas patversmes suņiem 

25. oktobrī patversmē pulcējās gan lieli, gan ma-

zi brīvprātīgie palīgi, lai vairāku stundu garumā 

gatavotu gan rejošajiem, gan ņaudošajiem iemītnie-

kiem interesantas rotaļlietas, ar ko kavēt garās 

stundas, kas jāpavada vieniem pašiem būrīšos. 

Draudzīgā atmosfērā un čaklā rosībā tapa vesels 

kalns visdažādāko auduma pinumu, vijumu, bum-

bu un citu mantu, kas palīdzēs patversmes suņiem 

kliedēt ikdienas garlaicību. Mūsu četrkājaiņu vārdā 

mēs sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās un 

iesaistījās. Jūsu darbs patiešām tika atzinīgi novēr-

tēts!  
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Slepeni video atklāj cietsirdību pret dzīvniekiem Lietuvas  

zvēraudzētavās 

Visi videomateriāli uzņemti 

kopā ar GPS navigācijas ierīcēm, 

kas apliecina, ka tie ir no kon-

krētajām Lietuvas zvēraudzēta-

vām. Dzīvnieku aizsardzības or-

ganizācija iegūtos materiālus 

nodevusi Lietuvas policijai un 

Pārtikas un veterinārajam die-

nestam (PVD), kā arī uzsākusi 

kampaņu «Kailiniams 

NE» (Kažokādām NĒ), vēršot Lie-

tuvas sabiedrības uzmanību uz 

to, ka nepieciešamas stingrākas 

labturības prasības kažokzvēru 

audzēšanai. 

Lietuvas PVD inspektors 

Giedrius Blekaitis, komentējot 

videomateriālos redzamo situāci-

ju, televīzijas ziņu raidījumā no-

rādījis: «Ja fermā ir tik daudz 

ievainotu dzīvnieku, varbūt da-

žos gadījumos dzīvnieku audzē-

šana šādās fermās būtu jāaiz-

liedz. Ja zvēraudzētājs nezina, 

kā atbildīgi audzēt dzīvniekus, 

tad vajadzētu ierosināt, lai viņš 

pārtrauc to darīt, jo dzīvniekus 

nedrīkst šādi mocīt.» 

Savukārt kažokzvēru fermas 

«Northern Fox» īpašnieks Vitas 

Palaitis, kura fermā uzņemti 

kadri ar ievainotiem un beigtiem 

dzīvniekiem, komentēja: «Ūdeles 

ir plēsēji pēc dabas. Arī dabā 

viņas uzbrūk viena otrai.» Pēc 

tam, kad zvēraudzētājs uzzināja, 

ka šokējošie materiāli ir no viņa 

fermas, viņš to noliedza: «Kāds ir 

filmējis kaut ko manā fermā? Vai 

viņiem ir tiesības to slepeni da-

rīt? Nav pat skaidrs, kur viņi to 

ir filmējuši. Tas ir nelikumīgi! Es 

kā īpašnieks neatzīstu nekādus 

likumpārkāpumus un neatzīstu, 

ka manā fermā ir ievainoti dzīv-

nieki.» 

Līdzīga situācija 2012.gadā 

tika atklāta slepeni uzņemtos 

videomateriālos Latvijas un 

Igaunijas kažokzvēru audzēta-

vās, tādejādi atklājot kažokādām 

audzēto dzīvnieku ikdienu in-

dustriālās ražošanas fermās. Vi-

sās fermās novērojami labturī-

bas pārkāpumi: slimi, ievainoti, 

bez veterinārās palīdzības atstāti 

dzīvnieki, kā arī miruši dzīvnieki 

sprostos kopā ar dzīvajiem. 

Lietuvas dzīvnieku tiesību organizācija „Tušti narvai” («Tukšie būri») 28.oktobrī publiskoja sle-

peni filmētus videomateriālus no 12 Lietuvas zvēraudzētavām, kas atklāj šokējošos apstākļus, kā-

dos dzīvnieki tiek turēti - netīrība, šauri sprosti, smagi ievainotas ūdeles, no kurām dažas mirušas 

jau tik ilgu laiku, ka sākušas sadalīties.  

Informācija sagatavota pēc biedrības „Dzīvnieku Brīvība” materiāliem 
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Latvijā atļauj būvēt kārtējo zvēru fermu  

Jāatzīst gan, ka Aizputes do-

mes lēmums tapa diskusijās un 

pārdomās par audzētavas ietek-

mi uz vidi un iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti – vairāki domnieki pat 

devās iepazīšanās vizītē uz netā-

lu esošo jauno Vērgales zvērau-

dzētavu un asi kritizēja tur re-

dzēto. Tomēr lielu lomu zvērau-

dzētājam pozitīvā lēmuma pie-

ņemšanā spēlēja pašu iedzīvotā-

ju pasivitāte – būves sabiedris-

kajā apspriešanā tika saņemtas 

tikai astoņas anketas, divas no 

tām – bez juridiska spēka, bet 

visi seši zvēraudzētavas tuvējās 

apkārtnes zemes īpašnieki deva 

piekrišanu tās celtniecībai vēl 

pirms sabiedriskās apspriešanas 

sākuma. 

Kā laikrakstam „Kurzemes 

Vārds” atzinusi novada deputāte 

Anita Leimante, "ja būtu piedalī-

jušies visi deputāti, visādi varētu 

būt". "Jautājumu izlemt nenācās 

viegli," sacījusi deputāte. Pavi-

sam pašvaldībā ir 15 deputātu, 

pieci sēdē nepiedalījās. Leimante 

un vēl seši deputāti – Daiga Pet-

rauska, Skaidrīte Segliņa, Andris 

Jankovskis, Juris Grasmanis, 

Rolands Klēfelds un Irēna Tīma-

ne – balsojumā atbalstīja būv-

niecības ieceres īstenošanu. Sa-

vukārt pašvaldības vadītājs 

Aivars Šilis un deputāti Linards 

Tiļugs un Jānis Balodis atturēju-

šies. Šilis iepriekš "Kurzemes 

Vārdam" pauda vēlmi sagaidīt 

publiskās apspriešanas rezultā-

tus un, vadoties pēc tiem, pie-

ņemt savu personisko lēmumu.  

Jaunā ūdeļu ferma tiks būvē-

ta Aizputes pagastā, tieši iepretī 

apdzīvotai vietai Dubeņmuiža.  

Neraugoties uz visā pasaulē vērojamo tendenci atteikties no kažokzvēru audzēšanas kā cietsir-

dīgas un ētiski nepieņemamas nodarbes, Aizputes novada dome oktobra nogalē atbalstīja SIA 

"Rairoda" ieceri pamestā fermā Aizputes pagastā izveidot kārtējo ūdeļu audzētavu.  

Informācija sagatavota pēc biedrības „Dzīvnieku Brīvība” materiāliem 

Foto no—http://resources3.news.com.au/images/2011/03/04/1226016/143271-stardust-circus-lion.jpg 

Rīgas Cirks nolīgst vēl vienu bēdīgi slavenu dresētāju 

Rīgas Cirkā oktobrī ar šovu „Lauvu impērija” uzstājās dresētāji Oleksii un Veronika Pinko no 

Ukrainas. Šie dresētāji ir bēdīgi slaveni ar to, ka viņu lauvas vismaz divreiz uzbrukuši cilvēkiem, 

turklāt viens no cietušajiem no gūtajiem ievainojumiem miris.  

Uzbrukums pašam dresētā-

jam pirms četriem gadiem notika 

izrādes laikā cirka arēnā Ļvovā 

un to vairākos videomateriālos 

fiksēja satriektie skatītāji. Savu-

kārt šī gada sākumā Piņko lau-

vas Tbilisi cirkā uzbruka 24 ga-

dus vecajam dzīvnieku kopējam 

Romānam Gulkinam, kas trupā 

strādāja vairākus gadus. No gū-

tajiem ievainojumiem puisis vē-

lāk mira, taču viņa nāve tika pa-

sniegta kā nelaimes gadījums. 

Uzbrukumi dresētājiem un 

kopējiem cirkos nav retums un 

nereti beidzas ar smagiem sa-

kropļojumiem vai nāvi – gan cil-

vēku, gan dzīvnieku. Tos izraisa 

nedabiskie un nožēlojamie dzī-

ves apstākļi, nežēlīgā dresūra, 

garie pārvadājumi, kuru dēļ cir-

ka dzīvnieki ir nepārtrauktā 

stresā, kas bieži vien mēdz iz-

pausties agresijā pret cilvēkiem, 

it īpaši dresētājiem. 

Uzskatot, ka cirks nav piemē-

rota vieta dzīvniekiem, arvien 

vairāk valstis aizliedz savvaļas 

dzīvnieku izmantošanu cirkos. 

Nacionāla līmeņa aizliegumi jau 

pieņemti Austrijā, Beļģijā, Grie-

ķijā, Izraēlā, Horvātijā, Slovēnijā, 

Bosnijā un Hercegovinā, Kiprā, 

Bolīvijā, Singapūrā, Peru un cit-

viet. Drīzumā savvaļas dzīvnieku 

izmantošanas aizliegumu plāno 

pieņemt arī Lielbritānija un 

Igaunija. 
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Izvēle, kur sūtīt mācīties savas atvases, nekad nav viegla daudziem topošo pirmklasnieku vecā-

kiem, jo skolu ir daudz un ne vienmēr ir viegli saprast, kas manējam derēs vislabāk?   

Kad cilvēki patversmē adoptē suni, mēs rekomendējam apmeklēt suņu skolu, it sevišķi, ja 

saimniekam šis būs pirmais suns vai arī pats četrkājainis visas labas audzināšanas etiķetes noslē-

pumus nav apguvis un dažam labam ir kāds niķis, kura novēršanā noderētu speciālista padoms. 

Taču, internetā meklējot skolotāju savam sunim, izvēles iespēju un solījumu uz vēlamo rezultātu 

ir patiešām daudz. Kā tajos neapmaldīties un izvēlēties to, kas ir piemērotākais tavam sunim? 

Kad sunim laiks doties uz  

skolu… 

2. daļa: skola, skolnieks un skolotājs  

Bija laiks, kad katram sunim 

mājās bija veicams savs uzde-

vums – īpašuma un saimnieka 

sargāšana, lopu ganīšana, grau-

zēju apkarošana, piedalīšanās 

medībās, kamanu vai ratu vil-

kšana, pazudušu cilvēku meklē-

šana utt. Suņi izgāja dzīves sko-

lu, kuru veidoja viņa dzīves un 

darba apstākļi ģimenē. Divi pa-

saules kari nozīmīgi mainīja vei-

du, kā cilvēki bija dzīvojuši līdz 

šim – arvien vairāk bija cilvēki, 

kuri pa dienu devās uz darbu, 

atstājot savus mīluļus mājās. Ko 

dara suns, kuram ierasts savu 

saimnieku pavadīt it visur, bet 

tagad ir jāpaliek mājās? Pro-

tams, garlaicības mākts, sastrā-

dā blēņas. Mainījusies arī suņa 

loma cilvēka dzīvē – šobrīd četr-

kājainā drauga svarīgākais uz-

devums ir būt par kompanjonu 

un draugu.  

Suns ir viens no populārāka-

jiem mājdzīvniekiem pasaulē un 

līdz ar to interese par viņu uzve-

dību un apmācību ir augusi un 

attīstījusies visdažādākajās for-

mās. Lai gan pirmo oficiālo rak-

stu par suņa skološanu uzrak-

stīja Markuss Varro Senajā Ro-

mā par kucēnu apmācīšanu ga-

na amatam, tad par sistemātis-

ku apmācību mūsdienu izpratnē 

var runāt pēc I Pasaules kara, 

kurā bija nepieciešami suņi, kas 

prastu izpildīt noteiktus uzdevu-

mus. Tā kā bojā gāja ne tikai 

cilvēki, bet arī suņi, tad piepra-

sījums pēc “rekrūšiem” bija 

augsts. Pēc II Pasaules kara 

daudzi atvaļinātie “suņu treneri” 

sāka piedāvāt savus pakalpoju-

mus cilvēkiem, kas par suņa 

skološanu interesējās vai arī bija 

saskārušies ar uzvedības problē-

mām. Te gan ir jāpiebilst – ka 

tolaik izmantotās metodes mūs-

dienās tiek uzskatītas par nežē-

līgām un bieži vien sunim noda-

rīja vairāk pāri nekā iemācīja 

kaut ko jaunu.  

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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Suņu skolu darbības princi-

pus vienkāršoti var iedalīt divās 

kategorijās: tradicionālā apmā-

cība jeb idejas pamatā ir tas, ka 

visas suņa uzvedības problēmas 

ir saistītas ar tieksmi dominēt 

pār saimnieku un ka vienīgais 

ceļš, kā panākt suņa pilnīgu 

pakļaušanos, ir fiziski sodi par 

katru nepareizu rīcību. Tas vieg-

lā formā var izpausties kā rau-

šana aiz kaklasiksnas, bakstīša-

na, gāšana uz muguras, piespie-

šana pie zemes, žņaudzošo vai 

aso kaklasiksnu izmantošana, 

nereti – suns par sodu tiek 

sists. Pozitīvā apmācība, kas 

balstās uz zinātniski pierādītu 

patiesību, ka suns vislabāk mā-

cās un ir vairāk motivēts strādāt 

par atalgojumu – ēdienu, uzsla-

vu, rotaļām vai glāstiem. 

Ir arī citas metodes, piemē-

ram, dabiskā apmācība – ideja, 

ka suns ir bara dzīvnieks un 

katram no tā locekļiem ir kon-

krēts uzdevums, kuru suns īste-

no arī kopdzīvē ar savu ģimeni. 

Nosakot suņa ieņemto vietu 

“barā”, var labāk izprast suņa 

uzvedību un rīcības motīvus. 

Vairāk par to var uzzināt - 

h t t p : / / w w w . m a i k e - m a j a -

nowak.de/ Itālijā kāda zinātnie-

ce izveidojusi inovatīvu metodi, 

ko sauc par “Do as I do” (dari kā 

es) jeb cilvēks ar savu piemēru 

parāda sunim, kas ir precīzi jā-

dara un suns to atkārto.   

Kā domā  un mācās četrkājainais skolnieks? 

“Suns manī vienkārši neklau-

sās!” – šo sūdzību no saimnie-

kiem gadās dzirdēt visbiežāk. Kā 

nu nē – ja mēs dzīvotu tādā sa-

biedrībā, kur visi ar tevi nemitīgi 

runā svešvalodā, tad cik gan ilgi 

jūs pievērsīsiet uzmanību? Ie-

spējams, ka ne ļoti ilgi – jo vien-

kārši nesapratīsiet, ko runātājs 

vēlas jums pateikt. 

Suņi atšķirībā no mums – cil-

vēkiem – nedzīvo verbālā pasau-

lē. Viņi cits ar citu komunicē, 

izmantojot ķermeņa valodu, bet 

jaunas lietas mācās no darbību 

un seku likumsakarībām. Seku 

raksturs – pozitīvs vai negatīvs – 

noteiks to, kā suns uzvedīsies 

nākotnē. Suns labprāt strādā, lai 

dzīvē iegūtu pēc iespējas vairāk 

labā un izvairītos no sliktā, tā-

pēc, ja darbība vainagosies ar 

panākumiem, tad tā tiks atkār-

tota biežāk. Ja sekas būs nepatī-

kamas, tad darbība atkārtota 

netiks. Viņa izpratnē nav sliktu 

vai labu darbību – ir tās, kuras 

vedīs pie vēlamā rezultāta, un 

tās, kuras to nedarīs. Tāpēc ap-

mācībā ir jāievēro divas gluži 

vienkāršas patiesības – atalgot 

suni par darbībām, kas jums ir 

pieņemamas (piemēram, apsēša-

nās pirms pavadas pielikšanas), 

un nepievērst uzmanību kļūdām 

(lēkšanu virsū, lai sasveicinātos).  

Suņaprāt, nav labu vai sliktu rīcību—ir tikai rezultāts, ko vai nu 

sasniedz vai nē 

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

http://www.maike-maja-nowak.de/
http://www.maike-maja-nowak.de/
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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Lai saprastu atšķirību starp 

tradicionālo suņu skolu un pozi-

tīvo apmācību, varam paanalizēt 

visai vienkāršu situāciju. Suns 

sāk rauties pie pavadas katru 

reizi, kad tas ierauga cilvēkus, jo 

vēlas iet sasveicināties. Ja saim-

niekam tas netraucē, var, pro-

tams, nedarīt neko.  

Pozitīvā apmācība koncentrē-

tos uz suni, censtos izprast, kas 

dzīvnieku motivē, un šo uzvedī-

bas modeli mēģinātu aizvietot ar 

citu – cilvēkam patīkamāku. Pie-

mēram, iemācīt sunim apsēsties 

katru reizi, kad pie viņa nāk cil-

vēki. Ja suns sēdēs, nebūs pa-

vadas raušana, nebūs lēkšana 

virsū un citu ļoti sajūsminātam 

sunim raksturīgu pazīmju. 

Tradicionālās skolas piekri-

tējs – var veikt korekciju ar spē-

cīgu pavadas raušanu, sabārša-

nu un citādi dzīvnieku fiziski 

ietekmēt. Efekts būs tāds pats – 

suns visticamāk, satiekot cilvē-

kus, vairs nerausies, taču būs 

arī sekas – ļoti iespējams, ka 

dzīvnieks šādu izturēšanos sa-

vienos ar to, ka “tie cilvēki ir 

slikti”, jo man dara pāri. Tāpēc 

nākamajās tikšanās reizēs suns 

var mēģināt tos aizdzīt, rūcot vai 

rejot. Suns var nolemt, ka TU 

esi bīstams, jo katrs sasveicinā-

šanās mēģinājums ar cilvēkiem 

ir saistīts ar ļoti negatīvu piere-

dzi.  

Cilvēki apmācībā parasti vē-

las rezultātus pēc iespējas īsākā 

laika posmā – tradicionālās me-

todes var to paveikt uz sabojātu 

attiecību rēķina starp saimnieku 

un suni. Taču, ja ir iespējams 

suni izskolot, tam nenodarot 

pāri vai to neiebiedējot, tad kā-

pēc gan to nedarīt?  

Kļūda, ko ļoti bieži pieļauj 

suņu saimnieki, ir suņa atalgo-

šana vai atturēšana no kādas 

darbības veikšanas, nokavējot 

īsto brīdi. Sekām – pozitīvām vai 

negatīvām (ignorēšana, rotaļas 

pārtraukšana utt.) jābūt tūlītē-

jām, jo suņi dzīvo tagadnē, viņi 

nespēj savienot notikumus pa-

gātnē un pieredzi tagad, ja starp 

tiem pastāv laika distance. Pie-

mēram, bērns klasē atbild uz 

skolotājas jautājumu pareizi, 

tad pieceļas no sola, uzasina 

zīmuli un pa ceļam uz savu vie-

tu iesit otram bērnam. Skolotāja 

tikai tad saka: “Labi darīts!” Un 

dod viņam konfekti. Par ko tad 

īsti atalgojums tika saņemts?  

 

Ja suni var mācīt, tam nenodarot pāri, kāpēc gan to nedarīt? 

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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Sekas – pastāvīgas jebkurā 

situācijā. Ir situācijas, kad suns 

vienu ģimenes locekli klausa 

vairāk, citus – ne tik ļoti. Suņa 

apmācībā ir būtiski, lai visi cil-

vēki, ar kuriem viņš nonāk sa-

skarē, pret viņa rīcību reaģē vie-

nādi. Piemēram, ja jūs vienā rei-

zē samīļojat suni par lēkšanu 

augšā, bet citā sākat kliegt – kā 

tad var zināt, kad ir labi lēkt 

augšā un kad nē? 

Ko nozīmē būt “vadonim” jeb 

galvenajam saskarsmē ar suni? 

“Alfa suņa” uzskats sabiedrībā 

tiek ļoti dažādi interpretēts un 

diemžēl ne visi saprot, ko tas 

nozīmē. Tas, ka suns tiek sists, 

gāzts uz muguras, raustīts aiz 

pavadas vai citādi fiziski ietek-

mēts, nenozīmē, ka jūs parādat 

viņam, kurš šeit ir saimnieks. 

Tā vietā jūs iegūstat bezgala pa-

devīgu, pastāvīgā stresā esošu 

dzīvnieku, kas no jums baidās. 

Vai tas, ka esi vardarbīgs pret 

suni, nozīmē, ka esi labs līderis? 

Vai priekšnieks, kurš iebiedē un 

terorizē savus padotos, ir labs 

priekšnieks? 

Robežām, protams, ir jābūt, 

un tāpat kā jebkuram ģimenes 

loceklim arī sunim ir jāpakļau-

jas noteikumiem, tāpēc būt la-

bam līderim nenozīmē pastāvīgu 

cīņu par varu un dominances 

izrādīšanu. Suns būs daudz at-

saucīgāks sabiedrotais, ja jūs 

viņam saprotamā veidā ierādī-

siet, ka klausīt jums ir vieglā-

kais un ātrākais ceļš, kā iegūt 

kaut ko ļoti labu. Mūsu rīcībā 

taču ir visi sunim nepieciešamie 

patīkamie resursi – ēdiens, naš-

ķi, rotaļlietas, pastaigas, iespē-

jas izskrieties – suns labprāt 

strādā par visu, ko viņš šajā dzī-

vē izbauda.  

Kura skola? 

Saimnieks – patīk tas vai nē – 

ir suņa pirmais un nozīmīgākais 

skolotājs, jo dzīvo ciešā saskarē 

ar savu četrkājaino draugu. 

Suns mācās no visa, kas notiek 

ikdienas dzīvē. Jau noskaidro-

jām, ka suņa motivācija kaut ko 

darīt vai nedarīt bieži vien ir bal-

stīta viņa iepriekšējā pieredzē, 

kas saistīta ar pozitīvām vai ne-

gatīvām kādas darbības sekām. 

Pašam to neapzinoties, saim-

nieks var motivēt nevēlamas uz-

vedības attīstīšanos, kā arī tik-

pat daudz darīt, lai suns robežas 

ievērotu un sekmīgi iekļautos 

ģimenes dzīvē un sabiedrībā.  

Treneri un suņu skolu meklēt 

vajag tad, ja nav īsti pārliecības 

par to, kā rīkoties pareizi, ja ir 

nepieciešams kāds, kas ierāda, 

kā ar suni strādāt un izskaidro 

suņa uzvedību, kā arī – tas no-

tiek visbiežāk – gadījumos, ja 

rodas vai jau ir problēmas.  

Ja suns vai kucēns ir ar sta-

bilu psihi un bez nopietniem ni-

ķiem, kas dzīvot netraucē, tad 

noderēs “pamatskola” jeb vispā-

rējais paklausības kurss, kurā 

gan tev, gan sunim iemācīs nodi-

bināt kontaktu, kā koncentrēties 

darbam, kā pareizi suni motivēt, 

lai darbs noritētu ar prieku un 

atdevi. Šādā skolā pirmajā tikša-

nās reizē trenerim vajadzētu no-

vērtēt katru skolnieku individu-

āli un atrast metodes, kas vēla-

mo rezultātu sasniegšanai derēs 

vislabāk. Tāpat kā īstajā skolā – 

būs arī mājasdarbi, jo rezultāts 

ir atkarīgs tikai no pašu ieguldītā 

darba. Apgūts tiks ne tikai 

“gudrības standarts” – sēdi, guli, 

blakus un dod ķepu – dažs iemā-

cīs trikus, rīcību noteiktās situ-

ācijās un, kā, sunim liekot lietā 

savu prātu un ožu, tikt galā ar 

domājamiem uzdevumiem. Bet 

saskarsmē ar citiem suņiem un 

cilvēkiem notiks nepieciešamā 

socializācija tavam mīlulim.  

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog


 12 

NUMURA TĒMA 

Paklausības apmācību mēdz 

uzskatīt par panaceju visām 

problēmām, taču tā nebūt nav. 

Ja tev ir suns ar nopietnām uz-

vedības problēmām (agresiju 

pret cilvēkiem, suņiem vai ka-

ķiem, nervozitāti, dažādām bai-

lēm socializācijas kļūdu dēļ, iz-

teiktu nervozitāti), tad tas vien, 

ka viņš perfekti pārzinās visus 

paklausības elementus, neko 

neatrisinās. Šādos gadījumos 

palīdzība ir jāmeklē pie trenera, 

kam ir pieredze un zināma spe-

cializācija. Ne visi, kas sevi dēvē 

par kinologiem, var to uzņem-

ties. Ārzemēs dzīvnieku uzvedī-

bas speciālisti mācās vairākus 

gadus un tiek sertificēti, kas ir 

kā drošības garants viņu kom-

pentencei. Latvijā diemžēl tā nav 

– tāpēc, ja suņu skolotāju loks 

nav zināms, tad ir vērts meklēt 

atbilstošus tematiskos forumus 

par suņiem un kinoloģiju, kur 

cilvēki var dalīties pieredzē un 

ieteikt cilvēku, kas varēs palī-

dzēt. Tiesa gan arī šādā veidā 

iegūtā informācija ir jāizvērtē 

visai kritiski, jo kas ir derējis 

vienam, nederēs otram. Vislabāk 

ir ar iespējamo treneri sazināties 

pašam, norunāt tikšanos un no-

vērtēt potenciālo skolotāju dzīvē.  

Obedience, adžiliti, kamanu 

suņu sports, medību suņu ap-

mācība, frisbijs, kanisterapija, 

cirka triku apmācība, glābšana 

uz ūdens ir tikai neliela daļiņa 

no visa tā, ko cilvēks var darīt 

kopā ar suni – taču, lai ar to 

sāktu, nelielām pamatzināša-

nām par strādāšanu komandā ir 

jābūt. Jo šeit jau skološanās ir 

specifiska – salīdzinājumam var 

teikt tā – lai stātos augstskolā 

vidusskolas izglītībai ir jābūt. 

Jāsaprot arī, kas sunim sagādā 

prieku. Piemēram, adžiliti ļoti 

svarīgs ir suņa azarts un moti-

vācija tikt galā ar šķēršļiem pa-

redzētajā secībā piedevām ļoti 

ātri. Ja intereses nav – suns, 

protams, var darīt tāpēc, ka 

“mamma vai tētis liek”, taču 

prieka no tā nebūs nekāda, ap-

mācīšana vedīsies grūti un vērā 

ņemami rezultāti nebūs. 

Frisbijs 

Baikdžorings 

Adžiliti 

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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Ja esi izvēlējies par labu tre-

nerim, tad nākamais solis ir at-

rast piemērotāko skolotāju. Ie-

rakstiet interneta pārlūka mek-

lētājā vai jebkurā forumā – mek-

lēju kinologu – piedāvājums būs 

liels, tikpat daudzi viedokļi par 

“vislabākajiem”,  “es tomēr esmu 

dzirdējis, ka…” vai “pie tā neved 

nekādā gadījumā”.  Diemžēl su-

ņu treneris nav profesija ar no-

teiktiem standartiem un prasī-

bām, kā tas, piemēram, būtu 

jebkuram citam amatam, tāpēc 

šobrīd gandrīz katrs otrais var 

paziņot, ka viņš var apmācīt su-

ni, pat bez jebkādas zināšanu 

bāzes. Akli paļauties uz kaimi-

ņa, veterinārārsta vai garāmgā-

jēju rekomendācijām nav prāta 

darbs, jo – kas der vienam, ne-

derēs citam – bet nereti arī tas, 

kurš iesaka, ne vienmēr ir lietas 

kursā par suņu uzvedības speci-

fiku. Tāpēc vislabāk apbruņoties 

ar pamatzināšanām par suņa 

uzvedību (balstoties uz zinātnis-

ki pierādītu informāciju) un sko-

lotāja meklējumus veikt pašam.  

Kuru skolotāju? 

Labs treneris: 

 
1. Ieklausās – viņš velta laiku, lai 

jūs uzklausītu; to var labi novēr-

tēt pēc pirmā kontakta – sarak-

stes ceļā, sazinoties telefoniski 

vai tiekoties personīgi; 

2. Ir ar labām komunikācijas 

spējām – saskarsmei jābūt labai 

ne tikai ar jums, bet arī ar jūsu 

mīluli. Uzdevumiem jābūt viegli 

saprotamiem un pamatotiem, 

apmācības ātrums un veids tiek 

piemērots jūsu vajadzībām; 

3. Ievāc pilnu anamnēzi par suņa uzvedību – labs treneris, pirms uzsākt darbu vai uzstādīt 

“diagnozi” izjautās jūs visu par suņa pagātni. Tas ir nepieciešams, lai varētu precīzāk 

identificēt nevēlamās uzvedības cēloņus un piemērot labākos risinājumus. Ja treneris tam 

nozīmi nepiešķir – tad strādāt tālāk nav vērts;  

4. Uzvedības problēmu labošanai izmanto pozitīvas metodes – treneris, kurš uzskata, ka 

jebkuras problēmas sakne ir “dominance” un ka tā ir labojama, tikai sunim pierādot, kurš 

ir “vadonis”, izmantojot fizisku ietekmēšanu, esošās problēmas var padarīt ļaunākas. Sva-

rīga ir izpratne par problēmu cēloņiem, kas nereti var būt saistīti ar dzīvnieka veselības 

stāvokli (piemēram, sāpēm, diskomfortu) vai ēdināšanu. Atceries, ka uzvedības modificē-

šana ir grūts un pakāpenisks darbs – lai iegūtu ilgtermiņa un paliekošus rezultātus, būs 

vajadzīgs laiks.  

5. Apmācībā iesaista tevi pašu – skolotājam pastāvīgi ir jāstāsta, kas tiek darīts un kāds 

mērķis tādejādi tiks sasniegts, kurā brīdī un kā jums rīkoties, kā arī, kad apmācību variet 

pārņemt savās rokās; 

6. Apmācībā iesaista visu ģimeni – labs treneris ieteiks apmācībā iesaistīties visai ģimenei 

vai vismaz būt klāt pirmajās apmācības stadijās, lai nodrošinātu to, ka visi, kuri nonāks 

saskarsmē ar suni, ar viņu runās “vienā valodā”, tādejādi gūstot pastāvīgu mācīšanās pie-

redzi; 

7. Nav nekā slēpjama – labs treneris atklāti runās par savu iepriekšējo pieredzi ar klientiem, 

kā arī var iedrošināt jums pašam ar viņiem aprunāties.  

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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NUMURA TĒMA 

Situācijas, kurās labāk vēlreiz padomāt: 
 

1. Tiek lietotas frāzes “bara vado-

nis”, “dominance” – “bara vado-

nis” ir nezinātnisks termins, kura 

nozīmi sabiedrībā pārprot un bieži 

vien tas nozīmē, ka cilvēks ir tradi-

cionālās skolas piekritējs. Trene-

ris, kurš visas uzvedības problē-

mas paliek zem vienas cepures jeb 

“dominances”, pierāda savu ne-

kompetenci un var nodarīt vairāk 

ļauna nekā laba; 

2. Izmanto palīgierīces, kas sunim 

var nodarīt sāpes – elektrošoka, 

asās vai žņaudzošās kaklasiksnas, 

iesaka lietot radiosētu (elektriskais 

žogs) – ja treneris iesaka jums iz-

mantot kaut vienu no šīm ierīcēm, 

neielaidieties vairs nekādās darīša-

nās. Šīs palīgierīces ne tikai ne-

strādā, bet pilnīgi aplams ir apgal-

vojums, ka tās ir humānas un su-

ņiem pāri nenodara. Ja jūs tādas 

palīgierīces neizmantojat, lai 

audzinātu bērnus, kāpēc gan cie-

šanas ir jāsagādā sunim? 

3. Izmanto fiziskas darbības korek-

cijas vai sodus – ja jums apgalvo, 

ka “apgāzt suni uz muguras” ir 

veids, kā suņu mammas māca ku-

cēnus uzvesties un ka tas ir drošs 

veids arī jums, tad neticiet tam 

(jūs esat cilvēks, nevis kucīte). 

Disciplīna nav jāpanāk ar iebiedē-

šanu un nodarot sunim pāri.   

4. Negatīvas klientu atsauksmes vai 

atsauksmju nav vispār; 

5. Jums tiek piedāvātas garantijas – 

suns tāpat kā cilvēks ir instinktu 

vadīts dzīvnieks, kuru rīcību nevar 

paredzēt par 100%. Jebkurš trene-

ris, kurš sniedz drošas garantijas, 

vai nu nesaprot suņa uzvedību vai 

arī domā tikai par naudas pelnīša-

nu.  

Asās kaklasiksnas nodara sunim ne tikai sāpes, bet 

var radīt nopietnus savainojumus 

Tādi paņēmieni, kā suņa apgāšana uz muguras pa-

devības pozā (angļu “alpha roll”) ir bīstami cilvē-

kam, jo suns var nobīties un aizstāvoties uzbrukt 

Raksts sagatavots, izmantojot internetā pieejamos resursus—https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-

behavior/training-your-dog, https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog un https://
www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog 

https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/training-your-dog
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Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajā projektā 
paveiktais oktobrī 

Izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda 

piešķirto finansējumu, oktobrī sociālā veterinā-

rā klīnika „Dzīvnieku Draugs” sadarbībā ar ci-

tām veterinārajām klīnikām turpināja program-

mu „noķer-sterilizē-atlaiž”, kuras ietvaros ste-

rilizēts rekordliels skaits - 119 bezpajumtes ka-

ķi. 

95 no sterilizētajiem minčiem bija kaķenītes, 

bet 24 – runči. 79 kaķus sterilizēja sociālās ve-

terinārās klīnikas „Dzīvnieku Draugs” veteri-

nārārste Daiga Rozenšteine, bet 40 kaķi tika 

nogādāti citās sadarbības klīnikās. 

PROJEKTS 

Minči tika vesti ne tikai no 

Rīgas un Pierīgas, bet arī ielas 

kaķu kolonijām citviet Latvijā. 

Veiksmīga sadarbība sterilizāci-

jas programmā Dzīvnieku Drau-

ga fondam izveidojusies ar 

Auces Dzīvnieku aizsardzības 

biedrību, Dobeles Dzīvnieku aiz-

sardzības biedrību un aktīvis-

tiem no Salaspils, Ķekavas, Og-

res un citiem novadiem, kur 

šāds atbalsts ir īpaši nozīmīgs, 

jo vietējās pašvaldības ielas ka-

ķu sterilizāciju nefinansē vispār. 

Projekta ietvaros Dzīvnieku 

Drauga fonds arī sagatavoja in-

formatīvo bukletu iedzīvotājiem 

un pašvaldībām par ielas kaķu 

problemātiku un sterilizācijas 

nepieciešamību. Buklets izdots 

15 000 eksemplāros un tiks iz-

platīts visā Latvijā caur dzīvnie-

ku patversmēm, dzīvnieku aiz-

sardzības organizācijām un vie-

tējām pašvaldībām.  Oktobrī jau 

izplatīti 600 bukleti, kas nodoti 

Tukuma dzīvnieku patversmei, 

Slokas dzīvnieku patversmei, 

Jelgavas mazo dzīvnieku patver-

smei, Dobeles Dzīvnieku aizsar-

dzības biedrībai, Auces dzīvnie-

ku aizsardzības biedrībai un 

biedrībai „Minku SOS”. 
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 MĒNEŠA DZĪVNIEKS 

Ja vajadzētu uzskaitīt Romijas raibu raibo mūžu viņas desmit mēnešu garās dzīves garu-

mā, tad noteikti secinātu, ka viņai viegls sākums nav ticis dots. Piedzimusi, negaidīta un ne-

gribēta, kādai mājas kucītei, kuras saimnieki pārāk vieglprātīgi bija attiekušies pret suņu lai-

ku un no tā izrietošajām sekām, kopā ar brālīti un māsiņām mēneša vecumā vienkārši atnes-

ta un atstāta patversmē. Trīs mēnešu vecumā, kad nu jau likās ir sastapts īstais cilvēks, ka 

nupat, nupat mazās meitenes likstas būs beigušās, viņu atnesa atpakaļ, jo dzīvesbiedrs bija 

kategoriski nostājies pret suni mājās. Tajā vakarā Romija vēl ilgi raudāja par zaudētajām mā-

jām, lai nākamajā rītā atgūtos un dzīvotu tālāk.  

Kā jau tas ar bērniem notiek—jo aug lielāki, jo vairāk izskatās pēc pieaugušiem suņiem, jo 

mazāk kāds no apmeklētājiem viņus vēlas adoptēt. Citam Romija par lielu, citam par mazu, 

citam bail, ka nepieradīs, citam par nesmuku, citam par bailīgu un tā tālāk. Brīžiem pat lie-

kas, ka tajā suņabērnā neviens neko labu un vērtīgu neredz—trūkumi vien, un paradoksālā 

kārtā vainīgs ir pats suns, nevis cilvēks, kas to suņa būtību nemaz negrib redzēt un vērtē tikai 

no “cepures vien”.  

Arī mēs—patversmes darbinieki šai ziņā esam grēkojuši—taču Romija ar savu bezgala po-

zitīvo attieksmi pret dzīvi, cilvēkiem un citiem suņiem to nav ņēmusi ļaunā. Laika gaitā viņa 

mums ir pierādījusi, ka ir tikpat mīļa, laba un gudra kā visi pārējie, ka viņa ir uzticams 

draugs, kas nebaidīsies uzriet aizdomīgam svešiniekam vai četrkājainim, pat ja tas būs div-

reiz, pat trīsreiz lielāks par pašu, ka viņa ir priecīgs līdzgājējs it visur, kur vien viņas cilvēks 

dodas, ka viņa neprasa no savas dzīves daudz —vienīgais, ko viņa lūdz, ir, lai viņai cilvēki 

dod iespēju sevi parādīt.  

Mēs ļoti ceram, ka vēl šajā gadā Romija beidzot sagaidīs savus mīļos cilvēkus, kuriem viņa 

būs vis-vis-vis-labākā sunīte pasaulē! 

Romija 
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LAIMĪGIE STĀSTI 

 OKTOBRĪ MĀJĀS DEVĀS... 

Oktobra nogalē uz jaunajām mājām devās suņu-

vīrs ar viedokli Ufo, kuru pilsētas suņu ķērāju die-

nests savulaik atrada klaiņojam Juglā nožēlojamā 

stāvoklī – pinku pinkām savēlušos kažoku, zem ku-

ra ādu klāja jēlumi, izsutumi un blusu kodumi. 

Lai gan neliels augumā, Ufo nekad un nevienam 

neļāva sevi apcelt – ne sunim, ne cilvēkam, tāpēc 

viņa sakopšana un ārstēšana nebija viegls uzde-

vums. Tomēr maz pamazām, sapratis, ka ir beigu-

šās mūžīgās sāpes un kniešana, ko radīja brūces 

un parazīti, apcirpts, izmazgāts un labi paēdis, suņu 

puika sāka atklāt arī tīkamās sava rakstura šķautnes, izrādīdamies par itin lādzī-

gu un saprātīgu četrkāji, kam tīk garas pastaigas, rotaļas un vēdera kasīšana.  

Ufo galvenais uzdevums, lai dzīve jaunajās mājās būtu izdevusies, bija sadraudzēties ar mitekļa 

jau esošo iemītnieku – samojedu jaunekli ar neizsīkstošu enerģiju un kāri skriet un rotaļāties. Ar šo 

uzdevumu Ufo tika galā savā stilā – bez ceremonijām jau pirmajā dienā ieklupdams draiskajam tīnei-

džeram čuprā un parādīdams, kurš te tagad būs saimnieks. Par laimi, samojedam daudz svarīgāka 

par attiecību kārtošanu šķita jauna rotaļbiedra iegūšana, tāpēc viņš šādu Ufo izdarīšanos neņēma 

ļaunā, un nu jau abi ir kļuvuši par labiem draugiem. 

Ufo 

Miķelis 
Miķeli patversmes kaķu kopēji neaizmirsīs nekad – reti kurš kaķis sa-

gādājis tik daudz galvassāpju. Miķelis nonāca patversmē pavisam 

slims un vārgs, un sākumā nekas neliecināja par viņa nešpetno dabu 

– runcis šķita bezgala pateicīgs par sniegto palīdzību, labprāt ļāvās 

glāstiem un priecīgi murrāja. Taču, jo veselāks Miķelis kļuva, jo vairāk 

viņa raksturā sāka parādīties īsteni tīģeriskas iezīmes, līdz beidzot, 

izveseļojies pārcelts uz pieaugušo kaķu istabu, runcis sadumpojās tik 

ļoti, ka nebija iespējams ne iztīrīt viņa būrīti, ne pat lāgā pabarot. 

Šņākdams, rūkdams, nagus un zobus atriezis, Miķelis metās virsū 

ikvienam, kas mēģināja kaut vai tikai tuvoties viņa būrim... 

Tāpēc tika nolemts ļaut Miķelim dzīvot brīvu dzīvi patversmes pagal-

mā un palīgēkās kopā ar citiem kolonijas kaķīšiem. Miķelim šāds ri-

sinājums tīri labi patika – drīz vien viņš bija kļuvis par visu kaķu ka-

rali un pagalma saimnieku, kas sagaida un pavada ikvienu apmeklē-

tāju, nepiemirsdams izdiedelēt kādu kārumiņu.  

Tā nu Miķelis saimniekoja patversmes pagalmā un tika uzskatīts par 

vienu no kandidātiem uz patversmes veterāna statusu, tomēr oktobrī viņš devās uz jaunām mājām. 

No turienes esam saņēmuši ziņas, ka Miķelis ir kļuvis ļoti mīlīgs un draudzīgs, vienmēr sagaida visus, 

kas nāk mājās, un vienmēr grib būt kopā ar cilvēkiem - ja ne sēdēt klēpī, tad vismaz paturēt redzeslo-

kā un, ja iespējams, tad paturēt redzeslokā VISUS cilvēkus, kas ir mājās. Miķelim patīk gulēt uz palo-

dzēm un uz cilvēkiem, tad viņš sirsnīgi murrā. „Mēs esam ļoti priecīgi, ka Miķelis ir mūsu ģimenē, un 

domāju, ka Miķelis jūtas tāpat,” raksta rudā runča saimniece. 
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LAIMĪGIE STĀSTI 

Vai atminaties vienu no patversmes veterā-

niem Ričardu, kurš jūlijā izpelnījās Mēneša 

dzīvnieka godu? Nu jau gandrīz mēnesi viņš 

mīt jaunajās mājās, kur lieliski iejuties. 

Lūk, ko raksta Ričarda saimniece: „Sākšu 

ar to, ka Jūs būsiet pārsteigt par to, kā Ri-

čards ir izmainījies. Atceros, ka Jūs mani brī-

dinājāt, ka Ričards nebūs klēpja kaķis. Jūs 

kļūdījāties, Ričards ir lielākais mīlestības ie-

miesojums! Tas, kā viņš grib mīļoties, ir neap-

rakstāmi: viņš glaužas klāt un skatās ar mī-

ļām actiņām, lai to samīļo un sabučo. Ričards ir liels 

bučmūlis, es pirmo reizi redzu kaķi, kuram patīk bučo-

ties! Kad viņš grib bučiņu, viņš mani no rītiem modina 

augšā un savu deguntiņu liek pie lūpām un aplaiza tās. 

[..] 

Ričards ir izveidojies ļoti spēcīgs par šo mēnesi, vi-

ņam ļoti patīk trakot un spēlēties. Viņš ir kā mazs Tar-

zāns, kurš lēks metrus, lai tiktu no viena skapja uz ot-

ra, no durvīm uz dīvāna. Mums pat ir „inovēts” dīvāns 

ar speciālo dēlīti, kur nagus asināt, jo, kad Ričards sa-

trakojas, viņš izpleš lielas acis un intensīvi asina nagus. 

Tik dikti smieklīgs! Bet prieks skatīties, kad kaķis tā 

spēlējās un skraida, tad es saprotu, cik viņš ir laimīgs.  

Jūs man teicāt, ka Ričardiņš novērtēs komfortu. Oo-

oo, jāaaaa, man liekas, ka drīz būs tā, ka viņam atvēlēta-

jā plediņā es varēšu gulēt uz grīdas, bet viņš gultā. Katru 

nakti viņš guļ pie manis vai uz manis, vai pie manas se-

jas. Ričards ir tik ļoti iemīlējis gultas, ka sāk gulēt kā cil-

vēks: viņš atvelk segu, noliek galvu uz spilvena un tad 

apsedzās. [..] 

Ričards jau ir iejuties kā mājas saimnieks, taču viņam ne-

patīk citi vīrieši, kad tādi atnāk ciemos, lūpa ir uzmesta un 

nedraudzējās visu vakaru. Viņš grib būt vienīgais un patie-

sais. Kad viņš „sapūcējās”,  mēs viņu saucam par Pikto Piekt-

o. Kāpēc tā? Tāpēc, ka vārds Ričards ir ļoti karalisks, it īpaši 

britiem, un katram karalim ir arī cipars, kurš viņš ir pēc 

kārtas, tāpēc mēs smejamies par Ričardu tā - Piktais Piekt-

ais. Viņš arī sagaida mājās pie durvīm, nelaiž mājā iekšā, 

kamēr nav paglaudīts un samīļots. [..] 

Es nevaru beigt priecāties, cik man ir lielisks kaķis! Es 

viņu esmu tik ļoti iemīlējusi un izskatās, ka viņš mani arī. 

Ričards tiks lutināts un mīlēts arī tālāk, viņš sūta jums un 

citiem kaķiem sveicienus un apskāvienus, lai arī jums iet 

labi!” 

Ričards 
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LAIMĪGIE STĀSTI 

Stāsts par Toto un viņa ceļu uz 

jaunām mājām ir īsta pamācība 

ikvienam patversmes darbiniekam 

ar virsrakstu „Neskati vīru no ce-

pures”.  

Par Toto brīnumainajām pār-

vērtībām jau stāstījām iepriekšējā 

avīzes numurā –no savēlušos pin-

ku kaudzes viņš kļuva par skais-

tu, sudrabotu pūdeli, un bija 

skaidrs, ka ilgi viņš patversmē 

neuzkavēsies, it īpaši tādēļ, ka 

arī pēc rakstura suns šķita pats 

mīļuma iemiesojums, gatavs 

stundām ilgi sēdēt līdzās cilvē-

kam un žēlīgu izteiksmi purniņā 

diedelēt glāstus.  

Tā arī notika – jau dažas dienas pēc sižeta raidījumā „Ķepa 

uz sirds” patversmē ieradās pusmūža laulātais pāris – cilvēki ar pieredzi suņu turēšanā. Toto kopā ar 

viņiem lepni izgāja pa patversmes durvīm, un nevienam ne mirkli neradās šaubas, ka tas ir uz visiem 

laikiem. Taču – te tev nu bija! Pagāja vien nedēļa, un Toto atgriezās – sakodis saimnieci un bērnu, 

rūcis un rādījis zobus ikvienam, kas mēģinājis viņu izdabūt no dīvāna, kuru suns izvēlējies par savu 

guļvietu... 

Ziņas par iespējamu suņa agresiju patversmē vienmēr tiek uztvertas ļoti nopietni, tāpēc Toto īslai-

cīgie saimnieki tika sīki iztaujāti par notikušā apstākļiem, lai noskaidrotu, kas varēja būt par iemeslu 

šādai it kā mierīga un draudzīga suņa uzvedībai. No stāstītā šķita, ka viss saistīts ar ēdienu. Tāpēc 

Toto patversmē tika pakļauts pamatīgai pārbaudei ar visdažādākajiem našķiem – tos gan bāza viņam 

mutē, gan ņēma ārā, gan izbārstīja būrī un pēc tam salasīja. Visai pārsteigts, Toto pārcieta visas šīs 

viņaprāt dīvainās izdarības, ne reizi neuzraukdams lūpu, par košanu nemaz nerunājot.  

Tā arī pie skaidrības netikuši, tomēr aizlikām aiz auss, ka Toto potenciālie adoptētāji stingri jābrī-

dina par šādu iespējamu nelāgu paradumu, tāpēc nākamajiem viņa gribētājiem - ģimenei no Tukuma 

- nācās uzklausīt garumgarus piekodinājumus būt piesardzīgiem. Un izrādījās – ne par velti, jo jau 

nākamajā dienā jaunajās mājās Toto pie brokastgalda centās tikt pie desas, mēģinādams ieķert saim-

niekam rokā... Taču, tā kā cilvēks bija gatavs šādam pavērsienam, desa palika uz galda, roka – vese-

la, bet Toto saņēma pamatīgu rājienu, pēc kura, nokaunējies un nelaimīgs, ilgi lūdzās saimniekam 

piedošanu. 

Par laimi, Toto jaunie saimnieki par spīti nejaukajam niķim vēlas suni paturēt arī turpmāk, cerot 

ar rūpīgu audzināšanu un pacietību to labot. Taču Toto stāsts, lai arī ar laimīgām beigām, patver-

smes annālēs allaž saglabāsies ar klusu bažu pieskaņu.  

Toto stāsts, par kuru vērts ir padomāt ikvienam 
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Patversme "Dzīvnieku draugs"   
Fr.Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046  

Tel. 67500491  

E-pasts: dzd@latnet.lv  
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Aizstāvēsim dzīvniekus! 

Ilgstoši nespējot nodrošināt dzīvnieku aizsardzības likumu ievērošanu, atbildīgās iestādes un 

amatpersonas vairo nesodāmības sajūtu likuma pārkāpējos un ir pilnībā zaudējušas sabiedrības 

uzticību. Mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kādu paši veidojam. Atbalsti pilsoniskās sabiedrības at-

tīstību Latvijā, parakstot petīciju par sabiedrisko organizāciju līdzdalību dzīvnieku aizsardzībā!  

Vairāk par petīciju vari uzzināt šeit - http://www.dzivniekubriviba.lv/kazoki/peticija 

mailto:dzd@latnet.lv

