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IEVADS 

 

 Latvijā dzīvnieku aizsardzību un labturību regulē vairāki normatīvie akti. Dzīvnieku 

aizsardzības likuma preambula ir skaista: 

„Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un 

aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt 

jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam 

nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai 

citādi kaitēt.”1 

Preambula ir patiesi uzrakstīta, humānai sabiedrībai saprotama, taču, pārzinot vietējo 

Latvijas situāciju, šķiet pārāk ideālistiska. Diemžēl viss pārējais Latvijas likumdošanas 

normatīvais regulējums attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un labturību ir formāls, aizplīvurots 

vai pat atklāts dažādu grupu lobiju interešu savārstījums. Šobrīd pat normatīvu grozījumu 

līmenī notiek cīņa starp racionālistiem, kuri apmierināti ar šī brīža dzīvnieku anonīmu 

ražošanu un „lieko” dzīvnieku bezkaislīgu likvidēšanu caur patversmēm un klīnikām un no 

otras puses - ideālistiem, kuriem dzīvība ir vērtība, kuri grib novērst anonīmās pavairošanas, 

pārprodukcijas cēloņus un nav mierā ar jau esošo dzīvnieku trulu likvidēšanu. Par ideālistiem 

mēs uzskatām no kill patversmes un tos dzīvnieku aizstāvjus, kuri mēģina glābt savainotos un 

slimos, iekārtot katru pamesto un no cilvēka vienaldzības cietušo dzīvnieku. 

Ko darīt cilvēkiem, kuriem nav vienalga, ka dara pāri – moka, pamet, ekspluatē 

dzīvniekus? Kā nepazust un nesadegt visā šai liekulības, vienaldzības vai atklātas nepatikas 

gaisotnē pret dzīvniekiem un viņu aizstāvjiem? 

Zinām, ka ikvienam, kurš šobrīd savu laiku un darbu velta bezpalīdzīgā stāvoklī 

nonākušu dzīvnieku aprūpei, jārēķinās, ka ir tādi, kuri tos noliegs, apmelos vai nemitīgi 

„pamācīs” un ”zinās kā vajag”, noniecinot viņu paveikto vai aplejot ar samazgām. Tomēr 

ticam, ka tādu ir krietni mazāk, nekā cilvēku, kuri ir gatavi palīdzēt, iesaistīties un mainīt 

šībrīža situāciju attieksmē pret dzīvniekiem, kādai tai būtu jābūt humānā sabiedrībā un kāda tā 

ir noteikta Dzīvnieku aizsardzības likuma preambulā. 

Tāpēc paši savā darbā vienmēr virzāmies uz priekšu, iedvesmojoties ar atziņu - viss, 

kas mūs nenogalina, tikai norūda, jo palīdz novērst kļūdas un uzlabot darbības, lai vēl vairāk 

un labāk palīdzētu dzīvniekiem. Aicinām nepadoties, iedvesmoties un neatlaidīgi soli pa 

solītim virzīties uz priekšu ikvienam dzīvnieku aizstāvim. 

                                                           
1 Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula 
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Neatkarīgi no tā, ko šobrīd nosaka vai neregulē Latvijas normatīvie akti, katram 

dzīvnieka saimniekam vai aizstāvim, kura aprūpē vai redzeslokā nonāk dzīvnieks, iesakām 

iegaumēt un praksē realizēt 5 prasības, kas pasaulē pazīstamas kā dzīvnieku labturības 

"Piecas brīvības": 

1. Brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura; 

2. Brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ; 

3. Brīvība no sāpēm, savainojumiem un slimībām; 

4. Brīvība izpaust savai sugai raksturīgo uzvedību; 

5. Brīvība no bailēm un nervozitātes. 

 

 Latvijas dzīvnieku patversmēs nonāk dažādi dzīvnieki. Šajās mūsu vadlīnijās vēstīsim 

par mūsu pieredzi ar patversmē visbiežāk nonākušajiem un populārākajiem cilvēku mājas 

mīluļiem lolojumdzīvniekiem – suņiem un kaķiem. Šis būs  stāsts par Ulubelei svarīgiem 

principiem. Principiem, kuri mūs no mazas draugu kopas izveidotas un atbalstītas dzīvnieku 

pansijas aizveduši līdz Latvijā lielākās dzīvnieku patversmes apsaimniekošanai, kurā ik dienas 

var uzturēties 500 dzīvnieki.  Iespējams, kaut kas no lasītā jums noderēs darbā ar dzīvniekiem 

vai attieksmē pret dzīvniekiem.  
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1. KALPOŠANA DZĪVNIEKIEM 

 

 Jā, tieši šādiem vārdiem mēs saucam savu darbu kopš Ulubeles dibināšanas. Tā un 

nekā citādi. Tā nav pazemošanās, padevība, tas ir attieksmes pret dzīvniekiem jautājums. 

 Katru dienu sev atgādinām, ka esam šeit, Ulubelē tikai un vienīgi tāpēc, lai palīdzētu 

nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. Patversmes nav un nekad nevar būt mājas nevienam 

dzīvniekam. Tas nav iespējams. Bet mēs kopā (komandā) varam darīt visu iespējamo, lai 

dzīvnieku uzturēšanās laiks pie mums patvērumā – patversmē būtu pēc iespējas labāks, īsāks 

un dzīvniekam noderīgāks. 

 Termins “kalpot dzīvniekiem” nav cilvēka pazeminājums, noniecinājums vai 

apvainojums. Daudzi, kuri strādā dzīvnieku patversmē, ar šo motivāciju atnāk vai to ar laiku 

saprot. Ir tādi, kuri neiemācās un nesaprot. Tiem, diemžēl, jāiet prom, jo viņi noteikti nevarēs 

palīdzēt dzīvniekiem no kill patversmē – patvērumā, kur dzīvniekiem dota iespēja dzīvot visu 

viņu atlikušo mūžu.  

 Kalpošana dzīvniekiem ir mūsu darbs, attieksme un pamatprincips, bez kura nav 

iespējams izveidot dzīvniekiem labvēlīgu vidi tādā laikā un apmērā, lai vienlaicīgi aprūpētu 

500 dzīvniekus.  
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2. DARBS KOLEKTĪVĀ, BRĪVPRĀTĪGO PALĪDZĪBA 

 

Dzīvnieku aprūpe patversmē ir kolektīvs darbs, kur svarīgi izveidot subordināciju. 

No patversmes vadītāja līdz īslaicīgam brīvprātīgam palīgam. Ir jāiemācās sadalīt un deleģēt 

pienākumus tā, lai visefektīvāk palīdzētu dzīvniekiem.  

Svarīgi ir apmācīt un iepazīstināt ar darba pienākumiem gan darbiniekus, gan 

brīvprātīgos.  

Darbinieku instruktāžām jābūt saprotamām gan rakstiskā, gan praktiskā formā.  

Latvijā, diemžēl, pagaidām nav klasificēta profesija ar pilnvērtīgu apmācību kursu – 

“dzīvnieku kopējs”. Piemēram, Vācijā par dzīvnieku kopēju mācās 3 gadus, ieskaitot praksi, 

un noslēgumā liek eksāmenu. Profesionālā apmācība Vācijā un Austrijā ir klātienē, jo tajā ir 

daudz praktisko nodarbību.  

Kolektīvam svarīgi iemācīt darbu komandā, bez kuras nav iespējams palīdzēt 

dzīvniekiem. Tas nozīmē: 

● Savstarpēju komunikāciju; 

● Uzticēšanos kolēģim; 

● Steigšanos palīgā kolēģim krīzes momentos vai nestandarta situācijās; 

● Vērīgumu un ātras reaģēšanas spējas; 

● Prasmi iemācīties izmantot dažāda veida brīvprātīgo palīdzību jebkurā 

apjomā. 

 

ULUBELES PIEREDZE 

 Kvalitatīvi palīdzēt dzīvniekiem bez saskaņota darba komandā nav iespējams. 

● Jebkuram cilvēkam, kurš domā, ka var un grib strādāt patversmē pilnu darba dienu, 

tiek dots pārbaudes laiks. 3 dienas viņam jāstrādā par dzīvnieku kopēja asistentu. 

Jāizprot darba slodze, apstākļi un ritms. Piemēram, dzīvnieka kopēja pienākumos 

ietilpst dzīvnieku barošana, kopšana, socializācija, dzīvnieku profilaktiskās 

pretparazītu apstrādes nodrošināšana un fiksēšana voljēra kartiņā, veterinārārsta 

nozīmētā ārstēšanas kursa protokola izpilde.  

● Dzīvnieku kopējs pilda visus dzīvnieka saimnieka pienākumus, kamēr dzīvnieks 

atrodas patversmē. Viņam jāiepazīst un jāizprot dzīvnieka raksturs un paradumi, lai 

krīzes gadījumos strādātu kopā ar kinologu, lai spētu dzīvnieku piedāvāt adopcijai 

vispiemērotākajam pretendentam.  

● Dzīvnieku kopēja viedoklis ir svarīgs un izšķirošs, iekārtojot dzīvnieku jaunās mājās.  
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 Ulubeles dzīvnieku aprūpe nav iedomājama bez brīvprātīgo palīdzības. Katru 

sestdienu no plkst. 14.00 līdz 16.00 tiek organizētas jauno brīvprātīgo palīgu instruktāžas ar 

apmācībām, iekšējās kārtības noteikumu un patversmes teritorijas iepazīšanu, līguma 

noslēgšanu un brīvprātīgā apliecības izsniegšanu.  
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3. IKDIENAS DARBA RITMS PATVERSMĒ 

 

 Patversmes vadībai ir jāspēj izstrādāt un ieviest kārtību, kas nodrošina nemainīgu, 

stabilu un visiem darbiniekiem saprotamu ikdienas darbu ciklu, kā arī subordināciju un 

operatīvu informācijas apmaiņu ikdienas un ārkārtas situācijās. Gan dzīvnieki, gan cilvēki 

pierod pie noteiktas kārtības patversmē. Jo tā ir saprotamāka un nemainīgāka ikdienā, jo 

labāk. Tikai precīzi zinot darba pienākumus un secību ikvienā patversmes sektorā, ir 

iespējams mazināt ikdienas darba stresu un tikt galā ar ārkārtas situācijām, ja tādas rodas. 

Piemēram, dzīvnieku vai patversmes darbinieku saslimšanas gadījumā, izsaukums ar 

vienlaicīgi daudzu dzīvnieku uzņemšanu, darbs brīvdienā ar daudzu apmeklētāju uzņemšanu 

patversmē utml. 

 Darbinieku secīga aizvietošana vai operatīva papildus spēku piesaistīšana, katram 

saprotot savus pienākumus, ir ļoti svarīga dzīvnieku patversmes organizatoriskā darba 

sastāvdaļa, bez kuras sākas haoss, no kura cieš gan dzīvnieki, gan cilvēki. 

 

ULUBELES PIEREDZE 

 Patversmē ir noteikts ikdienas darbu ritms - protams, bez brīvdienām, jo dzīvnieku 

aprūpe notiek 24/7 režīmā.  

● Katru dienu  sākam ar dzīvnieku apskati pa blokiem. Katram blokam ir noteikts 

konkrētai dienai atbildīgais kopējs, kurš strādā kopā ar brīvprātīgajiem palīgiem.  

● Pēc dzīvnieku bloku apskates notiek kopīga rīta sanāksme, kuru sauc par “5-minūti”. 

Tā ir ikdienas sanāksme, kurā operatīvi tiek apspriestas aktualitātes- jaunuzņemtie 

dzīvnieki, veterinārārsta nozīmētās profilaktiskās apstrādes un vakcinācijas, plānveida 

operācijas, t.sk. sterilizācijas, speciālistu apmeklējumi citās klīnikās, patversmei 

nozīmīgas tās dienas aktualitātes u.c. notikumi. Svarīgi, lai katras dienas maiņa ir 

informēta par dzīvniekiem un patversmei būtiskiem notikumiem. 

● Pēc “5-minūtes” notiek darbs blokos līdz darba dienas beigām, protams, paredzot 

pusdienu pārtraukumu. 

● Lai nodrošinātu dzīvniekiem garas pastaigas un papildu socializāciju, vienmēr tiek 

gaidīti un iesaistīti brīvprātīgie palīgi, kuri ir izgājuši Ulubeles brīvprātīgo palīgu 

instruktāžu un saņēmuši brīvprātīgā apliecību. Brīvprātīgie tiek “piestiprināti” jeb 

iesaistīti kopšanas blokos kā asistenti, dodas pastaigās ar suņiem, socializē dzīvniekus, 

kā arī palīdz patversmes uzkopšanas un labiekārtošanas darbos.  
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Darbu ar dzīvniekiem nav iespējams vienmēr ielikt konkrētos laika rāmjos vai 

sastādīt nemainīgu ikdienas darba grafiku. Jebkurā brīdī var gadīties kāda neprognozēta 

situācija, kas kā domino efekts izmaina visu atlikušo dienas plānu, taču izstrādātā kārtība ļauj 

uzturēt darba stabilitāti un tādējādi mazināt stresu, lai tiktu galā ar ārkārtas situācijām. 
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4.DZĪVNIEKA NONĀKŠANA PATVERSMĒ, KAS OBLIGĀTI 

JĀNOSKAIDRO 

 Patversme nav un nekad nebūs dzīvnieka mājas. Tāpēc ikviena patversmes darbinieka 

un kopējais komandas mērķis ir katram dzīvniekam iespējami ātrāk atrast viņa cilvēku.  

Lai pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk palīdzētu dzīvniekam, kurš nonācis patversmē, 

nepieciešams maksimāli ievākt pieejamo informāciju par dzīvnieku:  

● atradēja/ izsaucēja detalizēts ziņojums par atrašanas apstākļiem un vietu;  

● dzīvnieka nodevēja no mājām patversmē anketēšanā noskaidrot: vecumu, 

dzīvnieka vārdu, paradumus, raksturu, vakcinācijas dokumentus, iespējamas 

slimības u.c. 

Visa iepriekš minētā informācija ir izšķiroši svarīga, lai nejaušas noklīšanas gadījumā, 

dzīvnieks pēc iespējas ātrāk atgrieztos pie sava saimnieku. Gadījumā, ja dzīvnieks nodots 

patversmē saimnieka nāves vai citu piespiedu apstākļu dēļ, viņš pēc iespējas ātrāk varētu 

iejusties patversmes apstākļos ar mērķi pēc iespējas ātri atrast viņam jaunas mājas. 

 Brīdī kad dzīvnieks tiek sagūstīts, ļoti svarīgi noskaidrot pēc iespējas detalizētāku 

informāciju par dzīvnieka saimnieku, viņa raksturu, dzīvošanas apstākļiem, veselības 

problēmām utt. Katram dzīvniekam tiek noformēta viņa uzņemšanas anketa vai protokols. 

ULUBELES PIEREDZE 

 Katram patversmē nonākušam dzīvniekam: 

1) tiek piešķirts viņa unikālais patversmes ID numurs.;  

2) dzīvnieks tiek nofotografēts;  

3) pievienots sākotnēji zināmais apraksts par 

dzīvnieku;  

4) visi šie dati tiek iereģistrēti Ulubeles reģistrā, kā arī 

publiskajā bezmaksas portālā dzivniekupolicija.lv.  

Caur interneta portālu dzivniekupolicija.lv: 

1)  dzīvniekam tiek meklēti viņa iepriekšējie 

saimnieki, ja viņa statuss patversmē ir “atrasts”, 

2) dzīvniekam tiek meklēti jauni saimnieki, ja viņš 

ir nodots patversmē un viņa statuss ir “meklē 

mājas”.  

 Portālu dzivniekupolicija.lv izmanto daudzas Latvijas patversmes, lai sniegtu 

informāciju par patversmēs nonākušiem dzīvniekiem, kā arī daudzas privātpersonas. 
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Privātpersonas bez maksas var ievietot sludinājumus par pazudušiem/atrastiem mājas 

mīluļiem vai pašas meklēt iespēju savu dzīvnieku iekārtot jaunās mājās. 

 Portālā “dzivniekupolicija.lv” ievietotos atrasto vai pazudušo dzīvnieku sludinājumus  

ir iespējams izdrukāt un izlīmēt negadījuma (atrašanas vai pazušanas) vietā, šādi palielinot 

iespēju dzīvniekam un viņa saimniekam ātrāk satikties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzīvnieka uzņemšanas anketa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patversmes 

dzīvnieka kartiņa 
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5.DZĪVNIEKA ADAPTĀCIJAS PERIODS JAUNĀ VIDĒ 

 

 Jebkurš dzīvnieks, nokļūstot svešā vidē, sajūt zināmu stresu. Kādam tas var būt lielāks 

un ilgstošs, taču citiem nepieciešams vien pāris dienas, lai pierastu pie jauniem apstākļiem. 

Jebkura patversmes darbinieka uzdevums ir pēc iespējas mazināt diskomfortu un saīsināt šo 

laiku. 

 Gan uz ielas atrasto dzīvnieku, gan patversmei nodoto dzīvnieku gadījumi: 

● tiek anketēti, novērtējot dzīvnieka izskatu un fiksējot citas ziņas par viņa raksturu vai 

turēšanas apstākļiem,  

● tiek pieņemts lēmums par viņam piemērotāko sākotnējo turēšanas vietu patversmē,  

● jaunuzņemti dzīvnieki tiek ievietoti iekštelpu karantīnas vai āra karantīnas blokā, kur 

katram sunim ir nodrošināta siltināta iekštelpa un āra veranda,  

Uzņemot patversmē jaunu dzīvnieku, ļoti svarīgi ievērot, lai dzīvniekam iespējami mazinātu 

stresu pirmajās nedēļās. Nepieciešama slēgta telpas daļa katram dzīvniekam, kur tas nebūtu 

tiešā kontaktā ar citiem dzīvniekiem. Ja kaķis tiek ievietots būrī - vismaz kartona kaste-

guļvieta, kur viņam ieritināties/paslēpties no apkārtējo skatieniem un traucējumiem. 

 Starptautiskas vadlīnijas un Latvijas normatīvie akti paredz dažādus dzīvnieku sprostu 

izmērus dzīvniekiem, kuri uzturas patversmē. Būtisks kritērijs ir dzīvnieka uzturēšanas ilgums 

patversmē. Tā, piemēram, uzņemot karantīnā kaķi, sprosta izmēram vajadzētu būt 1 m2 , bet 

augstumam nevajadzētu būt mazākam par 0,7m. Jācenšas ievērot, lai attālumi starp kaķa 

guļvietu, barības traukiem un tualeti ir vismaz 0,6m. Šādā sprostā kaķi nebūtu ieteicams turēt 

vairāk par 4-6 nedēļām. 

 Suņu uzņemšanas karantīnas sprosti starptautiskās vadlīnījās atšķiras pēc suņa 

izmēriem, bet Latvijas normatīvajos aktos pašlaik ir noteikti vienoti 5m2 uz vienu dzīvnieku 

(neatkarīgi no suņa izmēra). Suņiem, kuri vecāki par 3 mēnešiem, karantīnas periodā šādā 

izmēra voljēros, būtu jānodrošina pastaigas vismaz 3 reizes dienā ar maksimālu intervālu starp 

pastaigām. 

 Adaptācijas perioda svarīga sastāvdaļa ir dzīvnieku pasargāšana no jauniem stresiem, 

ko varētu izraisīt saskarsme ar nepazīstamām personām, citiem dzīvniekiem, skaļiem 

trokšņiem utml. Nevērīga un rupja attieksme pret dzīvniekiem nav pieļaujama. Ja suns ir 

izteikti nesocializēts – bailīgs, nemāk iet pie pavadas, izrāda agresiju - pēc iespējas ātrāk viņa 

uzvedības novērtēšanai un pareizai korekcijai būtu jāpiesaista kinologs.  

 Adaptācijas periodā pirmajās dienās nevajadzētu suni pakļaut darbībām, kuras var 

izraisīt papildus stresu - mazgāšana, frizēšana, nagu griešana, dresēšana utml. 
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ULUBELES PIEREDZE 

 Visi jaunuzņemtie dzīvnieki tiek ievietoti viņu tipam piemērotās karantīnas telpās. 

Sākotnēji dzīvniekam tiek nodrošināts maksimāls miera režīms, pakāpeniski kopējiem 

iepazīstot viņa raksturu un stresa pakāpi, izturēšanos un reakciju uz apkārt notiekošo. Bailīgie 

netiek ar varu ņemti laukā no voljēriem. Kopēji pie viņiem uzturas, ar viņiem mierīgi 

sarunājas, mēģina iedrošināt kontaktam ar cilvēku. Šim nolūkam bez ikdienas barības tiek 

izmantoti kārumi. Iespēju robežās tiek nodrošināts, ka šo dzīvnieku aprūpē tiek iesaistīti ne 

vairāk kā 2-3 cilvēki, jo darbs patversmē notiek maiņās.  

 Šajā stadijā brīvprātīgie aprūpes procesā iesaistīti netiek. Gan dēļ nepieciešamības ar 

dzīvnieku nodarboties profesionāli, gan arī drošības apsvērumu dēļ – ne katram 

brīvprātīgajam ir tāda pieredze vai zināšanas, lai varētu nodarboties ar tikko uzņemtu un 

nepazīstamu dzīvnieku, kā arī lielākajā daļā gadījumu mums nav zināma informācija par 

dzīvnieka vakcinācijām pret trakumsērgu. 
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6. DZĪVNIEKA BAROŠANA / KOPŠANA / SOCIALIZĒŠANA 

 

Dzīvnieki pierod pie noteikta ritma, ko vajadzētu ielāgot vienmēr- neatkarīgi no tā vai 

dzīvnieks uzturas patversmē vai ir mājās. 

● Ideāla ir suņu barošana 2x dienā.  

● Kaķiem vienmēr pieejama sausā barība. Konservi vismaz 1x dienā.  

● Nekad dzīvnieku nebarot pirms nav iztīrīts viņa voljērs iekštelpā. 

● Vienmēr pieejams svaigs ūdens 24 h diennaktī. 

● Pēc iespējas pastaigas ar suņiem noteiktos laikos. 

● Ar suņiem, kuri izmitināti iekštelpās, pastaigas vismaz 3x dienā, ievērojot maksimāli 

lielāku atstarpi starp tām (piemēram plkst. 7:00-14:00-22:00).  

● Minimālais laiks, ko kopēji velta katram dzīvniekam patversmē barošanai, aprūpei, 

socializācijai ir ne mazāk par 15 min. dienā (saskaņā ar starptautiskiem dzīvnieku 

patversmes labturības prasību ieteikumiem). 

 Liela nozīme dzīvnieku labturībā ir telpu grīdu segumam. Tās nedrīkst būt slidenas, kā 

arī tām ir jābūt viegli kopjamām. Arī sienām un režģiem jābūt gludiem, lai dzīvnieki nevarētu 

savainoties. Telpās, voljēros, būdās, automašīnās kurās dzīvnieki uzturas vai tiek pārvadāti, ir 

svarīgi nodrošināt atbilstošu temperatūru +15C līdz +26,5C. 

 Vasarā: dzīvnieku voljēri jāiekārto tā, lai dzīvniekiem vienmēr ir iespējams patverties 

no saules, nepārtraukti jābūt nodrošinātam svaigam ūdenim.  

Ziemā: būdai jābūt siltinātai, izklātai ar salmiem un ieejai aizklātai ar aizkaru, lai 

dzīvnieks pats ar sava ķermeņa siltumu tajā nodrošinātu vismaz 15C temperatūru. 

KOPŠANA 

 Patversmēm nozīmīga loma jāveltī tīrības un dezinfekcijas ievērošanai. Kopā ar 

patversmes veterinārārstu jāizstrādā: 

- izmantojamo dezinfekcijas līdzekļu un telpu dezinficēšanas biežums un secība;  

- katrs patversmes bloks jānodrošina ar savu kopšanas inventāru.  

 Šo prasību ievērošanai ir izšķiroša loma infekcijas risku mazināšanai gan dzīvniekiem, 

gan cilvēkiem. Dezinfekcijas laikā telpās/voljēros nedrīkst atrasties dzīvnieki un nepiederošas 

personas. Nedrīkst pieļaut dzīvnieku tiešu kontaktu ar mitru virsmu vai ķīmisko izgarojumu 

ieelpošanu. 

 Kaķu turēšanas sekcijā/blokā ir ļoti svarīga kaķu tualetes tīrība. Katram kaķim būtu 

lietderīgi nodrošināt individuālu kastīti. Ja kaķi brīvi pārvietojas vienā telpā, to skaitam 

nevajadzētu pārsniegt 10-12 kaķus. 
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BAROŠANA 

 Barošanā pēc iespējas jāizmanto kvalitatīva sausā vai mitrā barība, vai to kombinācija, 

nepārsniedzot diennakts devu uz katru dzīvnieku. Dzīvniekus, kuriem ir veterinārārsta 

noteiktas diētas, nedrīkst barot ar citu pārtiku. Katram kopējam savā blokā ir jāpārzina viņa 

pārraudzībā un atbildībā esoši dzīvnieki, lai mazinātu risku kaut ko sajaukt un izdarīt 

nepareizi. 

 

SOCIALIZĒŠANA 

 Socializācijai ir ļoti liela nozīme dzīvnieku pašsajūtas uzlabošanā. Kopjot dzīvnieku 

vai esot tā tuvumā, būtu ieteicams ar viņu mierīgi, neklaigājot vai nepaceļot balsi sarunāties. 

Kopjot dzīvniekus, pēc iespējas mazāk jāizmanto priekšmeti, kuru lietošana rada trokšņus, kas 

dzīvniekus var sabiedēt, vai jāizvairās no skaļas uzvedības, piemēram, metāla vārtu vai durvju 

aizciršanas, skārda bļodu mešanas utml.  

 Ja telpā ir radio vai skan mūzika, skaļums ieteicams normālas sarunas skaļumā. Lai 

dzīvniekiem nebūtu garlaicīgi, svarīgi viņus nodrošināt ar tiem speciāli domātām rotaļlietām. 

Kaķu telpā noteikti jāizvieto nagu asināmie dēlīši – skrāpeles. 

 Ievietojot vairākus dzīvniekus kopā vienā voljērā vai telpā, ļoti nopietni jāvērtē, kā 

viņi uztver viens otru un vai neparādās kādas agresijas izpausmes.  

Kategoriski aizliegts turēt kopā dzīvniekus, kuri izrāda savstarpēju nepatiku, agresiju, bailes, 

depresiju, ko var izraisīt kopā būšana ar kādu citu no patversmes iemītniekiem. 

 

ULUBELES PIEREDZE 

● Patversmē suņus barojam atkarībā no viņu veselības stāvokļa, tipa, vecuma no vienas 

līdz pat četrām reizē dienā.  

● Karantīnas telpās tiek izmantoti tikai metāla trauki.  

● Kaķiem visu laiku ir pieejama sausā barība un vienreiz dienā tiek piedāvāta arī mitrā 

barība.  

● Svaigs ūdens dzīvniekiem ir pieejams nepārtraukti. Ziemā, kad gaisa temperatūra ir 

zem nulles, āra voljēros suņiem dzeramais ūdens tiek mainīts 2 reizes dienā.  

● Kaķu tualetes tiek tīrītas 2 reizes dienā, pārsvarā tiek izmantotas pašcementējošās 

smiltis. 

● Karantīnas telpās jaunuzņemtie dzīvnieki pārsvarā tiek turēti pa vienam, izņemot 

gadījumus, kad dzīvnieki nāk no vienām mājām un savstarpēja izolācija nav vajadzīga, 

bet tieši var radīt papildus stresu. Tāpat rīkojamies ja tiek uzņemtas mātes ar 

mazuļiem. 
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● Pēc pirmās izietās apstrādes pret parazītiem un pirmreizējām vakcinācijām, karantīnas 

un sterilizācijas perioda, dzīvnieki var tikt pārvietoti uz koptelpām vai voljēriem, kur 

uzturas kopā, ja tas viņiem nerada papildus stresu savstarpējo antipātiju dēļ.  

● Šobrīd patversmē visas iekšējās koptelpas ir aprīkotas ar āra verandām, lai 

dzīvniekiem būtu iespēja iziet laukā, baudīt svaigu gaisu, dabīgo saules gaismu, vērot 

apkārtni, komunicēt ar apmeklētājiem.  

● Katrā iekštelpā ir ievietoti arī papildus sprosti, ko izmanto jaunpienācēju pakāpeniskai 

pieradināšanai pie dzīves koptelpā vai mazuļu izolēšanai telpās, kur uzturas mātes ar 

mazuļiem, uzkopšanas laikā.  

● Ulubeles pieredze rāda, ka kucēniem kopš bērnības nevajadzētu dot rotaļlietas ar 

pīkstuļiem. Vēlākā apmācības periodā sunim būs vieglāk saprast, ka arī rotaļas laikā 

suns cilvēkam var nodarīt sāpes un cilvēka reakcija uz sāpēm netiks uztverta kā rotaļas 

sastāvdaļa. Suns sapratīs – nebija labi, saimniekam, iespējams nodarītas sāpes. 

● Pirms/pēc dzīvnieku maiņas katra telpa/sprosts tiek dezinficēti. Guļvietas tiek 

nomainītas uz jaunām. Tām tiek izmantoti palagi, segas, dvieļi, pledi utml. Kaķiem 

tiek ierīkotas guļvietas, viņiem tīkamajās kartona kastēs.  

● Āra voljēros suņi ir nodrošināti ar siltinātām būdām, kurās ieklāti salmi. Vairumam 

voljēru ir uzbūvētas nojumes, lai suņiem būtu iespēja patverties no saules, lietus, 

sniega. 

● Nozīmīgu darbu dzīvnieku socializēšanā veic patversmes brīvprātīgie palīgi. Viņiem 

pēc apmācību iziešanas tiek uzticēta suņu staidzināšana, bailīgo dzīvnieku un mazuļu 

socializēšana. Brīvprātīgie tiek iesaistīti arī voljēru tīrīšanā, telpu uzkopšanā un citu 

patversmes saimniecisko darbu veikšanā.  
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7. DZĪVNIEKU VETERINĀRĀS APRŪPES PROFILAKSE UN ĀRSTĒŠANA 

 

 Katrai patversmei un ikvienam dzīvnieka īpašniekam ir jānodrošina dzīvniekam 

savlaicīga veterinārā aprūpe. Patversmes slēdz līgumus ar tuvāk pieejamo un izraudzīto 

veterināru vai klīniku par dzīvnieku regulārām apskatēm, nozīmējumiem par apstrādi pret 

parazītiem, dzīvnieku vakcinācijām, sterilizācijām, ārstēšanu slimību vai traumu gadījumā. 

 Latvijas normatīvie akti nosaka, ka katrai patversmei ir jānodrošina dzīvnieku 

veterinārā apskate 72 stundu laikā no brīža, kad dzīvnieks ir uzņemts patversmē. Patversmēs 

dzīvniekus sterilizē atbilstoši vecumam un to veselības stāvoklim, kā arī nodrošina valstī 

noteikto obligāto vakcināciju pret trakumsērgu. Acīmredzami slimam vai traumētam 

dzīvniekam veterinārā palīdzība jānodrošina nekavējoties. 

 

ULUBELES PIEREDZE. 

 Patversmes dzīvnieku labturības nodrošināšanas stūrakmens ir cieša sadarbība ar 

patversmes veterinārārstu. Tieši viņš ir noteicošā persona, kura kopā ar patversmes vadību 

izveido dzīvnieku pirmreizējās veterinārās apskates kārtību, veikto veterināro procedūru 

uzskaiti, plāno sterilizācijas, nozīmē ārstēšanu hroniski slimiem dzīvniekiem, izstrādā telpu 

dezinfekcijas procedūras kārtību un pilnībā sagatavo jebkuru dzīvnieku adopcijai.  

● Patversmē tiek nodrošināts, ka ikvienam dzīvniekam, kas tajā nonāk, tiek piešķirts 

unikāls patversmes uzskaites numurs, pēc kura var izsekot dzīvnieka uzņemšanas 

vēsturi, visas veiktās profilaktiskās un veterinārās procedūras, ārstēšanas procesu un 

izmantotos medikamentus. Tas glabājas katra dzīvnieka lietā. 

● Ja kādam uz ielas atrastam dzīvniekam ir nepieciešama tūlītēja veterinārā palīdzība vai 

patversmes dzīvniekam ir nepieciešama konsultācija vai operācija pie kāda speciālista, 

izmantojam dažādu klīniku pakalpojumus. Stingri ievērojam principu – nevis nogaidīt, 

bet nekavējoties meklēt veterinārārsta palīdzību. Daudzu gadu pieredze dzīvnieku 

aprūpē ir pierādījusi, ka nekavējoša speciālista piesaistīšana saslimšanas vai traumu 

gadījumos sniedz daudz lielāku iespēju atveseļoties. 

● Veterinārie pakalpojumi un zāles veido ievērojamu patversmes budžeta pozīciju, 

tomēr ieguldīt profilaksē ir daudz saprātīgāk kā reaģēt uz nebeidzamām sekām un 

pieļaut dzīvnieku saslimšanu. 
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8. DZĪVNIEKU STERILIZĀCIJA UN PĒCAPRŪPE 

 

Sterilizējot kaķus, tiek panākts, ka: 

- tie kļūst mierīgāki, viņos mazinās tieksme cīnīties un līdz ar to gūt traumas un 

vīrusu izraisītās infekcijas slimības,  

- tie ir draudzīgāki un labprāt dzīvo kolonijās,  

- runčiem zūd specifiskā urīna smaka un  

-pats galvenais, -nenotiek jaundzimušo un jaunu  dzīvnieku masveidīga iznīcināšana. 

Arī suņu sterilizācijas nepieciešamībai var minēt līdzīgus argumentus. Nav pamatots 

viedoklis, ka suns pēc sterilizācijas kļūs slikts sargs vai cietīs no aptaukošanās problēmām. 

Vārdi “slikts sargs” attiecīgi ir arī vārdi “slikts saimnieks” - tā nav sterilizācijas problēma, bet 

gan audzināšanas un attieksmes problēma. Ja kāds ar vārdiem “labs sargs” domā niknu un 

agresīvu dzīvnieku, tad pirmais, kas no tā cietīs, būs pašu saimnieku ģimene, jo niknu 

dzīvnieku vada instinkti un uzbrukuma laikā viņš nespēj analizēt situāciju un cilvēku- 

uzbrukuma objektu. 

Vislabāk mājas mīluli sterilizēt, kamēr viņš ir jauns un veselīgs, taču sagaidot 

brieduma vecumu. Kaķiem tas ir aptuveni 7 – 9 mēneši, suņiem - atkarībā no šķirnes (dažu 

šķirņu suņi aug pat līdz 15 mēnešu vecumam). Tomēr vienmēr iesakām konsultēties ar 

veterinārārstu, kuram saimnieks uzticas, lai viņš ieteiktu šķirnei ieteicamo sterilizācijas laiku. 

 Ne pēc normatīviem aktiem, ne pēc būtības patversmēs nav pieļaujama dzīvnieku 

turēšana pavairošanai. Pirms nodošanas adopcijai dzīvnieki tiek sterilizēti atbilstoši vecumam 

un veselības stāvoklim.  

 Dzīvnieku sterilizāciju un citas ķirurģiskas operācijas veic veterinārārsti klīnikā vai 

patversmē šim nolūkam paredzētā telpā, kas atbilst visām sanitāro normu prasībām un ir 

atbilstoši aprīkota. 

ULUBELES PIEREDZE 

 Kad patversmes dzīvnieku skaits palielinājās virs 100 dzīvniekiem, sapratām, ka vadāt 

dzīvniekus uz veterinārajām klīnikām sterilizācijai, laika un finanšu līdzekļu ziņā izmaksā ļoti 

dārgi, turklāt sagādā dzīvniekiem nevajadzīgu papildus stresu, tādēļ tika izbūvēta Ulubeles 

veterinārā klīnika.  

Visas standarta ķirurģiskās operācijas, kāda ir arī dzīvnieku sterilizācija, Ulubelē tiek veiktas 

patversmes klīnikā, kura atrodas patversmes teritorijā. Klīnika ir nodrošināta ar apskates un 

procedūru telpu, atsevišķu operāciju telpu, īpašu pēcoperācijas uzturēšanās bloku un 

pamošanās boksiem/kabīnēm pēc operācijām.  
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● Ulubeles patversmē ētisku apsvērumu dēļ un ievērojot no kill pamatprincipu, netiek 

sterilizēti acīmredzami grūsni, kā arī slimi un veci dzīvnieki, kuriem veterinārārsts 

nerekomendē narkozes došanu un ķirurģisku iejaukšanos.  

● Tāpat netiek sterilizēti mazuļi agrīnā vecumā. Par dzīvnieku mazuļiem, kuri nav 

sasnieguši sterilizācijai piemērotu vecumu, bet kurus nodod adopcijai, jāparaksta 

līgums par obligātu dzīvnieka sterilizāciju, sasniedzot reproduktīvo vecumu (vidēji 7-9 

mēneši).  

● Pieauguši, veseli dzīvnieki adopcijai tiek atdoti tikai sterilizēti. 
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9. GRŪSNI DZĪVNIEKI, MĀTES UN MAZUĻI 

 

Ļoti bieži patversmēs nonāk grūsni dzīvnieki, mātes ar mazuļiem, vai sliktākajā 

gadījumā - mazuļi bez mātes. Viņiem nepieciešams miers un klusums, šie dzīvnieki ir 

jāuzņem karantīnas zonā, tādējādi mazinot infekciju riskus.  

Riska grupa – mazuļi (vecumā līdz 2 mēnešiem) bez mātes. Šiem dzīvniekiem būtu 

nepieciešama aprūpe 24 stundas diennaktī.  

Jaundzimušajiem dzīvnieku mazuļiem ir nepieciešama īpaša aprūpe – ja iespējams, 

jāpiemeklē barojoša māte, bet ja tas nav iespējams, pašiem jānodrošina siltums un barošana ik 

pa divām stundām. 

Grūsniem dzīvniekiem, mātēm ar mazuļiem vai mazuļiem bez mātēm patversmē 

jānodrošina īpaša aprūpe un kopšana. 

Grūsni dzīvnieki jāizvieto pa vienam telpās, kuras maksimāli nodrošinātas no 

papildus stresa, bez kontakta ar cilvēkiem un citiem dzīvniekiem. Telpām jābūt siltām. Ja 

patversmē nonākusi kuce ar kucēniem, kura pirms tam turēta āra apstākļos, pieļaujama kuces 

turēšana atsevišķā āra voljērā ar pietiekami ērtu lielu, siltinātu būdu, kurā var patverties māte 

ar bērniem. Nav pieļaujama mātes turēšana ķēdē nekādos apstākļos – ne patversmē, ne mājās. 

Kaķenei ar kaķēniem minimālā sprosta grīdas platība ir vismaz 2 m2 , šādā sprostā 

ģimeni nedrīkst turēt ilgāk par 4 nedēļām. Vēlama atsevišķa telpa ar iespēju ierīkot mātei 

atpūtas vietu augstāk, lai viņai tur nevarētu piekļūt bērni. 

 Šīs grupas dzīvnieku izvietošanai patversmē jābūt īpaši pārdomātai: 

● Jānodrošina, ka ģimene vai atsevišķi mazuļi nav pakļauti papildu infekciju riskiem.  

● Mātes un mazuļi jābaro ar atbilstošu pilnvērtīgu barību un ja veterinārārsts ir 

nozīmējis, jādod barības piedevas.  

● Kucēnu mātes ir jānodrošina ar pastaigām tāpat kā citi suņi, kuri mitinās iekštelpās 

vismaz trīs reizes dienā.  

● Kucēnu mātēm ir jānodrošina vieta uz paaugstinājuma, kur viņas var atpūsties no 

kucēniem.  

Latvijas normatīvi nosaka, ka kaķēni drīkst tikt atšķirti no mātes sākot no 10 nedēļu, bet 

kucēni sākot no 8 nedēļu vecuma. 

ULUBELES PIEREDZE 

 Grūsni dzīvnieki, mātes ar mazuļiem, vai atsevišķi mazuļu metieni, kuri nonākuši 

patversmē bez mātes, Ulubelē pārsvarā tiek iekārtoti siltinātās iekštelpās ar izeju uz āra 

verandu.  
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● Īpaša uzmanība tiek pievērsta telpu tīrīšanai. Jārūpējas, lai guļvieta vienmēr ir tīra un 

sausa.  Kucēniem kā paklāji tiek klāti kartoni un avīžu kārta. Kucēnu paklāji tiek 

nomainīti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes dienā pilnībā nomainot visu 

klājumu. Visas dienas laikā dzīvnieku izkārnījumi tiek tūlītēji novākti, lai nepieļautu 

kucēnu bradāšanu pa mēsliem.  

● Īpaša vērība tiek pievērsta māšu un mazuļu apstrādei pret parazītiem un vakcinācijas 

shēmām pret infekciju slimībām. 

● Ieeja mazuļu telpās ir tikai un vienīgi bahilās. Dzīvnieku aprūpe notiek tikai un vienīgi 

vienreiz lietojamos cimdos. Katrā telpā kur atrodas mazuļi ieejot ir jāvelk 

aizsarghalāts.  

● Kad mazuļi paaugas, viņi ir jānodrošina ar atbilstošām rotaļlietām. Lai izslēgtu 

infekciju riskus, nevakcinētiem mazuļiem paredzētās guļvietas, spēlmantiņas u.c. 

lietas jāizvēlas jaunas, kuras nav bijušas citu dzīvnieku lietošanā. Spēlmantiņas 

mazuļiem ik pa laikam ir jāmazgā. Nav pieļaujama ēdiena vai rotaļlietu saskare ar 

izkārnījumiem! 

● Kucēni un kaķēni tiek attārpoti vairākas reizes ar atbilstošiem intervāliem līdz ir 

noslēdzies vakcinācijas/revakcinācijas process un mazuļi var tikt piedāvāti adopcijai. 

● Pret parazītu apstrādes un vakcināciju shēmas nosaka veterinārārsts, izvērtējot katra 

patversmē nonākušā vai piedzimušā mazuļa vecumu un veselības stāvokli. 
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10. DZĪVNIEKI - SENIORI 

 

Dzīvnieks pāri pusmūžam ir mierīgs, līdzsvarots, draudzīgs, ne pārāk aktīvs – neplēš, 

negrauž, nerok. Suns vai kaķis-seniors ir ar labi zināmu raksturu. Šie dzīvnieki ļoti reti ir 

kaprīzi un izvēlīgi, arī ēdiena ziņā. Dzīvnieki-seniori ir ļoti pateicīgi par mājām mūža nogalei, 

to var just ik uz soļa. Viņi dāvina savam saimniekam beznosacījuma mīlestību. 

No-kill patversmes neiemidzina veselus, dzīvotspējīgus dzīvniekus pēc normatīvos 

aktos noteiktajām obligātajām turēšanas dienām, ko Latvijā apmaksā pašvaldības.  

 

ULUBELES PIEREDZE 

Ulubele ir no-kill patversme, kur tās iemītnieki uzturas un gaida līdz atrod 

Saimnieku. 

Jau 3 gadus realizējam Senioru programmu, kuras mērķis – lauzt aizspriedumus un 

stereotipus, ka dzīvniekus-seniorus nav vērts adoptēt, ka viņi jau pieraduši pie dzīves 

patversmē un neko vairs negaida. Tieši viņi ar cerīgu skatienu sagaida katru apmeklētāju, un 

tieši viņi visvairāk novērtē doto māju iespēju. 

Programmas ievaros ar ziedojumiem ir iespēja atbalstīt dzīvniekus-seniorus tiem cilvēkiem un 

organizācijām, kuri no sirds vēlas par viņiem rūpēties, bet adoptēt nevar. Atbalsts “Senioru 

programmai” visvairāk nepieciešams suņu un kaķu-opīšu veterinārajai aprūpei, kā arī speciālu 

pārtikas piedevu iegādei. 

“Senioru programmas” būtiska sastāvdaļa ir Ulubeles garantētais atbalsts „Zelta 

veselības polise”, kas nozīmē Ulubeles nodrošinātu vai apmaksātu dzīvnieka veterināro aprūpi 

līdz pat mūža beigām. Ar ziedojumu palīdzību tiek nodrošināta “Seniora veselības zelta 

polise” tiem dzīvniekiem, kuri atrod jaunus saimniekus. Tādējādi tiek nodrošināts atbalsts 

dzīvnieka veterināro pārbaužu, analīžu un nepieciešamības gadījumā arī ārstēšanas 

nodrošināšanā “Ulubeles” klīnikā vai arī citā veterinārā klīnikā vai pie individuāli praktizējoša 

veterinārārsta (pēc vienošanās). 

Turklāt kaķu un suņu – senioru adoptēšanai ir vairākas priekšrocības: 

● Dzīvnieki mūža nogalē ir mierīgi un draudzīgi. Tiem vairs neinteresē lietu graušana un 

plēšana, kā arī bedru rakšana. Tāpat senioru raksturs ir ļoti labi zināms, un tas vairs 

nemainīsies; 

● “Ulubelē” esošie seniori ir attārpoti, vakcinēti, sterilizēti, čipēti, kā arī ar vakcinācijas 

grāmatiņām. Vajadzības gadījumā tiek noformēta arī ceļošanai nepieciešamā Eiropas 

pase; 
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● Gados vecākie dzīvnieki saviem jaunajiem saimniekiem ir īpaši pateicīgi, un viņu 

mīlestību var izjust ik uz soļa. 

● No Ulubeles adoptētajiem dzīvniekiem, arī senioriem, ir 50% atlaide Ulubeles 

dzīvnieku viesnīcā; 

● Paveikts sirds darbs – atbildīgais lēmums par seniora adopciju, tiek iemūžināts, 

ierakstot saimnieka vārdu (pēc saskaņošanas) Ulubeles “Senioru programmas” 

atbalstītāju plāksnē patversmē.  

Šo, un arī vairāku citu iemeslu dēļ dzīvnieku – senioru adoptēšana kļūst arvien izplatītāka. 
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11. NEGLĀBJAMI SLIMI DZĪVNIEKI, EITANĀZIJA KĀ ATVIEGLOJUMS 

CIEŠANĀM 

 

Iemidzināšana jeb eitanāzija - veterinārmedicīnā lietots apzīmējums dzīvnieka 

nesāpīgai nonāvēšanai, ja dzīvnieks ir neārstējami slims un slimība rada sāpes un ciešanas. 

Patversmes darbā neizbēgami nākas saskarties ar dzīvnieka nāvi. Neglābjami 

slimiem dzīvniekiem kuri cieš vai kuru traumas nav savienojamas ar dzīvību , starptautiskās 

vadlīnijas pieļauj dzīvnieku ciešanu atvieglojumu, tos eitanizējot. Latvijā pašlaik ir atļauts 

eitanizēt arī veselus, dzīvotspējīgus dzīvniekus patversmēs, ja 14 dienu laikā dzīvnieku no 

patversmes nav izņēmis saimnieks. Patversmes slēdz līgumus ar sertificētiem uzņēmumiem 

par dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšanu.  

Dzīvnieku eitanāziju veic sertificēts veterinārārsts. Par katru eitanāzijas gadījumu ir 

obligāti sastādams akts, ko paraksta gan veterinārārsts, gan patversmes atbildīgā persona. 

Aktā ir norādīts dzīvnieka eitanāzijas iemesls, dzīvnieka identifikācijas numurs un laiks. 

Eitanizējot dzīvnieku, veterinārārsts izvēlas sertificētus medikamentus, kas izraisa nesāpīgu 

un neatgriezenisku dzīvnieka nāvi. Eitanāziju aizliegts veikt citu dzīvnieku klātbūtnē. 

Sagatavojot dzīvnieku eitanāzijai nedrīkst pieļaut, ka viņam tiek radīts papildus stress.  

 

ULUBELES PIEREDZE 

Ulubele kā no-kill patversme eitanazē tikai tos dzīvniekus, kuriem pēc veterinārārsta 

slēdziena vai pat vairāku veterinārārstu konsultācijām nav izredzes atveseļoties, kuriem 

esošais stāvoklis sagādā ciešanas un kuru traumas nav savienojamas ar dzīvību. Nekad 14 

gadu patversmes darbībā neesam pieņēmuši lēmumu eitanazēt veselu, adekvātu, dzīvotspējīgu 

dzīvnieku, tikai tāpēc, ka viņam nav atbraukuši pakaļ saimnieki. Ulubelē dzīvnieki dzīvo līdz 

laikam, kamēr viņiem izdodas atrast jaunu saimnieku. Vidēji tie ir aptuveni 3 mēneši, bet 

daudzi (it īpaši seniori) patversmē uzturas gadiem. 

● Ja tiek pieņemts lēmums par dzīvnieka eitanāziju, tai dzīvnieks tiek sagatavots. Lai 

neradītu papildus stresu, patversmē mītošu dzīvnieku eitanāzijai sagatavo viņa kopējs. 

● Pirms eitanāzijas dzīvniekam obligāti tiek ievadīta narkoze, kura tiek izmantota pirms 

jebkuru ķirurģisku operāciju veikšanas.  

● Pēc dzīvnieka iemigšanas kopējam nav obligāti jāpiedalās eitanāzijas procesā. 

●  Eitanāziju veic veterinārārsts un tajā piedalās, kā arī tālāk dzīvnieka mirstīgās atliekas 

cienīgi aprūpē patversmes darbinieks, kurš emocionāli tam ir gatavs.  
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● Dzīvnieka mirstīgās atliekas tiek ietītas drānā un pēc tam ievietotas polietilēna maisā, 

klāt piestiprinot zīmi ar identifikācijas numuru, vārdu un eitanāzijas vai miršanas 

datumu.  

● Gadījumos, kad dzīvnieka nāves iemesls ir neskaidrs, patversmes finanšu iespēju 

robežās tiek veikta dzīvnieka sekcija, kuras rezultātā tiek noteikts dzīvnieka nāves 

cēlonis, bojājumu pakāpe un iegūtie dati tiek izmantoti sekmīgas pārējo dzīvnieku 

turpmākās veterinārās uzraudzības un ārstēšanas procesā patversmē. 

● Visas dzīvnieku mirstīgās atliekas tiek uzglabātas līdz to izvešanai no patversmes, 

speciālā šim mērķim paredzētā saldētavā. 

Gadījumos kad patversme saņem izsaukumus par notriektiem dzīvniekiem uz ceļiem, 

rīkojamies identiski: 

● Dzīvnieku mirstīgās atliekas tiek ietītās drānā.  

● Lolojumdzīvniekiem pirms tam tiek pārbaudīts vai tiem nav reģistrēts 

mikročips.  

● Lolojumdzīvnieki tiek iespējami ētiski fotografēti un, ja dzīvnieks nav 

identificējams un reģistrēts, fotogrāfija tiek publicēta portālā 

www.dzivniekupolicija.lv sadaļā “In Memoriam”, lai saimnieks varētu atpazīt 

savu pazudušo mājas mīluli un atbraukt viņam pakaļ. Šādos gadījumos esam 

saņēmuši pateicību no dzīvnieku saimniekiem par cieņpilnu attieksmi. 

 

  

http://www.dzivniekupolicija.lv/
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12. AGRESĪVI DZĪVNIEKI. DARBS AR KINOLOGU 

 

Par agresīvu dzīvnieku uzskatāms tāds, kas uzbrūk cilvēkam vai uzbrūk citam 

dzīvniekam (izņemot gadījumus, kad uzbrukums citam dzīvniekam saistīts ar dabisko barības 

ķēdi, piemēram, kaķa uzbrukums pelei). 

Agresija ir viens no pamatelementiem gan starpsugu cīņā par eksistenci, gan vienas 

sugas pārstāvju starpā. Agresija ir motivēta iznīcinoša darbība, kas ir pretrunā ar sabiedrībā 

pastāvošām normām un kuras rezultātā tiek nodarīts fizisks vai psiholoģisks kaitējums. 

Bioloģijā agresija ir dziņa uzbrukt, apspiest, iznīcināt. 

Raksturojot, kas ir „agresīvs dzīvnieks” tiesību aktu izpratnē, izriet šādas pazīmes: 

● tas ir kāda īpašumā esošs dzīvnieks; 

● dzīvnieka uzvedība neatbilst attiecīgās sugas vispārpieņemtajai uzvedībai 

kādā situācijā, pret kādu objektu vai subjektu; 

● dzīvnieka neadekvātās uzvedības rezultātā nodarīts kaitējums dzīvībai vai 

veselībai (cilvēkam vai dzīvniekam, kam ir uzbrukts), radīti zaudējumi 

īpašumam. 

Problemātisku dzīvnieku izvērtēšanā tiek piesaistīti speciālisti – kinologi. Patversmes 

savu finanšu robežās lemj par dzīvnieka uzvedības korekcijas iespējamību vai dzīvnieku 

eitanazē. Nav pieļaujama agresīvu dzīvnieku turēšana vietās, kur viņa var apdraudēt citus 

dzīvniekus vai apmeklētājus.  

Dzīvniekus, kuri ir neprognozējami, nedrīkst aprūpēt brīvprātīgie palīgi. 

 

ULUBELES PIEREDZE 

 Patversmes 14 gadu praksē salīdzinoši reti ir nācies saskarties ar klaji agresīviem 

suņiem. Taču bieži ir tie gadījumi, kad suņi ir neaudzināti vai patversmē nonāk dzīvnieki, 

kuru šķietamo agresiju izraisa bailes par nokļūšanu jaunā vidē. 

 Patversmes personāls ir apmācīts darbam ar jaunuzņemtiem dzīvniekiem. Pirmajās 

dienās dzīvniekiem tiek nodrošināts maksimāls miers, klusa un mierīga komunikācija, pie 

dzīvnieka voljēra vai voljērā, kārumu “terapija”. Ja dzīvnieks nav pieradis vai baidās iet pie 

pavadas, viņš ar varu nekad netiek piespiests iet pastaigās. Tramīgi dzīvnieki tiek ievietoti 

nelielos divdaļīgos voljēros, ar patveršanās iespēju, kamēr viņa voljērs tiek iztīrīts. 

Parasti dzīvniekiem bailes vai trauksme mazinās laika periodā no 1 līdz 7 dienām. Ja 

pēc pirmās nedēļas dzīvnieka trauksme nav mazinājusies un piedevām dzīvnieks izrāda 

agresiju, rādot zobus vai mēģinot kost, pieaicinām kinologu. Kinologs profesionāli izvērtē 
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dzīvnieka uzvedību un iesaka katram gadījumam pareizāko uzvedības korekcijas metodi. 

Bailīgi dzīvnieki Ulubelē netiek likvidēti, bet tiek iekļauti garā socializācijas procesā, kuru 

aizvien cenšamies uzlabot.  

Kinologu uzskats – nav bezcerīgi agresīvu suņu. Jautājums tikai, cik daudz līdzekļu 

un laika jāiegulda, lai šāds dzīvnieks iekļautos sabiedrībā. Jebkurā gadījumā, ja suns ir 

agresīvs, tad pie vainas ir tikai un vienīgi cilvēks, kurš viņu par tādu ir padarījis. 

Ulubelē 14 gadu laikā kopā ar kinologiem esam lēmuši par eitanāziju ne vairāk ka 20 

suņiem, kurus kinologi atzinuši par tik sabojātiem, tos neaudzinot un neskolojot vai speciāli 

trenējot viņos agresiju, ka pūles suņu pāraudzināšanā patversmei būtu nesamērīgi dārgas un 

bez garantijas par iespēju dzīvniekiem atrast piemērotu saimnieku, kurš atbildīgi mācīs sunim 

iekļauties sabiedrībā. Tomēr esam ļoti gandarīti, ka suņu turētāju domāšana pamazām mainās 

no “vajag niknu sargu” uz “gribam draugu un ģimenes locekli”.  
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13. DZĪVNIEKU ADOPCIJA – JAUNU SAIMNIEKU IZVĒLE 

 

Atbildība par dzīvnieku un tā labturības nodrošināšana dzīvnieka īpašniekam 

jāapzinās vēl pirms dzīvnieka ņemšanas savā ģimenē. Tāpat rūpīgi jāapsver katras dzīvnieku 

sugas īpatnības un turēšanas prasības – vai būs iespēja nodrošināt dzīvniekam kaut vai tikai 

labturības minimumu. 

Gadījumā, kad dzīvnieka turēšanas laikā kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējas 

nodrošināt viņa labturību, dzīvnieka īpašniekam ir jāparūpējas, lai dzīvnieks tiktu nodots 

turēšanā citai personai, kas spēj šādu labturību nodrošināt. 

No Dzīvnieku aizsardzības likuma un Veterinārmedicīnas likuma izriet šādas 

pamatprasības attiecībā pret jebkuras sugas dzīvniekiem: 

1. ievainotam vai slimam dzīvniekam sniedzama palīdzība, ja nepieciešams, pieaicinot 

praktizējošu veterinārārstu; 

2. nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem 

dzīvniekiem — savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt 

praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku 

fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā; 

3. pārvadājot dzīvniekus, ievērot normatīvajos aktos noteikto kārtību; 

4. ierobežot nepiederošu personu saskarsmi ar dzīvniekiem. 

Dzīvnieki nonāk patversmē dažādu iemeslu dēļ - nejauši noklīduši, apzināti pamesti, 

saimnieka nāves gadījumā, ja nav radinieku vai radiem nav iespēju parūpēties par dzīvnieku, 

administratīvo un krimināllietu ietvaros izņemtie dzīvnieki, kuri saimniekiem konfiscēti par 

neatbilstošu aprūpi vai par cietsirdību pret dzīvniekiem. 

 Katras patversmes misija ir sniegt šiem dzīvniekiem patvērumu, sagatavot adopcijai 

un atrast  noklīdušiem īstos, bet pārējiem dzīvniekiem jaunus saimniekus. 

 Patversmju politika jauno saimnieku izvēlē ir atšķirīga. Arī dokumentācija un 

prasības, ko patversmes kārto, atdodot dzīvniekus adopcijai, ir atšķirīga. 

 Latvijas normatīvi nosaka, ka dzīvnieki trešajām personām atdodami vakcinēti, 

sterilizēti un suņi atdodami ar reģistrētu čipu. 

Adoptējot dzīvnieku no patversmes vai iegādājoties no audzētāja, saimniekam 

vienmēr jārēķinās ar dzīvniekam nepieciešamo adaptācijas periodu jaunā vietā. 

Dzīvnieka adaptācijas periods mājās ir individuāls tas var ilgt no dažām nedēļām līdz 

pat dažiem mēnešiem. Atvedot dzīvnieku uz jaunām mājām, jārēķinās, ka dzīvniekam būs 

javeltī ilgāks laiks un uzmanība, jānodrošina sabiedrība, jārada patīkamas sajūtas, lai 
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dzīvnieks varētu atrāk iejusties jaunajā vidē. Svarīgi atcerēties, ka dzīvnieku pēc adopcijas 

kādu laiku nedrīkst atstāt vienu pašu jaunā vidē ilgāk par 3 stundām. Dzīvniekam, paliekot 

vienam svešā vidē, paaugstinās stresa līmenis, viņš var justies nelaimīgs un šādā situācijā 

dzīvnieks var sastrādāt nedarbus, gaudot, riet, palikt agresīvs. 

 

ULUBELES PIEREDZE 

 Mūsu aprūpē nonākušo dzīvnieku iespējai tikt atpakaļ mājās pievēršam ļoti lielu 

uzmanību. No-kill principa priekšrocība dod iespēju dzīvnieku kopējiem iepazīt katra 

dzīvnieka raksturu, paradumus un katram, kurš ierodas patversmē ar mērķi adoptēt dzīvnieku, 

palīdzēt atrast viņa dzīvesveidam un apstākļiem piemērotāko draugu. Dzīvnieku kopēju loma 

adopcijas procesā ir izšķiroša. Kopēji ir tie, kuri vislabāk pārzina katra dzīvnieka vajadzības. 

 Kopēji ir tie, kuri izlemj, vai konkrētais cilvēks būs spējīgs aprūpēt izvēlēto dzīvnieku. 

Der atcerēties, ka dzīvnieku patversme nav veikals, kuras pienākums ir pārdot dzīvnieku 

kuram katram, kurš to iedomājies par vajadzīgu. Bieži esam novērojuši, ka cilvēks atbrauc ar 

konkrētu vēlmi - adoptēt mazu rudu kaķīti, bet aizbrauc kopā ar pieaugušu melnu minku. Tie 

ir patiesi brīži, kad cilvēks ļaujas, lai viņu - īsto izvēlas dzīvnieks. 

 Dzīvnieka adopcijas process Ulubelē aizņem vismaz pāris stundas. Dzīvnieki tiek 

izrādīti, ar tiem jāiepazīstas, ar suņiem jāiziet pastaigā, notiek pārrunas ar potenciālajiem 

adoptētājiem. Paturam tiesības atteikt nodot dzīvniekus adoptēšanai. Kā palīgu jauno 

saimnieku piemērotības izvērtēšanai esam izstrādājuši anketu potenciālajiem dzīvnieka 

adoptētājiem. Ļoti priecājamies par cilvēkiem un ģimenēm, kuras ļoti rūpīgi izvērtē jauna 

drauga ienākšanu mājās - brauc pastaigāties ar suņiem vairākas reizes, rūpīgi sagatavo visu 

nepieciešamo mājās. 

 

  

 

Ar Adopcijas ABC iespējams 

iepazīties mūsu mājas lapā - 

http://ulubele.org/noteikumi-

dzivnieka-adopcijai/ 

http://ulubele.org/noteikumi-dzivnieka-adopcijai/
http://ulubele.org/noteikumi-dzivnieka-adopcijai/
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Anketa 

potenciālajam 

dzīvnieka 

adoptētājam  
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14. IZGLĪTOŠANAS DARBS, DARBS AR APMEKLĒTĀJIEM UN 

POTENCIĀLAJIEM ADOPTĒTĀJIEM 

 

 Dzīvnieku patversmes šobrīd ir vietas, kurās pārsvarā nonāk no cilvēku nezināšanas, 

nevērības vai atklātas cietsirdības cietuši dzīvnieki. Dzīvnieku aizsardzību Latvijā regulē 

normatīvie akti. Mūsuprāt, normatīvo aktu regulējums bieži vien ir formāls, pretrunīgs vai 

novecojis. Tāpēc patversmēm kā tiešiem komunikatoriem ar iedzīvotājiem ir svarīgi veikt 

skaidrojošo un izglītojošu darbu.  

ULUBELES PIEREDZE 

 Neviena No-kill patversme, palīdzot dzīvniekiem, savā darbībā nevar pastāvēt bez 

brīvprātīgo palīgu iesaistes. Ulubeles brīvprātīgo iesaistei un apmācībai pievēršam īpašu 

uzmanību. Jauno brīvprātīgo iesācēju instruktāžas – apmācības notiek katru nedēļu sestdienās 

plkts.14.00. Apmācības kursi ietver: 

1. Būtisku informāciju par patversmi; 

2. Būtisku informāciju par patversmes iemītniekiem; 

3. Informāciju par brīvprātīgo darbu patversmē u.c. palīdzības veidiem; 

4. Iekšējās kārtības – drošības noteikumus; 

5. Ekskursiju pa patversmes teritoriju; 

6. Brīvprātīgā līguma parakstīšanu; 

7. Brīvprātīgā palīga apliecības saņemšanu. 

 Brīvprātīgais darbs nav ierobežots laika ziņā, darba biežumā. Lai uzskaitītu 

brīvprātīgo darbu un uzraudzītu brīvprātīgos patversmē, ir ieviesta brīvprātīgā darba uzskaites 

anketēšana ik dienu. 2019.gada oktobrī Ulubeles reģistrā ir 9136 brīvprātīgie no kuriem 

vismaz 90 cilvēki ir pastāvīgi palīgi patversmē ik nedēļu. 

● Lai izglītotu jauno paaudzi, attīstītu emocionālo inteliģenci un radītu empātisku 

attieksmi pret visām dzīvām radībām, Ulubele ir izveidojusi Cilvēcības skoliņu 6-13 

gadu veciem bērniem vasaras brīvlaikā ar 3 nodarbību kursiem. 3 gadu laikā skoliņu 

absolvējuši 177 bērni. 

● Patversme ir atvērta skolēnu un jauniešu grupu apmeklējumiem, piedāvājot patversmē 

Cilvēcības stundas un iepazīšanās ekskursijas visa gada garumā. Bērni bieži vien ir 

mūsu-pieaugušo skolotāji, tāpēc šis sadarbības modelis jaunu cilvēku izglītošanā ir 

abpusējs – uzklausot bērnu jautājumus un kopīgi meklējot atbildes uz tiem. Ik gadus 

šo grupu nodarbībās Ulubeli apmeklē 500-700 skolas un pirmsskolas vecuma bērni. 
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● Lai gan Latvijas likumdošana joprojām pieļauj  suņu turēšanu pie ķēdes, 

uzskatām, ka šobrīd šī norma ir arhaiska un nepieļaujama, iegādājoties sev 

jaunu draugu. Neskatoties uz finansējuma un dzīvnieku vietu ierobežotību, 

Ulubele jau 2 gadus spējusi pilnībā attiekties no suņu turēšanas pie ķēdes 

patversmē. Tādēļ tiek veikts skaidrojošais un izglītojošais darbs ar 

potenciālajiem adoptētājiem un parakstīts līgums, ka neviens no Ulubeles 

adoptēts suns ne pie kādiem apstākļiem netiks turēts pie ķēdes. Līgumā 

paredzēts, ka gadījumā, ja patversmes pārbaudē tiek konstatēts, ka dzīvnieka 

turēšanas apstākļi jaunajā mītnē ir sliktāki nekā patversmē, dzīvnieks var tikt 

atsavināts. Šaubīgo adopciju kontrolē un pārbaudē lieli palīgi ir patversmes 

brīvprātīgie. 
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NOSLĒGUMĀ 

 

 Pateicamies visiem, kuri ir izlasījuši Ulubeles vēstījumu. Šis ir mūsu patversmes 

pieredzes stāsts, kas balstīts uz 14 gadu praktisko darbību, organizējot  darbu Ulubelē. Savā 

darbā esam gan kļūdījušies,  mācoties no neveiksmēm, gan arī  pilnveidojušies, izmantojot 

teorētiskus rakstu darbus:   

 

“Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters”, Association of Shelter Veterinarians, 

USA, 2010 (“Aprūpes standartu valdīnijas dzīvnieku patversmēs”, Patversmju veterinārārstu 

asociācija, ASV 2010) 

 

“Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes e.V.”, Richtlinien fur die Fuhrung von 

Tierheimen der Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund e.V., Deutschland (“Vācijas 

dzīvnieku aizsardzības asociācijas dzīvnieku patversmju noteikumi”, Vācijas dzīvnieku 

aizsardzības asociācija,VĀCIJA) 

 

 Esam patiesi iedvesmojušies, apmeklējot un izzinot 2 Vācijas patversmju darba 

ikdienu, dzīvnieku aprūpes kārtību un dzīvnieku turēšanas apstākļus Minhenes un Berlīnes 

patversmēs. Pielikumā aicinām iepazīties ar šo patversmju apmeklējuma fotostāstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vēlot katram dzīvniekam vislabāko saimnieku un katrai dzīvnieku patversmei 

piedzīvot laikus, kad pamesto dzīvnieku vairs nebūs un tai būs iespēja pārvērsties par 

dzīvnieku viesnīcu vai rehabilitācijas centru, 

Jūsu Ulubele. 
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PIELIKUMĀ VĀCIJAS DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBU 

APMAIŅAS BRAUCIENS 

 

 



Vācijas dzīvnieku aizsardzības biedrību apmaiņas brauciens 

Foto atskaite 

 No 2019.gada 8. līdz 11.augustam norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens uz divām 

Vācijas dzīvnieku aizsardzības organizācijām, kā rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas – “Augstas 

labturības principi Latvijas dzīvnieku patversmēm”. Brauciena laikā tika apmeklēta dzīvnieku 

patversme “Pfoten in Not E.V.” Minhenē (Thalhamer str. 14A, 83052 Bruckmuhl, Germany) 

un “Tierheim Berlin” Berlīnē (Hausvaterweg 39, 13057, Berlin). 

 

“Pfoten in Not E.V.” Minhenē 

 

 Dzīvnieku aizsardzības organizācija, kas darbojas 60 gadus, rūpējas par pamestiem 

dzīvniekiem gan mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem, eksotiskajiem dzīvniekiem un putniem, 

kā arī savvaļas dzīvniekiem. Patversmē vidēji ikdienu uzturas aptuveni 1000 dzīvnieki.  

  



 

Patversme ir slēgta apmeklētājiem svētku dienās, 

izņemot, ja svētku diena iekrīt svētdienā, tad 

patversme ir atvērta. 

 

Apmeklējuma laiki: 

Tr. – Sv. no plkst.13.00 līdz 16.00 

Pastaigu laiki: 

Pr. – Sv. no plkst. 9.00 līdz 11.45 

Pr. - Ot. no plkst. 13.00 līdz 15.30 

Atrasto dzīvnieku uzņemšana patversme: 

Pr. – Sv. no plkst. 9.00 līdz 12.00 un  

no plkst. 13.00 līdz 17.00 

 

 

Patversmes teritorijā katrai dzīvnieku grupai ir sava 

teritorija – māja, un par to ir atbildīgi dzīvnieku 

kopēji. 

 

Patversmē ir: 

 suņu mājas; 

 kaķu māja; 

 savvaļas dzīvnieku māja; 

 eskotisko dzīvnieku māja; 

 mazo dzīvnieku māja; 

 putnu māja; 

 administrācija; 

 veterinārā klīnika; 

 dzīvnieku aizsardzības asociācija; 

 sabiedriskās attiecības. 

 

  



 

Suņu māja 

 Patversmē ir divas suņu mājas, kurās suņi dzīvo gan pa vienam, gan pa diviem kopā. 

Apmeklētājiem nav iespējas piekļūt suņiem, kuri nesen ir uzņemti patversmē vai atrodas 

karantīnā. Katram dzīvniekam ir patversmes kartiņa ar aprakstu, kurā iekļauta informācija, par 

dzīvnieka rakstura īpašībām, piemērotākājiem dzīvošanas apstākļiem, veselības stāvokli, 

vecumu, vārdu u.c. topošajiem saimniekiem vai dzīvnieku staidzinātājiem nepieciešamo 

informaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzīvnieku voljēru norobežojumi ir veidoti no metāla žoga un papildināti ar īpašu 

aptuveni 15 cm platu un aptuveni 80 cm augstu akmeņu sienu. Šī siena pilda vairākas funkcijas 

– norobežo dzīvnieku no cilvēkiem un citiem dzīvniekiem; suņi mazāk rej, tiem ir mazāks stress 

un viņi ir līdzsvarotāki. Agresīviem dzīvniekiem mazina iespēju savainot sevi un pašu voljēru, 

noteiktās dienas stundās dzīvniekam ir iespēja patverties no saules. 



 Suņu voljēriem ir divu veidu segumi – betona un tādi, kas papildināti ar dzīvnieku 

pakaišiem (skaidām). 

  

 Katrs voljērs ir izveidots ar nelielu slīpumu uz tā centru, kur atrodas noteksistēma, kā 

arī visu voljēru ieskauj malas, kas neļauj škidrumiem iztecēt ārpus voljēra. Līdz ar ko var 

efektīvi voljēru tīrīt un dezinficēt, izmantojot ķīmiskus līdzekļu, pēc tam iespējams viegli 

noskalot ar lielu daudzumu ūdens un aizvadīt kanalizācijā.  



 

 

 Uz visiem patversmes žogiem un voljēriem ir piestiprinātas uzmanību piesaistošas 

brīdinājuma zīmes – dzīvniekus aizliegts barot un pieskarties, vecāki ir atbildīgi par saviem 

berniem. 

 

 

 

 Voljēra augšēja žoga daļa ir pavērsta uz iekšpusi, lai suns lecot vai rāpjoties nespētu 

no tā izkļūt. 



 

 Suņu voljēriem ir gan iekštelpa, gan āra voljērs. Tie tiek nodalīti attēlā redzamo lūku, 

kuru nepieciešamības gadījumā, sliktu laika apstākļu, stipra vēja laikā ir iespējams aizvērt. 

Siltuma rehilācijai tiek izmantota plastmasas plāksne, bet dziemžēl praksē nav tik efektīvas, jo 

suņi to bieži vien sagrauž. 

 

Suņu iekštelpu voljēr ir aprīkots ar lūku, 

kuru iespējams atvērt dažādos izmēros. 

Lūka tiek izmantota, lai sunim iemācītu dot 

ķepu, uzlikt uzpurni, pārbaudītu suņa 

uzvedību, izmantojot speciāli izveidotu 

cimdu. 

 

 

 

 

Patversmē tikko uzņemtu, agresīvu, 

nesocializētu suņu uzvedība tiek pārbaudīta 

ar īpaši izveidotu kātā piestiprinātu cimdu, 

kas atdarina cilvēka roku, pieskārienus. Ja 

dzīvnieks uz cimdu reaģē – rūcot, kožot vai 

uzbrūkot, var secināt, ka ar suns ir agresīvs, 

iespējams ir ciietis no cilvēka cietsirdīgas 

izturēšanās un dzīvnieka kopējam ir jābūt 

ļoti piesardzīgam darbā ar šo dzīvnieku. 

  



 

Kaķu māja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaķi kuri tiek uzņemti patversmē no sākuma nonāk karantīnas blokā. Blokā ir būri, 

kuros kaķi uzturas pa vienam un ir kaķu istabas ar vai bez balkona, kur nonāk vairāki kaķi 

vienlaicīgi, piemēram mammas ar mazuļiem. Dzīvnieku kopējs katrā kaķu karantīnas isatbā 

dodas ar tai istabai paredzētajiem apaviem, tādā veidā mazinot infekciju risku. Pie katra būra 

un kaķu istabā ir paredzēta vieta, kur novietot veterinārārsta medikamentu nozīmejuma lapiņu 

un medikamentus, ja tādi nepieciešami. 

 

Kaķi pēc karamtīnas perioda 

tiek pārvitoti uz kaķu māju, kur 

turpina dzīvot, socializēties, 

meklēt saimniekus kaķu 

istabās pa vienam vai 

vairākiem kopā. Viss ziedotais 

inventārs pirms lietošanas tiek 

dezinficēts, lai pasargātu kaķus 

no iespējamām infekcijām.  

 



Ir kaķu istabas, kurās droši var iet 

patstāvīgie brīvprātīgie, lai 

socializētu, aprūpētu kaķus. 

Socializēšanas procesa laikā 

brīvprātīgie spēlējas ar kaķiem, baro 

viņus, cenšas padarīt viņus 

draudzīgākus un atvērtākus pret 

svešiem cilvēkiem. 

Taču ir istabas, kurās ieeja ir atļauta 

tikai darbiniekiem, šīs istabas ir 

nodrošinātas ar brīdinājuma zīmēm 

“Ieeja atļauta tikai darbiniekiem”. 

Šajās istabās dzīvo kaķi kuriem ir 

īpašs raksturs, bailīgi, agresīvi utt.  

 

 

Tāpat kā suņu mājā, katram kaķim ir 

patversmes kartiņa ar aprakstu, kurā 

iekļauta informācija, par dzīvnieka 

rakstura īpašībām, piemērotākājiem 

dzīvošanas apstākļiem, veselības 

stāvokli, vecumu, vārdu u.c. 

topošajiem saimniekiem vai 

dzīvnieku staidzinātājiem 

nepieciešamo informaciju. 

 

  



Mazo dzīvnieku māja 

 

 Mazo dzīvnieku mājā dzīvo – truši, jūrascūciņas, 

kāmji, žurkas, peles, degu u.c. Īpaši daudz tiek uzņemti 

eži, kuri ir slimi vai savainoti. 

 Liela telpa tiek sadalīta ar starpsienām dažados 

izmēros, izveidojot dzīvniekiem nelielus voljērus 

dzīvošanai, kas aprīkoti ar pakaišiem un mājiņām. 

Starpsienu augstums ir pielāgots katram dzīvniekam, lai 

pēc iespējas izslēgtu izkļūšanas iespējas no voljēra. 

 

 

 Patversmē voljēru izmērs ir veidots atbilstoši tik liels, kādam tam būtu jābūt mājās 

tālākai dzīvnieka turēšanai.  

 

 



Putnu māja 

 Putnu mājā dzīvo dažādu izmēru putni. Ir putni, kuri uzturas patversmē kādu laiku, bet 

pēc ārstēšanas tiek atlaisti atpakaļ savvaļā, kā arī tādi, kas meklē jaunas mājas, jo savvaļā dzīvot 

nevar. 

Putnu mājā ir ierīkotas telpas, kur jaunie baloži un vārnas mācās lidot, lai putnus pēc tam droši 

varētu atlaist  dzīvošanai savvaļā. 

   



 Katrā dzīvnieku blokā atrodas liela izmēra tāfele, kurā tiek rakstīta kāda svarīga 

informācija un darāmo lietu saraksts tajā dienā strādājošajiem darbiniekiem.  

 

 Kā arī dzīvnieku izvietojuma plāns, kādi dzīvnieku tajos dzīvo, viņu vārdi, ar kādu 

barību tie tiek baroti, nepieciešamā medicīna uc.  

 

 

 



 

 Patversmē 

daudzviet izvietoti šādi 

roku dezinfekcijas 

aparāti, lai pirms ieiešanas 

voljērā, vai istabā tiktu 

samazināts infekciju 

risks. 

 

 

 

 Dzīvnieku blokos 

atrodas lielas plastmasas 

vannas, kurās tiek turēti 

un, infekciju risku 

samazināšanai, 

dezinficēti darbinieku 

apavi. 

 

 

 

 

 Apmeklētājiem iekštelpās aizliegts doties bez bahilām. To 

uzvilkšanai tiek izmantota šāda ierīce. 

  



Dezinfekcijas un mazgāšanas telpas 

 

 Patversmē atrodas vairākas telpas , 

kas domātas tieši inventāra mazgāsanai 

un dezinfekcijai. Tajās tiek mazgātas un 

dezinficētas barības un ūdens bļodas, 

rotaļlietas, gultiņas, kaķu kastes, segas, 

palagi, spilveni, kaķu mājas uc. 

Dezinficējamais inventārs sakumā tiek 

dezinficēts, tad skalots un pēc tam žāvēts.  

 

  

 Pēc katra dzīvnieka adopcijas gan viņa voljērs/istaba/būris, gan viss tajā esošais 

inventārss tiek dezinficēts un vēlāk lietots atkārtoti. 

 

 

 Attēlā redzamas dezinficējamās vannas, kurās 

tiek dezinficētas kaķu kastes, pēc tam tās tiek noskalotas 

un žāvētas 

 



 

 Patversmē tiek izmantotas 

tikai metāla dzīvnieku 

ēdambļodas (bez gumijām, 

papildu elementiem), lai tās 

būtu iespējams mazgāt augstā 

temperatūrā  ~70 grādi, tādā 

veidā iznīcinot infekcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patversmes iekštelpas izveidotas tā, lai tās būtu 

pēc iespējas ērtāk kopt un dezinficēt – durvis starp 

voljēru/istabu un gaiteni ir atstātas ar nelielu spraugu no 

zemes, kas paredzēta škidruma novadīšanai un 

ventilācijai, gaitenī izveidotas notekcaurules, kur 

iespējams aizvadīt šķidrumus. Iekštelpās ierīkotas arī 

šļūtenes ar kurām iespējasm ļoti viegli skalot 

dezinficētos voljērus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ārā izveidotas arī vannas, 

kuras gada siltajā laikā 

paredzētas suņu mazgāšanai. 

  



“Tierheim Berlin” Berlīnē 

 Dzīvnieku aizsardzības biedrība, kas darbojas kopš 1841.gada un tajā pašlaik atrodas  

aptuveni 1400 dzīvnieku, tai skaitā gandrīz 400 kaķu, 300 suņu un gandrīz 100 mazo dzīvnieku. 

Arī šī dzīvnieku patversme nespecializējas tikai uz mājdzīvniekiem - suņiem un kaķiem, tajā 

uzturas arī daudz lauksaimniecības dzīvnieku, putnu un mazo dzīvnieku. 

 

 

Apmeklējuma laiki  

Tr. – Sv. no plkst.13.00 līdz 16.00 

Atrasto dzīvnieku uzņemšana 

patversme: 

Pr. – Sv. no plkst. 08.00 līdz 16.00  

Svētku dienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 

Dzīvnieku kapsēta  

No aprīļa līdz oktobrim, katru dienu no 

plkst. 08.00 līdz 19.00; 

No novembra līdz martam, katru dienu no 

plkst. 08.00 līdz 16.00 

Dzīvnieku aizsardzības asociācija 

Pr. – Pk. no plkst. 09.00 līdz 17.00 



 

  Berlīnes patversmes platība ir 16 

hektāri. Tajā ir četras lielas kaķu 

mājas, sešas lielas suņu mājas, 

neliela mazo dzīvnieku māja, putnu 

māja un liela novietne brīvi 

dzīvojošiem kaķiem. Papildus tam ir 

ferma lauksaimniecības 

dzīvniekiem, piemēram, cūkām, 

kazām, aitām, zosīm un vistām, kā 

arī eksotiskā stacija rāpuļiem, 

pērtiķiem un citiem eksotiskiem 

dzīvniekiem. Patversmei ir sava 

veterinārā klīnika, speciāli izveidota 

māja ievainotiem ūdensputniem, kā 

arī patversmes malā atrodas 

dzīvnieku kapsēta un liels suņu 

laukums ar rotaļu iekārtām. 

 

 Berlīnes 

patversme. Priekšplānā 

esošajās celtnēs atrodas 

kaķu māja, mazo 

dzīvnieku māja, 

veterinārā klīnika un 

administrācija. Tālāk 

esošais aplis, kas 

ieskauts ar ūdens 

baseiniem paredzēts 

tikai suņiem. 

 

 

 

 

 Lauksaimniecības dzīvnieki tiek turēti 

apstākļos, kādi tie būtu, ja tie dzīvotu brīvībā 

– plašas pļavas, koki, pēc iespējas tālāk no 

cilvēkiem, mašīnām un ielām. 

 

 

 

  



Mazo dzīvnieku māja 

 

 Mazie dzīvnieki – truši, kāmīši, 

peles, žurkas uc., kas dzīvo būros un 

dažiem no tiem ir iespēja iziet arī uz 

āra voljēriņiem. Būru lielums ir 

regulējams un tiek pielāgots 

atbilstoši dzīvniekam – tajā 

iespējams ielikt un no tā izņemt 

starpsienas. 

 

 

 

 Mazo dzīvnieku kartiņas 

pievienotas klāt katram 

būrim/voljēram. Tajā atzīmēts 

dzīvnieka vārds, krāsa, suga, ja ir – 

šķirne, uzņemšanas datums, svars, 

veterinārā informācija par 

vakcinācijām un sterilizāciju, kā arī 

pāris vārdi par dzīvnieka raksturu. 

 

Kaķu māja 

 

 Kaķu mājā visi kaķi dzīvo pa 

istabiņām, kurām ir arī balkoniņi. Tie 

tajās dzīvo gan pa vienam, gan pa 

vairākiem kaķiem kopā. Kaķus iespējams 

apskatīt gan no iekšpuses, gan ārpuses. Ja 

ir interese par kaķa adopciju, tad cilvēki 

istabiņās tiek ielaisti iekšā 

 



 

 

 

 Katrai kaķu istabiņai pie 

ieejas durvīm ir novietots 

grozs, kurā atrodas tikai tai 

istabai paredzētais inventārs 

– slotiņas, šaufele, tīrīšanas 

līdzekļi uc. 

 

 



 Klāt voljēriem ir piestiprinātas kaķu kartiņas, 

kurās aprakstīts kaķa raksturs, arī tas cik viņš ir vecs, 

vai viņš ir kastrēts utml. Tāpat rakstīts kādam ir jābūt 

šī kaķa topošajam saimniekam. 

 

 

 

  Ja kaķim ir krusttēvs vai 

krustmāte, tad pie voljēra ir 

piestiprināta vēl viena kartiņa ar šī 

cilvēka vārdu un uzvārdu. Cilvēki, 

kuri piesakās par dzīvnieku 

krustvecākiem šos dzīvniekus 

uztur, atbalstot ar finansiāliem vai 

mantiskiem ziedojumiem. 

 

 

 

 

 Patversmē ir 

izveidota arī tieši speciāli 

ielas kaķiem paredzēta 

māja ar lielu āras voljēru. 

Tajā dzīvo bailīgie, 

nesocializētie kaķi, kas 

visticamāk arī nekad 

netiks adoptēti. Āras 

voljērs ir apstādīts ar 

daudziem dažādiem 

augiem, lai pēc iespējas 

vairāk liktu kaķiem justie 

brīvi un bez lieka stresa.  

 



 

 

 

 

 Kaķu voljēram izveidota 

nevis slīpa, bet tieši zemei 

paralēla augšējā žoga 

(jumta) daļa, lai kaķi no tā 

nevarētu izkļūt ārā. Lai kaķi 

voljērā justos drošāk un 

mazinātos viņu stress, žogs 

noklāts ar zaļu plēvi, kas 

cilvēkiem liedz iespēju ar 

rokām pieskarties 

dzīvniekiem. Tos iespējams 

apskatīt tikai no augšpuses. 

 

 

 

 

 

 

 Patversmē ir arī kaķu māja, kas paredzēta kaķiem – senioriem. Tai ir apļa forma, kur pa 

vidu atrodas “sala” ar lielu virsmu un izlietni, dažādi plaukti barības, medikamentu un 

saimniecības preču uzglabāšanai. Taču apkārt ir durvis uz kaķu istabiņām, no kurām tad tālāk 

dzīvniekiem iespējams izkļūt uz āras voljēriem. 



Suņu māja 

 Suņi bloks ir pats lielākais Berlīnes patversmē. Tajā ir 6 suņu bloki ar iekšas un āras 

voljēriem, saimniecības telpas, suņu trenēšanas un pastaigu laukumi. Suņi dzīvo gan iekštelpās, 

gan ārā. 

 

 Suņu mājas izbūvētas tā, ka vienā blokā atrodas 3 mājas un viens liels pastaigu laukums 

atrodas to vidū. Katras mājas voljēri atrodas vienā aplī, un tiem iespējams piekļūt no apļa centra, 

kur atrodas arī izlietnes, barība, medikamenti, veļas mazgājamās mašīnas un viss pārējais 

dzīvniekiem nepieciešamais inventārs. 



 

 

 

 

 

 Arī šajā dzīvnieku 

patversmē suņu voljēri tiek 

norobežoti ar ~ 15 cm biezu 

akmeņiem pildītu voljēra 

sienu, kas nodrošina 

dzīvnieku līdzsvarotību un 

mazākus stresa apstākļus, jo 

netiek redzēti citi dzīvnieki.  

 Attēlos redzams dzīvnieku 

treniņu laukums uz kuru 

regulāri ar dzīvniekiem nāk 

strādāt kinologi. 

 

 

 

 

 

 

 



Eksotiskie dzīvnieki 

 Patversmē dzīvo arī dažādi eksotiskie dzīvnieki – pērtiķi un dažādi rāpuļi – ķirzakas, 

bruņurupuči, čūskas. Arī šo dzīvnieku voljēri ir maksimāli piemēroti to dzīves apstākļiem, un 

izvietoti apļa formā. Taču, lai cilvēki tiem nepiekļūtu, tos nebarotu un vai paši netiktu ievainoti, 

dzīvnieki no apmeklētājiem nošķirti ar dubultu voljēru un visur izvietotas zīmes “Lūdzu 

nebarojiet, un neaiztieciet dzīvniekus voljērā”. Dzīvniekiem, kuri nav pieejami adopcijai klāt 

pieliktas zīmes “Mēs šeit varam novecot un jaunas mājas nemeklējam”. 

 

 



 

Lauksaimniecības dzīvnieki 

 Dažādi lauksaimniecības dzīvnieki un putni dzīvo nostāk no visiem pārējiem 

patversmes dzīvniekiem, lai mazinātu to stresu. Arī lauksaimniecības dzīvnieku bloks iekārtots 

apļa formā, kur voljēri atrodas aplī. Katram voljēram ir sava mājiņa, kur paslēpties sliktajā 

laikā, kā arī āra voljērs, kas pielāgots, tajā esošajiem dzīvniekiem. Piemēram, putnu voljēros no 

augšpuses novilkts siets, lai tie nespētu nekur aizlidot, kā arī izveidots neliels dīķis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Citi pakalpojumi 

 Berlīnes dzīvnieku 

patversme piedāvā 

dažādus 

pakalpojumus. Tajā 

iespējams īrēt 

dažādas telpas, 

pasākumu, 

dzimšanas dienu vai 

semināru rīkošanai.  

 



 Interesentiem, par dzīvnieku aizsardzību lietu jautājumiem, iespējams sazināties arī ar 

dzīvnieku labturības konsultantu, kā arī pieteikties dažadiem semināriem, kurus vada dažādi 

eksperti – veterinārārsti, kinologi utml. Skolēnu grupām un interesentiem iespējams 

pieteikties arī uz ekskursijām patversmes teritorijā. Mazākiem bērniem iespējams nākt un 

socializēt kaķus, lasot tiem pasakas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patversmes teritorijā atrodas arī veterinārā klīnika un dzīvnieku kapsēta, kas pieejama 

ikvienam. Brīvdienās darbojās arī brīvprātīgo vadīta kafejnīca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patversmē atrodas arī suņu ūdens 

trenažieris, kas tiek izmantots suņu 

rehabilitācijai. Tam ir regulējams augstums un 

to iespējams izmantot dažāda lieluma 

dzīvniekiem. 

 

 

 

 


