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Patversme
1. Kas ir Ulubele un kā tā radusies?
Nosaukums “Ulubele” nozīmē sapņu zeme. Šis nosaukums ir cēlies no stāsta par baronu
Minhauzenu - romantisko sapņotāju jeb citu redzējumā - meli, kurš zināja, ka ērķšķaina ceļa
galā tiek dāvāts Brīnums, Ulubele un Mīlestība. Barons Minhauzens ļoti ilgojās pēc sapņu
zemes Ulubeles, kurā var paslēpties no ikdienas kņadas, kur vienmēr spīd saule, kur nabagais
jūtas bagāts un ikviens spēj patiesi mīlēt…
Mēs šādu sapņu zemi esam radījuši dzīvniekiem, kuri palikuši bez aprūpes, bez sava cilvēka.
Ulubele dzīvniekiem ir patvērums - pieturvieta starp slikto pagātnē un labo nākotnē!
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir dibināta 2005.gada 21.novembrī.
Kopš 2005.gada tika izveidota pansija dzīvniekiem Dolessalā ar 20 suņu turēšanas vietām,
kur tiem tiek nodrošinātas mājas visā to mūža garumā, kā arī iespēju dzīvnieku atstāt uz laiku
dzīvnieku viesnīcā. Pirmie Ulubeles iemītnieki bija 7 suņi no tagadējās lielveikala “Domina”
teritorijas, kur tos bija aizmirsuši iepriekšējie teritorijas apsaimniekotāji VEF rūpnīcā. Šobrīd
no visiem septiņiem suņiem Ulubelē vairs nav palicis neviens - visi ir citos medību laukos.
Kopš 2010.gada 5.maija Ulubele apsaimnieko dzīvnieku patversmi Līčos, kas šobrīd ir
lielākā dzīvnieku patversme Latvijā pēc dzīvnieku skaita. Vidēji ik dienu Ulubeles patversmē
mīt ap 500 dzīvnieku: 200 suņi un 300 kaķi.

2. Ulubeles misija
Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību,
un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ
ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.
Ulubele ir “no kill shelter”. Statuss “no kill shelter” nozīmē, ka dzīvnieks patversmē tiek
turēts tik ilgi, kamēr atrod savu īsto vai jauno saimnieku. Šādās patversmēs tiek uzturēti un
glābti visi uzņemtie dzīvnieki ar mērķi, ka vismaz 90% no uzņemtajiem dzīvniekiem tiek
izglābti. Ulubelē netiek iemidzināti veseli un dzīvotspējīgi dzīvnieki, neatkarīgi no to izskata,
vecuma, uzturēšanās ilguma patversmē.
Ulubele nav iedomājama bez brīvprātīgajiem palīgiem, uz 2019.gada novembri patversmes
komandā ir vairāk nekā 9000 personu, kas noklausījušies brīvprātīgo instruktāžu un saņēmuši
savu brīvprātīgā apliecību. Biedrība aktīvi nodarbojas ar brīvprātīgo piesaisti, brīvprātīgā darba
popularizēšanu sabiedrībā, brīvprātīgā darba organizēšanu un koordinēšanu dažādos virzienos:
brīvprātīgais darbs dzīvnieku patversmē; brīvprātīgais darbs biedrības stendā publiskos
pasākumos; brīvprātīgais darbs interneta vidē u.c.
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3. Kas ir patversme, kāpēc dzīvnieki tajā nonāk un kā viņi tajā jūtās?
Dzīvnieku patversme — speciāli aprīkota vieta, kur izmitina izķertos, atsavinātos un
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušos dzīvniekus — tā šī vieta tiek definēta Dzīvnieku aizsardzības
likumā.
Praktiski dzīvnieku patversmes ir pagaidu turēšanas vieta dzīvniekiem, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ ir palikuši bez saimnieka, bez aprūpes, bez savas mājas.
Iemesli, kādēļ dzīvnieks nonāk patversmē:
- ir nomiris dzīvnieka saimnieks un nav neviena cita, kas varētu uzņemties rūpes par
dzīvnieku;
- dzīvnieks ir aizbēdzis no mājas un vairs nemāk atrast ceļu atpakaļ;
- dzīvnieka saimniekam mainās dzīves apstākļi un dzīvnieku vairs nav iespējams paturēt
(pārcelšanās uz citu dzīves vietu; ģimenē kādam ir alerģija no dzīvnieka; nav iespējas
aprūpēt dzīvnieku: nav naudas, pasliktinājusies veselība u.c.);
- dzīvnieks ir pamests, atstāts bez aprūpes (izmests no mašīnas, piesiets pie koka, maisā
vai kastē izmests miskastē, iemests ūdenskrātuvē, atstāts pie patversmes vārtiem utt.);
- dzīvnieks ir piedzimis klaiņojošam vai bezsaimnieka dzīvniekam;
- citi - piemēram, veci dzīvnieki noklīst, jo tiem zudušas maņas, tie paši vairs nespēj
atrast ceļu mājup.
Galvenie iemesli, kuru dēļ dzīvnieku atdod patversmē (pēc ASV datiem):
1. Pārvākšanās
2. Problēmas ar namīpašnieku
3. Dzīvnieka uzturēšanas izmaksas
4. Nav laika nodarboties ar dzīvnieku
5. Mājoklis nav piemērots dzīvnieka turēšanai
6. Mājās pārāk daudz dzīvnieku
7. Dzīvnieka saslimšana
8. Personīgas dabas problēmas
9. Dzīvnieks kož / izrāda agresiju
10. Kucēnu metienu nevar iekārtot jaunās mājās
Dzīvnieka psiholoģiskais stāvoklis patversmē:
Kā mēs paši jūtamies, kad nonākam svešā, nepierastā, trokšņainā vietā - atrauti no mājām,
sev tuvajiem un pazīstamajiem cilvēkiem? Kādas tādā gadījumā ir mūsu sajūtas? - uztraukums,
bailes, gribas raudāt, dusmas, neizpratne. Līdzīgi arī dzīvnieku uzvedība, nonākot jaunā,
nepierastā un, viņuprāt, nedraudzīgā vidē, ļoti mainās un ne vienmēr patversmē uzreiz var
saprast, kāds ir viņa raksturs un uzvedība.
1) Sākumā diezgan bieži suņi rāda zobus, rūc, mēģina iekost, kaķi šņāc, skrāpē, šķiet
agresīvi, nikni. Taču visbiežāk tas ir tikai dzīvnieka pašaizsardzības instinkts, tas ir
mēģinājums izdzīvot. Parasti, paejot kādam laikam, suns vai kaķis pamazām aprod ar
jauno dzīves vidi, saprot, ka viņam šeit nedara pāri, viņam regulāri ir ēdiens un ūdens,
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cilvēki izturas draudzīgi un iedrošinoši un arī sākotnēji agresīvā uzvedība izmainās,
viņi nomierinās un pamazām atgūst savu iepriekšējo pašpārliecību.
2) Ir gadījumi, kad patversmē nonāk suņi un kaķi, kas ir cietuši no cilvēka vardarbības.
Tādos gadījumos dzīvnieki parasti ir ļoti tramīgi, iebiedēti un izvairās no cilvēkiem.
Šādi suņi, ieraugot spēles kociņu cilvēka rokās, nevis priecīgi skrien tam pakaļ, bet
bailēs pieplok pie zemes un nekustās. Kaķi slēpjas būros un cilvēka klātbūtnē ārā nelien.
Vajadzīga pacietība un laiks, lai dzīvnieki saprastu, ka cilvēki mēdz būt arī labi, ka var
nedarīt pāri, bet gan mīlēt un sargāt.
3) Bieži ir gadījumi, kad dzīvnieki, nonākot patversmē, kļūst bēdīgi, skumji, pārstāj ēst
vai pat saslimst no bēdām un pārdzīvojuma. Visvairāk nonākšanu patversmē pārdzīvo
tie suņi un kaķi, kuri bijuši mīlēti un lutināti ģimenes locekļi - viņi nesaprot, kāpēc
nonākuši patversmē un kāpēc saimnieks nenāk viņiem pakaļ. Bieži patversmē nonāk
suņi un kaķi, kuru vienīgais mīļais cilvēks - saimnieks ir miris vai saslimis tā, ka vairs
nevar rūpēties par tiem. Bieži arī kaķi vai suņi, kuri jau ir krietni gados ļoti pārdzīvo
nonākšanu patversmē - jo viņi saprot, ka dzīve apmetusi kūleni un viņu liktenis
mainījies. Tāpēc bieži vien patversmē jārūpējas ne tikai par to, lai dzīvnieki būtu
paēduši, bet arī lai viņus uzmundrinātu, samīļotu, iepriecinātu.
Dzīvnieka uzvedība varbūt ir pavisam savādāka, patversmē dzīvnieks jūt stresu:
Kāda mums sajūta, ja nonākam cilvēku (bērnu) barā, kuru nepazīstam, kuri savā starpā jau
ir pazīstami, bet es nē? - Gribas parādīt, ka neesmu sliktāks par viņiem; gribas pierādīt, ka esmu
stiprāks vai gudrāks par viņiem; dusmas uz skolotājiem, kuri liek kaut ko darīt; bēdīgs un
nobijies - gribu tikai mājās! Līdzīgi jūtas arī dzīvnieki, kuri nonākuši patversmē - sabijušies,
dusmīgi, kareivīgi, agresīvi. Patversmē dzīvnieku uzvedība var būt pavisam citādāka nekā
mājās, pierastos apstākļos. Bieži vien dzīvnieki, jūtot savā tuvumā tik daudz pārējos sugas
brāļus, sajūt apdraudējumu - viņi pastiprināti sargā savu ēdamo, iezīmē savu teritoriju, izturas
kareivīgāk, skaļāk, lai iegūtu autoritāti un parādītu savu pārākumu. Nonākot mājas apstākļos,
uzvedība atkal izmainās un patversmē šķietami kareivīgais dzīvnieks ir mīļš un maigs ģimenes
draugs. Tāpēc par patversmē ilgāk dzīvojušiem suņiem un kaķiem mēs varam pateikt vai viņi
saprotas ar saviem sugas brāļiem vai ir tādi, kuri grib būt vienīgie mīluļi, vai viņi ir mierīgi vai
temperamentīgi, taču mums vienmēr jāpatur prātā, ka mīlošā ģimenē arī tas var mainīties.
Patversme nav mājas, dzīvnieks vēlas SAVU cilvēku!
Ļoti bieži cilvēki, redzot dzīvnieku apstākļos Ulubelē saka, ka viņiem šeit ir labi un nekā
netrūkst. Protams, ka dzīve patversmē nekad nevar līdzināties dzīvei mājās, jo šeit dzīvniekam
pietrūkst pats galvenais - saimnieka mīlestības!
Arī suņi un kaķi, kuri izskatās šeit pieraduši un labi iedzīvojušies, ir tikai pieņēmuši šos
dzīves apstākļus kā neizbēgamus un samierinājušies. Taču vairāk par visu viņi gaida iespēju
nonākt savās mājās pie sava cilvēka. Kā mēs sakām - patversme ir tikai pieturas punkts, lai
atrastu viņiem jaunas mājas. Tāpēc arī mūsu visu sapnis un uzdevums ir pēc iespējas ātrāk
katram no patversmē mītošajiem atrast jaunu saimnieku - ģimeni, kurā viņu mīlētu.
Patversmē nonākušo dzīvnieku jauniem saimniekiem jeb adopcijai var dot tikai pēc 14
dienām (2 nedēļām) - tas ir laiks, kad tiek gaidīts dzīvnieka īstais saimnieks.
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4. Ko darīt, ja pazūd mans dzīvnieks, kā to meklēt?
Pazaudēt savu mīluli ir milzīgs pārdzīvojums. Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi veikt
nepieciešamās darbības, lai nepieļautu pazušanu un lai atvieglotu atrašanu gadījumā, ja tomēr
dzīvnieks pazūd:
● pirmais solis jāveic vēl pirms mīluļa pazušanas - jebkuram dzīvniekam ir jābūt
identificējamam: mikročips (ikvienam sunim obligāts no 2017.gada 1.janvāra),
kaklasiksna ar ierakstītu saimnieka tālruņa numuru vai piekariņš ar saimnieka tālruņa
numuru;
● ļoti svarīgi ir jau laikus nodrošināties ar kvalitatīvu sava dzīvnieka foto uzņēmumu, kas
tiek glabāts telefonā un datorā, lai nelaimes gadījumā var sagatavot sludinājumu ar
bildi, pēc kuras dzīvnieks būtu viegli atpazīstams;
● būtiski ir veikt visus nepieciešamos priekšdarbus, lai dzīvnieks neaizbēgtu:
○ privātmājā sekot līdzi žoga stāvoklim, nekavējoties salabot, ja radies caurums,
pa kuru dzīvnieks var izkļūt;
○ sekot līdzi, lai mājas durvis/vārti tiktu turēti ciet;
○ pievērst uzmanību logiem, novērst iespēju, ka dzīvnieks izkrīt/izlec;
○ pastaigas laikā suni/kaķi vest pavadā, ja nav pārliecības, ka dzīvnieks atsauksies
un nebēgs;
○ apmācīt suni vispārējās paklausības kursā.
Ja Tavs dzīvnieks tomēr ir pazudis:
● meklē to pazušanas vietā un tās apkārtnē – izstaigā vietas, kuras dzīvniekam ir zināmas,
kā arī ņemot vērā pazušanas iemeslu (troksnis, no kā dzīvnieks sabijies, cits dzīvnieks,
no kura bēdzis vai ar kuru kopā aizskrējis u.c.) mēģini izprast, kurp dzīvnieks varētu
doties; jautā cilvēkiem, vai nav redzējuši tavu dzīvnieku, īpaši tiem, kas staigā ar
suņiem vai baro kaķus – attiecībā uz dzīvniekiem, tie būs vērīgāki un ir liela iespēja, ka
viņi redzējuši Tavu pazudušo dzīvnieku;
● izvieto sludinājumus gan internetā, gan arī izlīmē dzīvnieka pazušanas apkārtnē (lielāka
nozīme ir līmēt vietās, kur apgrozās vairāk cilvēku: veikali, pieturvietas u.c.), precīzi
norādot dzīvnieka pazīmes, pievienojot fotogrāfiju, norādot pazušanas vietu un datumu
un uzrādot savu kontaktinformāciju – tas ļaus arī dzīvnieku patversmēm konstatēt, vai,
piemēram, atvestais dzīvnieks nav sludinājumā norādītais.
ATCERIES! Kad dzīvnieks ir atrasts vai kādu citu iemeslu dēļ izvietotie un
izlīmētie sludinājumi vairs nav aktuāli, parūpējies, lai tie tiktu izdzēsti no
interneta vietnēm saskaņā ar to noteikumiem, kā arī noņem izlīmētās
sludinājumu lapas!
● izskati portālā http://www.dzivniekupolicija.lv ievietotos sludinājumus – īpaši izskati
sadaļas „Atrastie” un „Klaiņo”. Pieļaujot kļūdu iespējamību sludinājumu ievadīšanas
laikā, izmantojot atlases filtru, izskati ievietotos sludinājumus arī pēc dažādām
pazīmēm: adreses, sugas, laika u.c.
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● apzvani un apbraukā dzīvnieku patversmes – zvanot, interesējies, vai nav atvests vai arī
kāds jau ziņojis par līdzīgu dzīvnieku; atstāj savas koordinātes gadījumam, ja dzīvnieks
uz patversmi tiek atvests vēlāk; papildus vari noskaidrot, uz kādu e-pastu patversmei
nosūtīt informāciju par pazudušo dzīvnieku un tā foto (pievieno portālā
http://www.dzivniekupolicija.lv ievietotā sludinājuma linku vai portālā sagatavoto
sludinājuma lapu kā pielikumu). Iespēju robežās apbraukā tuvējās dzīvnieku
patversmes un apskaties uz vietas, vai Tavs dzīvnieks nav patversmē – nereti pēc
fotogrāfijām un aprakstiem grūti konstatēt precīzu sakritību, bet klātienē savu dzīvnieku
noteikti atpazīsi. Ja uzreiz patversmē savu dzīvnieku neatrodi, pēc laika zvani atkārtoti
un interesējies.
ATCERIES! Sava pazudušā dzīvnieka meklējumos neviena darbība nebūs lieka vai
bezjēdzīga, jo nekad nevar zināt, kurš no meklēšanas veidiem konkrētajā gadījumā būs
tas, kas palīdzēs Tavam dzīvniekam atgriezties mājās.

5. Dzīvnieks = Rūpes mūža garumā
Pieņemt mājās dzīvnieku ir liela atbildība. Kāpēc?
● Tu uzņemies rūpes par dzīvnieku uz visu dzīvnieka mūžu, kas var būt 15 gadu garumā
suņiem un kaķiem, bet ir dzīvnieki, kas dzīvo 80 līdz 100 gadiem un vairāk
(bruņurupuči, lielie papagaiļi);
● Tev jāpārzin sava dzīvnieka vajadzības atkarībā no sugas, ko esi izvēlējies, jo savam
dzīvniekam Tev jānodrošina pienācīgi turēšanas apstākļi;
● Dzīvnieks nav rotaļlieta, ko nolikt plauktā, kad apnīk vai nav laika. Dzīvnieks ir dzīva
radība, par kuru jārūpējas ik dienu, regulāri;
● Dzīvnieka uzturēšanai vajadzīga nauda - barībai, veterinārārsta apmeklējumam,
aksesuāriem, nodevām - jāapzinās, ka tie būs regulāri izdevumi, kas dzīvnieka
slimošanas laikā var būt pat ļoti lieli;
● Tev jānodrošina, ka Tavs dzīvnieks netraucē apkārtējos (troksnis, smaka, dzīvnieka
uzvedība u.c.).
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6. Dzīvnieka mūžš
Kucēna mīlīgums - pieauguša suņa briedums - seniora rimtums (miers, dzīvesgudrība)

Kaķēna mīlīgums - jaunuļa rotaļīgums - pieuguša kaķa briedums - seniora nopietnība
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Suns
1. Suņa izcelsme
Suns jeb mājas suns (Canis lupus familiaris) ir suņu dzimtas (Canidae) suņu ģints (Canis)
plēsējs, kas ir viena no pasugām pelēkā vilka (Canis lupus) sugā.
Cilvēks pieradināja vienu no pelēkā vilka pasugām apmēram pirms 15 000 gadiem
Centrālāzijā. Lai gan zinātnieki no dažādām valstīm ir nonākuši pie vienota slēdziena, ka
neviens šobrīd nevar pateikt, kad tieši suns tika pieradināts. Ģenētiskie pētījumi liecina, ka suns
ir atdalījies no vilku saimes pirms apmēram 15 000 gadiem, tomēr ir zinātnieki, kas uzskata,
ka suns ir dzīvojis kopā ar cilvēku arī agrāk.
Mājas suns ir kļuvis par vienu no populārākajiem un visvairāk izmantotajiem
mājdzīvniekiem cilvēces vēsturē. Pieradinātais dzīvnieks ātri kļuva par nozīmīgu daļu no
cilvēka dzīves visā pasaulē. Ilgo gadu laikā, ko suns ir pavadījis kopā ar cilvēku, tas ir attīstījis
izcilas prāta spējas un spēju interaktīvi komunicēt ar cilvēku. Suņa sociālais raksturs un
inteliģence ļauj to izmantot gan medībām, gan citu mājdzīvnieku ganīšanai, gan aizsardzībai,
gan cilvēku-invalīdu apkalpošanai, gan vienkārši priekam, gan visdažādākajiem darbiem, kur
nepieciešamas suņa iedzimtās spējas.
Latviešu valodā mājas suņa tēviņu sauc par suni, mātīti par kuci, bet mazuli un jaunu suni
līdz gada vecumam par kucēnu.
Mūsdienās mājas sunim ir vislielākā dažādība izskatā, izmērā un raksturā, salīdzinot ar
pārējiem mājdzīvniekiem, tomēr ģenētiski tie visi ir radinieki pelēkajam vilkam. Suns, lai arī
ir draudzīgs mājdzīvnieks, joprojām ir plēsējs un maitēdējs, tam ir labi attīstīta muskulatūra,
spēcīgi kauli, un tā fizioloģiskā uzbūve ļauj sunim būt gan sprinterim, gan maratona skrējējam,
tā zobi ir piemēroti kampšanai un plēšanai. Ja suns netiek pareizi audzināts, tas var kļūt arī par
sabiedrībai bīstamu dzīvnieku.
Sunim ir ļoti lielas variācijas izmērā. Vismazākais zināmais suns ir Jorkšīras terjers, kura
augstums skaustā ir 6,3 cm, ķermeņa garums 9,5 cm, svars 113 g, vismasīvākais suns ir angļu
mastifs, kurš sver 155,6 kg, ķermeņa garums, ieskaitot astes garumu, ir 250 cm, bet vislielākais
augumā ir vācu dogs, kura augstums skaustā sasniedz 106,7 cm.
Suņu dzīves ilgums ir saistīts ar konkrēto suņa šķirni, bet visbiežāk suņi dzīvo 7 - 9 gadus.
Mazo šķirņu suņi kopumā dzīvo ilgāk nekā lielo šķirņu suņi. Visīsākais dzīves garums ir Bordo
dogam, ar vidējo dzīves ilgumu 5,2 gadi, ir šķirnes, to skaitā bulterjeri, angļu buldogi,
bladhaundi, īru vilku suņi, Bernes ganu suņi, vācu dogi un angļu mastifi, kas vidēji dzīvo 6 - 7
gadus. Visilgāk dzīvo mazie suņi, piemēram, toipūdeļi, borderterjeri, pundurpūdeļi, Tibetas
spanieļi, takši, kuru vidējais dzīves garums ir 14 - 15 gadi. Suņu jaukteņi dzīvo ilgāk kā
tīršķirnes suņi. To dzīves garums visās auguma grupās ir par 1 vai vairāk gadiem ilgāks.
Ilgākais reģistrētais suņa mūžs - 24 gadi.

2. Suņa maņas
Redze
Suņa redze ir veidota tā, lai kalpotu sunim kā medniekam. Suņa redze nosacīti ir slikta, tās
asums ir vājāks kā cilvēkam, toties spēja saskatīt kustīgu objektu ir ļoti augsta. Ir pierādīts, ka
suņi spēj saskatīt un identificēt savu saimnieku no 1,6 kilometru attāluma. Kā krēslas stundu
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mednieki suņi spēj balstīties uz savu redzi slikta apgaismojuma situācijā, tiem ir lielas acu
zīlītes, kas uztver visniecīgāko gaismu. Suņu redze nav melnbalta. Kā lielākā daļa zīdītāju suns
redz dzeltenu, zaļu un pelēku krāsu, bet sarkano redz kā pelēku.

Dažādām šķirnēm ir dažādas formas acis, un to redzes leņķis ir atšķirīgs. Šķirnēm ar garu
purnu parasti ir ļoti plašs redzes leņķis, to acis ir novietotas abās galvas pusēs, un tie var
pārskatīt lielu teritoriju. Dažiem dzinējsuņiem redzes leņķis sasniedz 270° (cilvēkam redzes
leņķis ir 180°). Suņiem ar īsu purnu redzes leņķis ir šaurāks, bet to redze paliek centrāla, līdz
ar to redzes asums uzlabojas, un to var salīdzināt ar cilvēka redzes asumu. Dažām plato galvu
šķirnēm ar īsu purnu redzes leņķis ir tāds pats kā cilvēkam.
Dzirde
Suņa dzirde spēj uztvert skaņas 40 Hz - 60,000 Hz diapazonā, tas nozīmē, ka suns spēj
sadzirdēt daudz augstākas frekvences skaņas nekā cilvēks. Sunim ausis ir kustīgas, līdz ar to
tas spēj, pagriežot ausi skaņas virzienā, precīzi noteikt skaņas avotu. Suņa ausi vada 18 vai
vairāk muskuļi, kas spēj ausi pacelt, pagriezt, sašķiebt, nolaist. Suns ātrāk par cilvēku nosaka
skaņas avotu, kā arī spēja sadzirdēt skaņu no tāluma tam ir 4x labāka kā cilvēkam.
Reprodukcija
Suņa abi dzimumi sasniedz dzimumbriedumu laikā no 6 - 12 mēnešiem, lai gan daži indivīdi
nobriest vēlāk - līdz 2 gadu vecumam. Kuces meklējas 2x gadā, un tās var pāroties ar vairākiem
suņiem. Grūsnības periods ilgst 56 - 72 dienas, vidēji 63 dienas. Vidējais kucēnu skaits metienā
ir 6 kucēni, bet to skaits variē atkarībā no šķirnes. Mazām šķirnēm kucēnu ir mazāk, kas var
būt 1 - 4, bet lielajām vairāk, kas var sasniegt pat 12 kucēnus metienā.
Lai kontrolētu suņu vairošanos, kuces tiek sterilizētas, bet suņi kastrēti. Daudzās valstīs suņu
ir vairāk, nekā tiem ir saimnieku, katru gadu tiek iemidzināti simtiem un tūkstošiem suņu. Visā
pasaulē dzīvnieku aizstāvji cenšas rast alternatīvus risinājumus eitanāzijai, veidojot dzīvnieku
patversmes un meklējot suņiem jaunus saimniekus. Tādēļ valstīs, kur cilvēki cenšas izturēties
humāni pret saviem mīļdzīvniekiem, tiek ieteikta dzīvnieku sterilizācija, ja dzīvnieks nav
paredzēts vaislai (pavairošanai).
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3. Suņa ķermeņa valoda
Kamēr suņi neuztver tādas augstākās cilvēku emocijas kā kauns, mīlestība vai nicinājums,
viņiem tomēr raksturīgs viss pamatemociju spektrs, kas ietver laimi, skumjas, atvieglojumu,
vilšanos un bailes, ko pazīstam arī mēs - cilvēki. Šīs emocijas pilnībā nosaka to, kā visi
dzīvnieki (ieskaitot cilvēkus) iemācās ko jaunu, jo emocijas mūs pamudina uzvesties tā, lai
gūtu emocionālu labsajūtu. Piemēram, bailes liek sunim meklēt patvērumu, kamēr pozitīvas
emocijas, ko rada kontakts, kopšana, glāsti veido ciešas attiecības ar citiem sociāli aktīviem
suņiem, dzīvniekiem un cilvēkiem.
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Tāpat suņa noskaņojumu iespējams izprast, apskatot kādā stāvoklī atrodas viņa aste.

4. Suņa psiholoģija
Spēju dominēt suņu barā ne vienmēr nosaka suņa augums. Nereti tieši mazie suņi barā iekaro
sev augstāku stāvokli par augumā pārākajiem.
Lēna suņa glaudīšana pa spalvai suni nomierina, palēnina viņa sirdsdarbību un mazina
asinsspiedienu.
Kakla uzlikšana uz cita suņa pleca ir visizplatītākā pārākuma izpausme.
Regulāri fiziski vingrinājumi, līdzīgi kā cilvēkiem, attīsta gan suņa ķermeni, gan prātu.
Suņi parasti vārtās un vāļājas, kad ir apmierināti un jūtās drošībā.
Bailes ir vairāk raksturīgas suņiem, kas bērnībā, jaunībā dzīvojuši izolēti un nav iekļāvušies
sabiedrībā.
Suns grib gulēt blakus cilvēkam, jo taustes sajūta ir pašas primitīvākās un spēcīgākās no
visām maņām.
Savstarpējo attiecību ābeci suņi apgūst rotaļās.
Suņa vajāšanas instinktu var pamodināt gandrīz jebkura strauja kustība – ātrs skrējējs,
velosipēds, kaķis, utml.
Vidēji suns spēj iemācīties un saprast līdz pat 250 vārdiem.
Nežēlojiet suni, ja tas baidās! Žēlošana un ucināšana bailes tikai pastiprinās!
Suņi labāk par cilvēkiem lasa mīmiku. Tie redz bailes, prieku, dusmas un citas emocijas
saimnieka sejā.
Pirms apgulties suns bieži grozās ap savu asi. Tā ir instinktīva rīcība, lai izveidotu guļvietu
mežā.
Kāpēc suns to (jebko) dara? Tāpēc, ka tas apmierina suņa kā bioloģiskas būtnes iedzimtu
vajadzību.
Ko redz cilvēks

Ko redz suns

Apavi

Graužamas mantas

Automašīna

Kustīgs objekts - ķer!
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Automašīnas salons

Graužamas mantas

Mēsli

Ēdamais

Kaķis un citi dzīvnieki

Kustīgs objekts - ķer!
Ēdamais

Mazi akmentiņi

Ēdamais

Mēbeles, priekšmeti

Graužamas mantas

Paklājs

Toalete

Pārtikas atkritumi

Ēdamais

Pastniece, riteņbraucējs

Kustīgs objekts - ķer!

5. Suņa barošana
Mūsdienās suni pabarot ir salīdzinoši viegli, veikalos nopērkamas profesionālās barības,
kurās jau sabalansētas suņiem nepieciešamās barības vielas. Profesionālās barības tiek ražotas
atbilstoši suņa prasībām - pēc vecuma (kucēniem, pieaugušiem suņiem, senioriem), pēc šķirnes
(noteiktai šķirnei vai pēc šķirņu grupām), sterilizētiem suņiem utt. Piedāvājumā ir divu veidu
barības:
1) konservi - saukta mitrā barība;
2) sausā barība - saukti par graudiņiem.
Barojot suni ar sauso barību jāievēro, lai vienmēr ir pieejams pietiekams daudzums ūdens
dzeršanai!
Strauja barības (firmas, veida, utt.) maiņa var kaitēt suņa veselībai. Kā nomainīt barību
sunim, lai tas nekaitētu viņa veselībai? Ja tiek mainīta barība, kas iepriekš regulāri dota, tad
pāreja no vienas barības uz citu ir jāveic pakāpeniski 5-10 dienu laikā. Veco un jauno barību
jaucot kopā - sākotnēji veco vairāk - jauno mazāk, tad vienādās daļās, tad jauno vairāk - veco
mazāk.
Lai arī suņi ir cēlušies no pelēkā vilka, tie ir visēdāji. Tiem ir garāks zarnu trakts kā kaķiem,
kas ir izteikti gaļēdāji, kā arī barībai nav obligāti jābūt bagātai ar olbaltumvielām, lai saņemtu
ikdienā nepieciešamo. Suns var sagremot ne tikai gaļu, bet arī dažādus dārzeņus un graudus,
savvaļā suņi bieži ēd dažādus augus un augļus.
Suņiem garšo ēst. Bet tas, kas viņiem patīk, ne vienmēr ir tas labākais viņu veselībai.
Suņus nedrīkstētu barot ar: avokado, rozīnēm, vīnogām, riekstiem, šokolādi, sīpoliem,
ķiplokiem, kauliem, saldumiem, sēnēm, ķiršiem, trekniem produktiem, produktiem, kas
ir no raugu mīklas, augļiem, kam ir kauliņi un sēklas, cilvēku medikamentiem,
produktiem, kas satur kofeīnu, alkoholu, kā arī pienu lielos daudzumos.
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6. Suņa vizuālais izskats
Suņa kažoks ir pirmais rādītājs par vispārējo fizisko un morālo stāvokli. Jo sliktāks
kažoks, jo neveselāks suns. Sunim ir jābūt ar gludu un spīdīgu kažoku/spalvu. Fakti, kas liecina,
ka suns ir neveselīgs: nespīdīga spalva, kunkuļi kažokā, strauji izkrīt spalva, rodas pliki
plankumi kažokā no spalvas izkrišanas.
Balti zobi, spīdīga spalva un izelpa bez smakas ir trīs rādītāji pēc kuriem noteikt barības
piemērotību. Netīri zobi norāda par to, ka suns ir barots ar viņam nepiemērotu vai nekvalitatīvu
barību / kārumiem. Nepatīkama/kodīga mutes izelpa var liecināt par nepiemērotu barību, kunģa
problēmām vai pastiprinātu zobakmeni.
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7. Suņa bailes un stress
Diemžēl nereti lietas un darbības, kas cilvēkiem rada sajūsmu, dzīvniekam mēdz sagādāt
lielu stresu un bailes. Protams, lielākais bieds dzīvniekiem ir salūts, kas ir šo svētku
neatņemama sastāvdaļa. Kā rāda pieredze, ik gadu janvāra pirmajās dienās visas dzīvnieku
patversmes Latvijā ir pārpildītas ar dzīvniekiem, kas salūta trokšņa izbiedēti, panikā ir
aizbēguši no mājām un vairs nespēj atrast atpakaļceļu. Vasaras laikā tikpat lielas bailes un
paniku sunim var izraisīt dabas parādība - pērkons un zibeņošana.
Būtiski ir jau laikus parūpēties par sava mājas mīluļa drošību, veicot darbības, kas pasargā
četrkājainos draugus no stresa situācijām. Protams, katrs dzīvnieks dažādus trokšņus, lietas un
situācijas uztver citādāk. Arī viņu baiļu un stresa pakāpes ir dažādas, tāpēc ir skaidrs, ka nav
vienas universālas “receptes” kā pasargāt dzīvnieku. Tomēr ir vairāki noderīgi risinājumi, kas
var būt efektīgi, lai pasargātu mājas mīluli no lieka stresa vai vēl sliktāk – aizbēgšanas no
mājām:
● Nevediet, neturiet ārā / pagalmā dzīvniekus uguņošanas/pērkona negaisa laikā!
● Jau nedaudz pirms salūta/pērkona un salūta/pērkona laikā ievediet un turiet dzīvnieku
telpā, kur nav logu, lai trokšņi nebūtu dzirdami. Ja nav iespēja nodrošināt šādu telpu,
derēs, protams, jebkura telpa – galvenais, lai dzīvnieks neatrodas ārā, bet gan iekštelpās,
kur ir iespējams paslēpties zem dīvāna, gultas vai galda (ja pats dzīvnieks to vēlas darīt).
Tas attiecas arī uz tiem suņiem un kaķiem, kas ikdienā dzīvo tikai ārā.
● Aizveriet un salūta/pērkona laikā neveriet vaļā logus un balkona durvis.
● Atstājiet vaļā vannas istabas durvis, jo esot viens, bailēs no trokšņiem suns/ kaķis
parasti mēģina atrast tumšāko un klusāko vietu.
● Papildus salūta/pērkona laikā ieslēdziet radio vai televizoru, lai citas skaņas novērstu
dzīvnieka uzmanību no trokšņiem ārpus mājas.
● Ja suns vai kaķis meklē patvērumu pie jums gultā vai krēslā, neatgrūdiet viņu.
● Tāpat būtiski ir nežēlot suni, ja tas ir sabijies, kā arī pašam būt mierīgam, tādā veidā
parādot sunim, ka situācija ir pilnīgi normāla un nekas biedējošs tajā nav. Suņa žēlošana
un mierināšana sunim liks saprast, ka situācija patiešām ir traģiska un tas baidīsies vēl
vairāk, tāpēc radiet sunim drošības sajūtu, bet nežēlojiet!
● Dzīvnieku turot iekštelpās, pirms salūta/pērkona nolieciet lietas, kuras bailēs skraidot
vai lecot, dzīvnieks var sasist, saplēst vai pat pats sevi savainot.

15

● Ar kritisku aci apskatiet savas mājas žogu, vai tajā nav kāds caurums, pa kuru aiz bailēm
jūsu mīlulis var izbēgt nezināmā virzienā. Ja ir kādas apšaubāmas vietas, kur suns
varētu pārlēkt vai izlīst cauri, labāk jau laicīgi pielieciet kaut ko smagu un
neizkustināmu priekšā, lai suns stresa situācijā neizmūk.
● Ja svētku/pērkona negaisa laikā dzīvnieku atstājat vienu mājās, tad atgriežoties un
ieraugot mīluļa radīto nelielo postažu mājoklī, nebariet viņu, bet gan samīļojiet un
nomieriniet viņu!
Ja dzīvnieks svētku salūta vai pērkona negaisa laikā tomēr aiz bailēm ir aizmucis no mājām,
nekavējoties rīkojieties! Kā rīkoties, ja suns ir aizmucis?
1. Apbraukājiet/apstaigājiet dzīvojamo rajonu, cenšoties atrast un noķert mājas mīluli.
2. Ja dzīvnieku nekur nevarat atrast – pirmkārt, izpētiet atrasto dzīvnieku profilus portālā
www.dzivniekupolicija.lv/, kā arī paši šajā portālā izveidojiet sludinājumu ar mīluļa bildi un
aprakstu. Sludinājumu izplatiet gan savos un draugu sociālajos tīklos, gan arī izdrukājiet un
izlīmējiet savas dzīvesvietas tuvākajā un nedaudz attālākā rajonā.
Otrkārt, paziņojiet par mīluļa pazušanu tuvākajām patversmēm, lai tās ar Jums sazinās, ja
dzīvnieks ir atrasts un nonācis pie viņiem.
Publicējot sociālajos tīklos un izlīmējot rajonā sludinājumus, Jūs nodrošināsiet sev papildu
atbalstu un iespēju ātrāk atrast mīluli un atgriezt viņu mājās. Ticiet vai nē – cilvēki ir ļoti
atsaucīgi. Ir daudz tādu dzīvniekmīļu, kas nepaliks vienaldzīgi, un iesaistīsies dzīvnieciņa
meklēšanā, kaut vai tikai sociālajos tīklos daloties ar Jūsu sludinājumu, kas arī ir ļoti noderīgi,
jo iespējams ziņa sasniegs kādu, kas tieši šo dzīvnieciņu būs noķēris vai vismaz redzējis,
tādējādi par to informējot saimniekus.
Vēl pāris svarīgi ieteikumi!
● Mājdzīvnieka bilde situācijās, kad mīlulis ir aizbēdzis, ir ļoti būtiska, tāpēc, ja Jums vēl
joprojām nav neviena bilde ar Jūsu suni vai kaķi – nekavējoties viņu nofotografējiet!
● No 2017.gada 1.janvāra visiem suņiem, kas dzīvo Latvijā, OBLIGĀTI ir jābūt
apzīmētiem (čipētiem), kā arī reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra reģistrā.
Diemžēl patlaban Latvijā vēl liela daļa suņu nav apzīmēti. Tomēr, pateicoties
reģistrētam čipam, pazudušo dzīvnieku būs iespējams ātri atgriezt saimniekam, tādējādi
mazinot viņa atrašanos ārpus mīlošās ģimenes, jo apzīmēts dzīvnieks ir identificējams
ar konkrētu cilvēku – viņa īpašnieku.
● Tāpat iesakām uzrakstīt uz mājdzīvnieka kakla siksnas savu telefona numuru. Ja siksnas
materiāls to neļauj, uz tās var uzlīmēt izolācijas lentu vai leikoplastu, uz kura jau vieglāk
uzrakstīt Jūsu kontaktinformāciju.

8. Suņa drošība
Suņa atstāšana mašīnā
Daudzi cilvēki vēl aizvien ir pārliecināti, ka suņus var atstāt mašīnā, ja tā novietota ēnā vai
tai ir nedaudz atvērti logi. Taču automašīnas novietošana ēnā un logu atvēršana nemazina
karstumu tajā. Automašīna pat 22 grādus siltā laikā uzkarst ļoti ātri, un stundas laikā
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temperatūra salonā var sasniegt pat 50 grādus, kas dzīvniekam bieži vien izraisa
neatgriezeniskus orgānu bojājumus vai nāvi.

Kā rīkoties, ja redzat karstā laikā automašīnā atstātu suni?
Ja tas ir pie veikala vai citas publiskas vietas, kur pieejams skaļrunis - jālūdz darbiniekiem,
lai tie skaļruņos atskaņo paziņojumu automašīnas īpašniekam. Ja īpašnieks tomēr neatrodas,
jāzvana policijai un jāgaida pie automašīnas tās ierašanās. Labāk nemēģiniet paši izsist logu,
jo var nākties atbildēt par īpašuma bojāšanu. Bezizejas situācijā pirms loga sišanas
nofotogrāfējiet situāciju un pieaiciniet pēc iespējas vairāk lieciniekus. Zvaniet policijai!
Piesprādzēšana
Doties kopā ar savu mīluli izbraucienos var un vajag! Tikai jāievēro daži drošības pasākumi,
un tad ceļojums būs izdevies.
Vispareizāk, ja ir speciālas vestes, tad var suni piesprādzētu novietot uz aizmugurējā
sēdekļa.Vēl var suni pārvadāt aizmugurējā bagāžas nodalījumā, kurš ir nodalīts ar speciālu
sietu.
Ja mazus suņus vai kaķus pārvadā, izmantojot mazu būrīti, tad arī tas ir kaut kādā veidā
jānostiprina, lai nebūtu liekas kustības. To var likt arī uz aizmugurējā sēdekļa un nostiprināt ar
drošības jostām.
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Atstarojošā veste
Tumšajos vakaros par savu drošību un redzamību jārūpējas ne tikai cilvēkiem, bet arī
suņiem. Tāpēc papildus drošībai būtu labi savam sunim nopirkt atstarojošo kakla siksnu vai
vesti.
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9. Suņa aprūpe
Suņa kopšana un aprūpe ir laikietilpīga. Suņa kopšana, uzturēšana un aprūpe prasa daudz
vairāk laika un līdzekļi nekā ar citiem mājdzīvniekiem. Suni obligāti pēc likuma ir
nepieciešams izvest pasaigā kā minumums 2 reizes dienā. Katrai pastaigai jābūt vismaz
30 minūšu garai. Tāpat suni ir nepieciešams apkopt, nodrošināt tam ēdienu, dzērienu, rotaļas,
kā arī apmācību. Neapmācīts suns būs nepaklausīgs un ar tādu būs daudz grūtāk sadzīvot, kā
tad, kad suns ir apmācīts - spēj sadarboties ar savu saimnieku, saprot komandas un spēj pēkšņi
reaģēt un rīkoties tā, kā vēlas saimnieks, tādējādi neapdraudot savu un citu dzīvību.

Aksesuāri un dzīvnieka kopšana
Suņiem nepieciešamās (un vēlamās) lietas:
1. bļodiņas - vajadzīgas vismaz divas: barībai un dzeramajam ūdenim. Atkarībā no suņa
lieluma, jāizvēlas abilstoša izmēra bļodiņas. Liela auguma suņiem ieteicamas bļodiņas
ar statīvu, tā, ka tās var regulēt atbilstošā augstumā

2. ķemmes - suņa kažoka kopšanai pieejamas dažādas ķemmes. Pretēji acīmredzamajam,
ka gludspalvainiem suņiem it kā nav kažoka, tāpat tiem mainās spalva, tāpat tā ir jākopj.
Attiecīgi ir atšķirīgas ķemmes garspalvainiem un gludspalvainiem suņiem.

19

3. kaklasiksna - kakla siksnas (ādas, brezenta, metāla, atstarojošas u.c.); krūšu siksnas,
iemaukti - pēc saimnieka izvēles, piemēram, apmācībās izmantojamas kakla siksnas,
bet pastaigām krūšu siksnas; ja suni izmanto kā vilcējspēku (kamanas, ritens), tad lieto
speciālus iemauktus. Viegli valdāmiem, apmācītiem suņiem tas ir simbolisks aksesuārs,
savukārt, agresīviem, grūti valdāmiem suņiem lieto žņaugus vai metāla kakla siksnas
ar asumiem (tā sauktās asās kakla siksnas)

4. uzpurnis - mierīgiem, paklausīgiem, kārtīgiem suņiem tas nav vajadzīgs. Pēc
noteikumiem uzpurni jāliek tikai divos gadījumos: braucot ar suni sabiedriskajā
transportā vai arī gadījumos, kad suns atzīts par bīstamu (tā ir speciāla komisija, kas
gadījumos, ja suns ir uzbrucis cilvēkam vai dzīvniekam, izvērtē suni un pieņem
lēmumu, vai suns uzskatāms par bīstamu vai nē). Citos gadījumos pats saimnieks var
izlemt, vai uzpurni likt vai nelikt, atkarībā no suņa paklausības. Ja saimnieks nejūtas
drošs un baidās, ka suns var kādam uzbrukt, labāk likt uzpurni. Uzpurņus parasti lieto
pie veterinārsta klīnikā - suņiem, tāpat kā bērniem, nepatīk apmeklēt ārstu, tas var
parādīts zobus tikai tāpēc, ka baidās no potes vai ārsta apskates.
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5. pavada - īsās un garās pavadas (ādas, brezenta, metāla), kā arī tā saucamie flekši. Īsā
pavada un fleksis vairāk piemēroti pastaigām, kad suns ir blakus saimniekam. Garās
pavadas (~ 10 metri un garākas) izmanto suņa apmācībā, kā arī pastaigās, lai suni
palaistu brīvāk, tālāk no saimnieka, ja saimnieks nav pārliecināts, ka, palaižot suni
pavisam brīvībā, varēs to atsaukt (piesaukt).

6. kapsulas, piekariņi adresei, mikročips - ikviens suns var pamukt pastaigas laikā vai
izmukt no privātmājas teritorijas. Saimniekam jau sākotnēji jāparūpējas par
kontaktinformācijas pieejamību šādā situācijā, ka pie suņa ir atrodams tālrunis, kam
zvanīt, ja suns atrasts viens klaiņojam. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri visiem suņiem
obligāti jābūt mikročipētiem un reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Bet
mikročipu var nolasīt tikai ar speciālu ierīci. Savukārt, uz suņa kaklasiksnas uzrakstīts
saimnieka tālruņa numurs, vai piekariņā ievietots, uzgravēts suņa vārds un saimnieka
tālruņa numurs ikvienam būs redzams. Tādā veidā katrs, kurš suni atradīs, varēs tūlīt
zvanīt saimniekam un suns maksimāli ātrā laikā atgriezīsies mājās.
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7. guļvieta - gultas, spilveni, būdas - tas atkarīgs no tā, vai suns tiek turēts telpās vai ārā.
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8. rotaļlietas - suņiem patīk rotaļāties: gan savā starpā kucēniem, gan arī ar savu cilvēku
jau pieaugot. Šim nolūkam der gan veikalos nopērkamās rotaļlietas, gan pašu gatavotas,
gan arī dabā atrodamās - kociņi, kastaņi, čiekuri, pat akmeņi. Rotaļlietas ir
visdažādākās: bumbiņas un šķīvīši ķeršanai; striķi vilkšanai; gumijas un mīkstās
matiņas (gan pīkstošas, gan bez pīkstuļiem) košļāšanai; interaktīvās rotaļlietas prāta un
fizisko spēju attīstīšanai.

9. aksesuāri ekskrementu savākšanai - pilsētā un dzīvojamos rajonos obligāti aiz suņiem
jāsavāc ekskrementi (kakas). Parastākais veids ir polietlēna maisiņos ar roku savācams,
bet ir pieejamas arī speciālas lāpstiņas, šķipelītes, ar ko savākt, pašam ar rokām
nepieskaroties. Ir speciāli suņu ekskrementu savākšanai paredzēti maisiņi - tie var būt
gan polietlēna, gan papīra. Maisiņiem ir savi konteinerīši, ko var piekarināt pie suņa
kaklasiksnas vai pie sava apģērba pastaigas laikā.
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Kaķis
1. Kaķa izcelsme
Mājas kaķis jeb kaķis (Felis silvestris catus) ir mazs, plēsīgs kaķu dzimtas zīdītājs, kurš
pieradināts pirms vairāk nekā 9500 gadiem.
Kaķis ir ļoti populārs mājdzīvnieks, jo palīdz cilvēkam cīnīties ar dažādiem kaitēkļiem,
piemēram, pelēm, čūskām un pat skorpioniem. Ir zināms, ka kaķi medī vairāk nekā 1000
dažādu citu dzīvnieku sugu.
Mājas kaķa tēviņus dēvē par runčiem, bet mātītes — par kaķenēm, bērnus - par kaķēniem.
Pieauguša kaķa vidējais garums no degungala līdz astes galam ir 50 centimetri. Kaķenes ir
mazākas par runčiem, bet tas galvenokārt ir atkarīgs no šķirnes. Saskaņā ar Ginesa rekordu
grāmatu, vislielākais kaķa garums ir sasniedzis 121,9 centimetrus.
Skausta augstums kaķiem parasti ir no 23 līdz 25 centimetriem.
Kaķi parasti sver no 2,5 līdz 7 kg, lai gan dažu kaķu šķirnes pārstāvji, piemēram, meinkūni,
sver ap 11,3 kg. Ir reģistrēti pat 23 kg smagi kaķi, bet šie gadījumi ir izņēmumi. Liels kaķa
svars ir sliktas veselības rādītājs un tas parasti ir arī pārbarošanas rezultāts. Pretstatā, vieglākie
pieaugušie kaķi sver mazāk nekā 1,8 kg.
Kaķu mūža ilgums vidēji ir no 15 līdz 20 gadiem, bet ir reģistrēti gadījumi, kad kaķis
nodzīvo arī 36 gadus. Kaķi dzīvo ilgāk, ja tos nelaiž ārā uz ielas. Tādā veidā tie tiek pasargāti
no dažādām iespējamām traumām un ievainojumiem. Arī kastrētie un sterilizētie kaķi dzīvo
salīdzinoši ilgāk. Bezsaimnieka kaķi pilsētā dzīvo tikai aptuveni divus gadus, lai gan ir fiksēts
gadījums, ka klaiņojošais kaķis ir nodzīvojis pat 19 gadus.
Pirmie divi kaķa nodzīvotie gadi relatīvi atbilst 24 cilvēka nodzīvotajiem gadiem. Katrs
nākamais nodzīvotais gads atbilst vairs tikai četriem cilvēka nodzīvotajiem gadiem, respektīvi,
20 gadus vecs kaķis atbilst 100 gadus vecam cilvēkam.

2. Kaķa iezīmes
Acis (attēlā - kaķa acs dienas gaismā)
No visiem mājdzīvniekiem kaķiem ir
vislielākās acis proporcionāli ķermenim. Tās
kaķiem nodrošina stereoskopisku redzi, kas tāpat
kā citiem plēsējiem palīdz novērtēt attālumu līdz
medījumam vai kādai lietai. Pēc daudzu zoologu
domām kaķiem ir ļoti attīstīti maņu orgāni. Lai
gan dzirde tiem attīstīta sliktāk nekā, piemēram,
pelēm, tiem tomēr ir salīdzinoši labāka redze un
oža. Redzes leņķis kaķiem ir 200°,
salīdzinājumam, cilvēks redz 180° leņķī.
Ausis
Ausīm vienmēr jābūt tīrām un bez nepatīkamas smakas. Auss ārējo gliemežnīcu var tīrīt ar
speciālā šķīdumā samitrinātu vates piciņu. Izdalījumi liecina par ausu saslimšanu. Ja kaķim
pastiprināti izdalās sērs, ausis reizi nedēļā jāapskata un, ja nepieciešams, tās jāiztīra. Ausis tīra
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ar ausu tīrāmajiem kociņiem, kuri apmērcēti kosmētiskajā eļļā vai tualetes pieniņā. Kociņu ausī
nedrīkst bāzt pārāk dziļi, jātīra redzamā daļa.
Nagi (attēlā - nagu izlaišanas mehānisms)
Nagi kaķim kalpo gan medībām, gan cīņām, gan
priekšmetu satveršanai. Pirms medījuma nogalināšanas
kaķi to pietur ar nagiem, lai tas neaizmuktu. Nagi kalpo
arī, lai cieši noturētos, piemēram, pie koka. Visiem šiem
nolūkiem kaķa nagiem ir jābūt asiem.
Kaķi regulāri asina nagus, lai atbrīvotos no to vecās
daļas. Brīvā dabā šim nolūkam kaķi parasti izmanto
kokus, bet mājas kaķi var radīt problēmas, asinot nagus
tam nepiemērotās vietās (piemēram, pret mēbelēm vai
tapetēm). Lai izvairītos no šīs problēmas, kaķim var
iemācīt nagu asināšanai izmantot īpašu dēlīti, ko
saimnieks var izgatavot pats vai iegādāties zooveikalā.
Daži saimnieki izvēlas sava kaķa nagus apgriezt, tomēr šiem kaķiem ir grūti pielāgoties
apkārtējai videi, ja tie nokļūst uz ielas. ASV ir pieņemts kaķiem nagus izoperēt, amputējot katra
pirksta pēdējo falangu visām četrām ķepām. Tā ir sāpīga un smaga operācija. Dzīvnieku
aizsardzības organizācijas aktīvi cīnas pret šo metodi un 2009.gadā Ziemeļu Kalifornijā
izdevās panākt tās aizliegšanu. Lielākajā daļā Eiropas valstu šāda procedūra ir aizliegta.
Grūsnība
Kaķu grūsnības periods ir no 58 līdz 71 dienām (aptuveni divi mēneši), vidēji 63 dienas.
Vienā metienā parasti piedzimst no trim līdz četriem kaķēniem, bet tikpat labi var būt arī tikai
viens kaķēns un arī vairāk par četriem. Dzimumbriedumu gan kaķenes, gan runči sasniedz
septiņu mēnešu vecumā.

3. Kaķa ķermeņa valoda
Kaķis ir dusmīgs? Nobijies? Varbūt vēlas rotaļāties? Pavērojot savu mīluli, var secināt, ka
"runā" arī dzīvnieciņa ķermeņa valoda. Pēc tās var daudz uzzināt par kaķa raksturu un
uzvedību. Acu zīlītes, ausu kustība, astes luncināšana, murrāšana var saimniekam pavēstīt, vai
kaķis ir mierīgs, dusmīgs vai satraukts.
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4. Kaķa psiholoģija
Kaķu valoda ir ņaudēšana un murrāšana. Ņaudot kaķi izdod skaņas, kuras pieraksta šādi:
"mjau" vai "mņau". Citās valodās to pieraksta šādi: angliski — "meow" vai "miaow", krieviski
— "мяу", franciski — "miaou" vai "miaw", vāciski un spāniski — "miau", japāniski (ar latīņu
burtiem) — "nyaa" vai "nyan", bet korejiski — "yaong" vai "nyaong".
Atkarībā no nozīmes ņaudēšanai var būt dažādas intonācijas. Kaķis parasti ņaud tādēļ, lai
piesaistītu cilvēka uzmanību (piemēram, tādēļ, lai viņu pabarotu vai arī lai kāds ar viņu
paspēlētos). Tāpat kaķa ņaudēšana var nozīmēt priecīgas vai sāpīgas izjūtas. Visi kaķi nav
vienādi, citi ļoti bieži ņaud, bet tikpat labi ir arī kaķi, kuri ļoti reti ņaud.
Kaķi ir pazīstami kā ļoti kopti un tīrīgi dzīvnieki. Kaķi, lai savestu kārtībā savu ķermeni,
izmanto ķepu un mēles palīdzību. Vietas, kuras kaķis var aizsniegt ar mēli, tiek sakoptas bez
ķepu palīdzības. Bet, piemēram, lai sakoptu savas ausis, kaķis vispirms samitrina savu ķepu ar
mēli un tad berzē pret tīrāmo vietu.
Ūdens kaķiem nepatīk, jo tas saistās ar ķermeņa atdzišanu. Kaķa kažoks ir diezgan sauss,
tāpēc tas ātri samirkst un zaudē siltumizolējošās īpašības. Ja kaķis dzīvo siltā klimatā, tad tā
nav liela problēma, bet tiklīdz klimats kļūst vēsāks, kaķis vairs nevar atļauties tādā veidā zaudēt
siltumu.

5. Kaķa barošana
No kaķa pareizas barošanas atkarīga mīluļa veselība un dzīvesprieks. Svarīgi zināt, kas tieši
kaķim nepieciešams un nodrošināt viņu ar piemērotu barību. Kaķi ļoti ātri pierod pie noteiktas
barības un vēlāk ir grūti pārliecināt viņus, ka jaunā barība ir daudz veselīgāka.
Profesionālās barības tiek ražotas atbilstoši kaķa prasībām - pēc vecuma (kaķēniem,
pieaugušiem kaķiem, senioriem), pēc šķirnes (noteiktai šķirnei vai pēc apmatojuma:
garspalvainiem, īsspalvainiem), sterilizētiem kaķiem u.t.t.
Piedāvājumā ir divu veidu barības:
3) konservi - saukta mitrā barība;
4) sausā barība - saukti par graudiņiem.
Barojot kaķi ar sauso barību jāievēro, lai vienmēr ir pieejams pietiekams daudzums ūdens
dzeršanai!
Ar veikalā nopērkamiem kārumiem nevajadzētu aizrauties, tie ir tādi paši našķi kā bērniem
čipši, saldējums, konfektes, ko labāk lietot ierobežotā daudzumā.
Kaķa barības devas lielums ir atkarīgs no šķirnes, vecuma, ķermeņa uzbūves, aktivitātes un
veselības stāvokļa. Uz komerciālās barības iesaiņojuma parasti ir norādīta nepieciešamā deva,
bieži vien, iegādājoties kvalitatīvu barību, tiek piedāvāti mērtrauki.
Ieteicama piedeva kaķa uzturā ir svaiga gaļa, izņemot cūkas gaļu. Kaķa barošanai noderēs
subprodukti - sirdis, aknas, nieres, plaušas.

27

Daudzi kaķu īpašnieki par piemērotāko barību kaķim uzskata zivis. Brīvā dabā kaķveidīgie
dzīvnieki parasti zivis nelieto. Kaķis pie tām var tikt tikai ar cilvēka palīdzību. Zivis satur
vielas, kas kaķa organismā noārda vitamīnus, bez tam zivis pārtikā veicina urīnakmeņu
veidošanos urīnizvadceļos, no kā cieš ļoti daudzi kaķi.
Kā nepieciešama barības piedeva kaķa uzturā iekļaujams biezpiens un piena produkti. Ja
kaķim no piena nav caureja, var dot pienu, taču ja novēro veselības traucējumus, pienu kaķa
uzturā labāk aizstāt ar skābpiena produktiem - kefīru, jogurtu, atšķaidītu skābo krējumu.
Labs papildinājums kaķa ēdienkartē ir olas dzeltenums un sagriezti zaļumi - pētersīļi, salāti.
Kaķim ir nepieciešams trauks ar iesētu kaķu zāli, ko pagrauzt. Ir nopērkami speciāli maisījumi,
taču var arī reizi pāris nedēļās izdiedzēt auzas vai kviešus.
● Ēšanas ziņā kaķis ir izvēlīgs, tāpēc viņa barībai jābūt svaigai un trauciņiem – vienmēr
tīriem.
● Nekad neko nedodiet kaķēnam no sava galda – tā jūs izaudzināsiet potenciālo zagli,
kurš čieps visu, kas viņam garšos! Ja kaķēns ne reizes nenogaršos neko no jūsu galda,
viņš nezinās, ka ēdat gardas lietas!
● Kaķa organismam ir pavisam citādākas prasības, nekā cilvēka. Atliekas no cilvēka
maltītes ir pilnīgi nepiemērotas kaķa barošanai un bieži vien kaitīgas tā veselībai.
● Kaķi ir izteikti gaļēdāji - tiem nepieciešama barība, kas satur ne mazāk par 30%
olbaltumvielu. Kaķi nav veģetārieši, kaut arī spēj uzņemt zināmu daļu augu valsts
izcelsmes barības. Ja kaķis ēd zāli - viņš uzņem augu šķiedras, kas novērš dažus
gremošanas traucējumus vai arī mēģina izraisīt vemšanu, lai atbrīvotos no vilnas
kamoliem vai citiem kuņģa kairinātājiem.
● Kaķim ēdienu, ja tas nav apēdis ēdienreizē, atstāj traukā, jo kaķim patīk ēst biežāk,
ar nelieliem intervāliem.

6. Kaķa vizuālais izskats
Kaķa veselības rādītājs ir tā ārējais izskats, un, neapšaubāmi, veselības pamatrādītājs ir
vilna. Kaķa vilna aug visu cauru gadu – apmēram 2 mm nedēļā uz ķermeņa, nedaudz lēnāk uz
astes.
Vilnas maiņas periodi parasti ir regulāri – no septembra līdz novembrim un no
februāra līdz aprīlim, taču šķirnes kaķiem šie periodi var būt arī citādi. Ja kaķi pareizi ēdina
un kopj, dzīvnieks vilnu cauru gadu nemet.
Sakarā ar vilnas maiņu svarīgi, lai kaķa kažoks regulāri tiktu atbrīvots no vecajiem matiem,
tāpēc tas regulāri jāķemmē un jāsukā. Kaķis arī pats kopj savu vilnu, laizot kažociņu. Lai gan
kaķenes ir uzcītīgākas vilnas kopējas nekā runči, tomēr arī saimniekiem jāpalīdz šajā nodarbē.
Kaķa vilnai ļoti noderīgas ir saules un gaisa peldes. Visi būsiet ievērojuši, cik labprāt kaķi
sildās saulē, tomēr vienmēr kaķim ir jābūt iespējai no saules patverties, tāpēc nedrīkst būri ar
kaķi novietot saules staros ilgstoši – dzīvnieks var saņemt saulesdūrienu. Tumšajiem kaķiem –
melnajiem, zilajiem – tiešu saules staru ietekmē vilna var izbalot un iegūt rūsganu nokrāsu.
(http://www.delfi.lv/mansdraugs/zveru-dzive/10062540_kaka-vilnas-kopsana - raksta
tapšanā izmantota Vijas Klučnieces grāmata "Kaķi")
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Vizuāli būtiski atšķirsies mājas kaķis, kas dienu pavada dīvānā, laiski zvilnot, no ielas kaķa,
kuram pašam jārūpējas par barības iegūšanu, par savu drošību, par patvērumu (no lietus, sniega,
saules u.t.t.). Pirmajā gadījumā kaķim ir daudz laika un enerģijas sevis kopšanai - attiecīgi tā
kažoks būs tīrs, sakopts, spīdīgs; ielas kaķi bieži ir netīriem, noplukušiem kažokiem,
garspalvainiem kaķiem vilna savēlusies kumšķos, zaudējusi spīdumu To ietekmē:
- gan barības kvalitāte un regularitāte - ielas kaķu barošana ir cilvēku brīvprātīga labas
gribas izpausme, bet bieži tās ir lētas barības vai cilvēku ēdienu atliekas, kā arī ne katrs
barotājs var atļauties 1-2 reizes dienā barot ielas kaķus;
- gan dzīves apstākļi (ārā smiltis, putekļi, pagrabos netīras telpas);
- gan kaķa veselība - dzīvojot uz ielas ir lielāks risks saslimt, īpaši ar infekciju slimībām,
kaķiem ir zemāka imunitāte, tie ir uzņēmīgāki pret dažādām kaitēm;
- gan kaķu savstarpējās sugas īpatnības - īpaši runčiem teritorijas sargāšanas cīņas, kā
rezutātā tie iegūst dažādas plēsuma brūces, traumas (tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir
svarīgi sterilizēt ielas kaķus - mazinās to iekšējās cīņas);
- gan kaķu vairošanās - nesterilizētai kaķenei kaķēni var dzimt pat līdz piecām reizēm
gadā, katrā reizē piedzimstot līdz pieciem savārgušiem kaķēniem, kuriem labas mājas
atrast ir gandrīz neiespējami, tas, protams, novārdzina arī pašu kaķenīti.
Ja kaķa kažociņš liecina par kaķa fizisko veselību, tad dzīvnieka emocionālais stāvoklis
izpaužas tā ķermeņa valodā un mīmikā. Ja kaķis jūtas labi, ir aprūpēts un vesels, tā uzvedība ir
mierīga, laiska, rotaļīga. Ja kaķītis jūtas slikti, gan tā kustības to parāda (bailīgs, aizdomu pilns,
gatavs bēgt vai uzbrukt, lai sevi aizstāvētu), gan acu skatienā būs redzama trauksme, izmisums,
skumjas, bailes u.t.t.
Vizualizācijai reālu kaķeņu bildes PIRMS un PĒC - ielas kaķenes, kas nokļuvušas mājās.
Sirsniņa un Laimīte - noķertas sterilizācijai 2015.gada martā, nokļuvušas mājās no klīnikas
2015.gada 30.aprīlī. Laimīte būtu mirusi uz ielas aptuveni divu nedēļu laikā, ja nebūtu bijusi
noķerta un izārstēta - smags, ielaists dzemdes iekaisums. Tāpēc viņai dots vārdiņš LAIMĪTE palaimējās izdzīvot.
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SIRSNIŅA - bez zobiņiem (paliekot uz ielas būtu novārgusi līdz nāvei). Pēc rakstura ir
ārkārtīgi mīļa un ļoti tiecas pie cilvēka, mīlestības pilna - nu gluži atbilstoši savam vārdiņam.
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7. Kaķa drošība
Atvērts logs – risks izkrist, slidena palodze
Pārliecība, ka kaķis vienmēr krīt uz kājām, ir maldinoša. Protams, daba ir parūpējusies,
ka kaķis kritiena laikā ar astes palīdzību spēj apgriezties tā, lai nokristu uz ķepām. Tomēr tas
nenodrošina, ka kaķis nesavainojas kritiena rezultātā:
● kaķis nav pasargāts no kāju lūzumiem;
● nokrītot uz sāna vai muguras, kaķis var gūt nāvējošas traumas (iekšējo orgānu
asiņošana, mugurkaula lūzums u.t.t.);
● nokrītot uz galvas, tāpat kā cilvēkam galvas traumu rezultātā arī kaķim ir līdzīgas
sekas: lūzumi, atvērtas brūces, paliekoši veselības bojājumi: piemēram, paliekoši
kustību traucējumi, līdzsvara problēmas, vizuāli defekti u.t.t.
Kaķis ir ļoti ziņkārīgs dzīvnieks - to interesē, kas notiek aiz loga. Tāpat jāatceras, ka kaķim
ir izteikti medību instinkti - pat paēdis un aprūpēts, tas labprāt medī grauzējus, kukaiņus, putnus
tīri prieka pēc. Tāpēc pie atvērta loga, ieraugot garām lidojošu putnu vai arī putnu uz palodzes,
balkona margas u.c., interese medīt var būt stiprāka par drošības sajūtu.
Nereti logiem priekšā tiek pielikti sieti, kas ļauj logu turēt vaļā un vienlaikus būt drošiem,
ka mīlulis neizkritīs.
Uz vēdināšanu atvērts logs – nāvējošs slazds
Karstās vasaras dienās nereti logi tiek atstāti
vēdināšanas režīmā, taču tas var būt bīstami
mājas mīluļiem – kaķiem tas var beigties ar
letālām sekām.
Kaķis ir ziņkārīgs, interesējoties par to, kas
notiek ārā - mašīna brauc, putniņš lido vai vēl
kaut kādas aktivitātes notiek, kaķis grib tikt
laukā pa spraugu, kas ir starp diviem logiem.
Kaķis var iesprūst nišā starp divām loga
daļām. Kaķa priekšējā puse parasti tiek caur šo
spraugu, bet pakaļējā puse aizķeras. Kaķis
paliek tādā stāvoklī starp diviem atvērtajiem
logiem. Pats saviem spēkiem kaķis vairs no
šī stāvokļa tikt ārā nevar, jo kustoties
veidojas tūska un dzīvnieks paliek saspiests.
Aptuveni puse gadījumu, kad kaķi
iesprūduši logos, beidzas letāli - kaķis mirst vai nu turpat loga spraugā, vai arī veterinārārsta
palīdzība ir novēlota un dzīvnieks nav glābjams.
15 minūtes ir laiks, kad dzīvnieku vēl var glābt bez kustību traucējumiem, kas paliks uz
turpmāko dzīvi. Ja tas laiks ir ilgāks, tad tiek nospiesti asinsvadi un nervi ilgāku laiku, nekā tas
ir pieļaujams, lai veiksmīgi veiktu dzīvniekam veselības atgriešanu. Parasti šie dzīvnieki, ja arī
ir iespēja glābt, paliek ar kustību vai cita veida traucējumiem.
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Visdrošāk būtu neatstāt logus pusvirus. Tomēr ir arī citas metodes:
● logiem var likt priekšā sietiņus;
● starpā starp loga atvērumu un logu var ielikt speciālas ierīces - gaisa plūsma
notiek, telpas tiek vēdinātas, dzīvnieks var pieiet pie loga, bet nevar ielekt
starpā starp logiem un nevar iesprūst.
Ja dzīvnieks ir iesprūdis logā, nevajadzētu domāt, ka viss pāries pats no sevis - OBLIGĀTI
jādodas uz veterināro klīniku, lai speciālists konstatē, vai dzīvniekam nav traumu, kā arī sniedz
nepieciešamo palīdzību.
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8. Kaķa aprūpe
Kaķis neprasa daudz uzmanības. Galvenais, lai kaķis tiek pabarots, padzirdīts, lai viņam
ir iztīrīta kastīte un kāds ar viņu parotaļājas katru dienu.
Aksesuāri un dzīvnieka kopšana
Ja Tev ir kaķis, tad, iespējams, šīs lietas jau ir vai parādīsies Tavā mājā:
1. ķemme - dažādu veidu ķemmītes kaķa kažoka kopšanai (gan īsspalvainiem, gan
garspalvainiem minkām)

2. bļodiņas - barībai un dzeramam ūdenim, atsevišķi vai savienotas, kā arī ar paplāti
vieglākai barošanas vietas kopšanai

3. kaķa pārvadājamais konteiners - nepieciešams ne tikai tiem saimniekiem, kas regulāri
ar saviem kaķiem kaut kur izbrauc, bet arī lai dotos pie veterinārārsta. Kaķa
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pārvadāšana šādā konteinerā ir drošāka, nekā somās, kartona kastēs vai brīvi mašīnas
salonā

4. rotaļlietas - kaķi ļoti mīl rotaļāties, tas ļauj tiem izpaust savus medību instinktus.
Uzskata, ka mājas kaķis visu mūžu paliek bērns, attiecīgi arī vēlme spēlēties nepāriet

5. nagu asināmie - nagu asināšana ir svarīga kaķa dzīves sastāvdaļa, kaķi ik dienu rūpējas
par saviem nadziņiem - mājās noteikti vajadzīgs šāds aksesuārs: no vienkāršiem nagu
asināmiem dēlīšiem līdz daudzfunkcinoālām kaķu mājiņām ar mietiņiem vai sieniņām
nagu asināšanai. Ļoti noderīga lieta, lai kaķis nadziņus neasinātu pret mēbelēm.

6. tualete - obligāti nepieciešama, ja kaķis tiek turēts telpās (privātmājās, kur kaķis
pieradis nokārtoties ārā, var nebūt, kā arī ja kaķis iemācīts iet uz saimnieka tualeti, tad
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atsevišķa kaķa tualeta mājās nebūs nepieciešama) - pieejamas dažādu izmēru un dažādu
konstrukciju tualetes: atvērtās, slēgtās. Vēlams izmantot arī tepiķīšus, lai kaķu tualetes
smiltis nobirst tajos tikko kaķis izkāpj no tualtes, nevis tiek iznēsāti kaķu ķepiņās pa
visu māju

7. lāpstiņa tualetes tīrīšanai - noteikti nepieciešama, ar tās palīdzību no kaķu smiltiņām
tiek izcelti ekskrementi

8. tualetes smiltis - veikalos pieejami dažādi veidi, izvēle ir saimnieka ziņā. Vairāk
informācijas - http://www.kaizveleties.lv/kaku-smiltis-un-pakaisi/.
Četri izplatītākie smilšu un pakaišu veidi:
1) cementējošās smiltis - absorbē mitrumu, veidojot kaķu kastes satura kamoliņus
2) absorbējošās smiltis - piesaista mitrumu, bet kaķu kastes satura kamoliņus neveido
3) silikona pakaiši - izgatavoti no silīcija dioksīda gēla, un, līdzīgi kā absorbējošās
smiltis, spēj piesaistīt lielu mitruma daudzumu, taču kaķu kastes satura kamoliņus
neveido
4) dabīgo izejmateriālu pakaiši - kaķu eko tualete - tiek izgatavoti no augu izcelsmes
materiāliem: koka skaidām, kukurūzas vai pārstrādāta papīra; pieejami granulēti
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vai skaidu veidā. Labi absorbē mitrumu un notur nepatīkamo aromātu, bet neveido
cietā satura kamoliņus

9. kaklasiksniņa un pavadiņa - ja paredzēts kaķi laist ārā, nepieciešama siksniņa, kas ir
atpazīstamības zīme, ka kaķis nav bezsaimnieka vai klaiņojošs, kā arī ir speciālas
pretparazītu siksniņas, kas atbaida ērces, blusas u.c.; ja paredzētas pastaigas ar kaķi,
noderēs pavadiņa

KAĶA APRŪPE
Kažoka kopšana - kaķa apmatojums aug visu gadu, taču pavasarī un rudenī pastiprināti tiek
mesta spalva. Šajā laikā kaķis jāsukā, lai palīdzētu atbrīvot kažoku no vecās vilnas.
Garspalvainos kaķus jāķemmē katru dienu, bet īsspalvainos — aptuveni reizi nedēļā. Regulāra
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kaķa apmatojuma kopšana var palīdzēt pamanīt, ja kaķim ir parazīti vai kādas problēmas ar
ādu vai apmatojumu.
Vannošana - lai gan daudziem kaķiem ūdens nepatīk, tos reizēm nepieiešams mazgāt, īpaši
tīršķirnes kaķus pirms piedalīšanās izstādē. Ja kaķēnus jau no mazotnes pieradina pie šīs
procedūras, tad tie vannošanos spēj paciest diezgan labi. Kaķi jāmazgā siltā ūdenī un pēc
mazgāšanas kaķa spalva pēc iespējas ātrāk jāizžāvē un dzīvnieks jātur siltumā.
Tualete - kastīte (atvērta vai slēgta) + smiltiņas - katru dienu, ja iespējams, arī vairākas reizes
dienā centieties tualeti iztīrīt, ja izmantojat cementējošās smiltis, bet ekskrementi jāizņem
noteikti, jo pretējā gadījumā kaķis var meklēt citu vietu, kur nokārtoties. Kaķis ir gudrs
dzīvnieks, to iespējams pieradināt arī nokārtoties uz parastā tualetes poda. Tam pat ir speciāls
nopērkams komplekts kā pamazām no poda virsmas noņem pa vienam riņķim, kurā ir neliels
daudzums kaķu smiltis, kamēr noņem pēdējo riņķi un kaķis nokārtojas uz poda
Nosacīti ir dažas lietas, ko vajadzētu kaķim iemācīt, piemēram:
● atpazīt savu vārdu, kā arī atsaukties un nākt, ja viņu sauc;
● lietot tualeti tam paredzētā vietā un veidā.
Pārējie talanti, ko kaķis ir gatavs attīstīt, ir jūsu priekam, protams, par attiecīgu atlīdzību barību (gardumiņu) un mīlestību kaķa mūža garumā :)
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Pielikums
Praktiskie uzdevumi
1. Sludinājumu lapu sagatavošana
UZDEVUMS
Sagatavo sludinājuma lapu izlīmēšanai dzīvnieka atrašanas/pazušanas vietā.
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. Izdrukāta sludinājuma lapa;
2. A4 kabatiņa;
3. Platais skočs;
4. Divpusējais skočs;
5. Šķēres
DARBA GAITA
Katram sludinājumam, kas portālā www.dzivniekupolicija.lv publicēts ar statusu “Atrasts”
un “Pazudis”, automātiski tiek izveidota arī drukājama sludinājuma lapa A4 formātā.
Printēšanas poga atrodas sludinājuma augšējā labā stūrī (attēls Nr.1), kuru nospiežot atveras
nākamā lapa (attēls Nr.2). Tajā iespējams izvēlēties vienu no dzīvnieka fotogrāfijām (ja
sludinājumam pievienotas vairākas) un palaist printēšanai.

Ja sludinājumu plānots izvietot iekštelpās, tad ar šo brīdi sludinājuma lapa jau ir gatava
izvietošanai. Ja sludinājumu plānots izvietot ārā, papīra sludinājuma lapa vēl ir jānoformē tā,
lai tā izturētu āra laika apstākļus.
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Te noder kancelejas preču veikalos nopērkamās dokumentu kabatiņas, kurās sludinājuma
lapu ievieto tā, lai atvērtā daļa paliek apakšā. Apakšmalu aizlīmē ar skoču, lai sludinājums
neizslīd. Šādi iepakota sludinājuma aizmugurē pielīmē abpusēji līmējošā skoča strēmeles, un
sludinājums ir gatavs izvietošanai/izlīmēšanai.
Ja nav iespējas pašam izdrukāt sludinājumu lapas, dzīvnieku patversmē Ulubele speciālās
kastītēs ir jau sagatavoti dzīvnieku patversmē uzņemto atrasto dzīvnieku sludinājumi,
noformēti izlīmēšanai un sagrupēti pa Rīgas mikrorajoniem. Šajā aktivitātē atbalsts var būt
divējāds:
1) palīdzēt noformēt izdrukātās sludinājumu lapas un sagrupēt
tās pa mikrorajoniem, sakārtojot attiecīgajās kastītēs dzīvnieku
patversmes ēkas gaitenī;
2) esot dzīvnieku patversmē, pārbaudīt, vai dzīves vietas
mikrorajonā nav aktuālo sludinājumu – ja ir: paņemt tos līdzi
izlīmēšanai.
Nepareizi noformēts sludinājums neizturēs mainīgos laika
apstākļus un ātri kļūs nesalasāms. Šajā attēlā redzams, kā dabā
izskatās sludinājuma lapa, kurai atvērums atstāts augšmalā, un
nav bijis aizlīmēts. Blakus uzskatāmībai – pareizi noformēts
sludinājums.
Būtiskākais – sludinājumu izvietošana nav atļauta visās vietās,
kur vien varam to fiziski pielīmēt. Tā kā daļu sabiedrības
neapmierina sludinājumu lapu izlīmēšana, jābūt gataviem, ka tie tiks plēsti nost. Jānoskaidro,
kurās vietās atļauts līmēt sludinājumu lapu. Jābūt iecietīgiem un jāspēj paskaidrot, ka šie nav
komerciāla rakstura sludinājumi, bet gan dzīvnieka iespēja atgriezties pie saimnieka.
Lai šie sludinājumi nekļūtu par vides problēmu un neradītu aizvien lielāku sabiedrības
nepatiku, sludinājumu lapas izlīmētāja pienākums ir parūpēties, lai sludinājums tiktu noņemts,
kad vairs nav aktuāls (dzīvnieks atgriezies mājās, no patversmes saņemta ziņa, ka sludinājums
nav aktuāls u.c.)
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2. Plakāts (Kā atbalstīt Ulubeli?)
Pamatinformācija par Ulubeli, ko vari izmantot plakāta izveidē:
● biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”
● mājas lapa www.ulubele.org
● e-pasts: ulubele@ulubele.org
● ziedojumu tālruņi:

● Ulubele sociālajos tīklos:
○ https://www.facebook.com/Ulubele/
○ https://www.instagram.com/ulubele/
○ http://www.draugiem.lv/ulubele/
○ https://twitter.com/Ulubele
○ https://www.youtube.com/user/Ulubele
● Ulubeles logo un uzraksti:
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Piemēri Ulubeles plakātiem, ko sagatavojuši Ulbrokas vidusskolas 6.klases skolēni:

3. Stāsts par dzīvnieku (no mājaslapas, sociālajiem tīkliem vai patversmes apmeklējuma)
Uzraksti stāstu par dzīvnieku, kurš Tev palicis atmiņā no stāstījuma ekskursijas laikā vai arī
uzraksti pasaku šim dzīvniekam.
Sagatavo šī dzīvnieka aprakstu, kas palīdzētu tam nokļūt mājās - kļūsti par šī dzīvnieka
krustvecāku!
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3. Rotaļlieta ar PET pudeli
UZDEVUMS
No izlietotas pet pudeles Tev ir iespēja pagatavot savam mīlulim košļājamo rotaļlietu.
Aizskrūvētas pet pudeles košļāšana būs nomierinoša rotaļa Tavam draugam laiskošanās brīdī.
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. tukša pet pudele (ar vāciņu)
2. audums (labi noderēs roku detaļas no apģērbiem - vēlams biezs, blīvs materiāls)
3. lentas, auklas sasiešanai (2 gab.)
4. pildījumam krikumi (pēc nepieciešamības)
DARBA GAITA
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4. Pīta rotaļlieta
UZDEVUMS
Sagādā sev prieku pinot, bet sunim košļājot Tavu darinājumu - uzpin rotaļlietu, kas noderēs
spēka rotaļām ar Tavu draugu - varēsiet cīnīties, pluinīt, vilkt - tā teikt “kurš kuru” pieveiks
spēkā un izturībā :)
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. auduma strēmeles, auklas (2 vai 4 gab. - pinums veidojas no 4 strēmelēm)
2. šķēres, adata, diegs šūšanai (pēc nepieciešamības)
DARBA GAITA

Videopamācības:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3tJeP4owYs
https://www.youtube.com/watch?v=Zw6Bv9Xk6rs
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Variācija - pievienojot kožamo riņķi
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5. Mezglota rotaļlieta
UZDEVUMS
Vēl viens variants spēka rotaļām - vidū ievietojot kādu stingrāku priekšmetu un apmezglojot
vidus daļā - izveido unikālu (tādu kā nevienam) rotaļlietu.
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. stingrāks materiāls vidum (koks, biezs audums, rupja aukla u.c.)
2. strēmeles, auklas mezglošanai (2 gab.)
DARBA GAITA
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6. Rotaļlieta no auduma
UZDEVUMS
Padari interesantāku bumbiņmešanas prieku - pievieno šai spēlei vēl plosīšanas aktivitāti.
Pagatavo pavisam vienkāršu rotaļlietu savam draugam no bumbiņas un auduma gabala
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. bumbiņa
2. audums
DARBA GAITA
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7. Lupatiņu rotaļlieta
UZDEVUMS
Izveido jautru rotaļlietu kaķim - lupatiņas, viegli paķeramas un metamas lietiņas, mīksti
materiāli noteikti aizraus kaķi atraktīvās rotaļās.
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. matu gumija vai jebkas apļa formā
2. jebkas strēmelēm (trikotāžas, flīsa atgriezumi; lentītes u.c.)
3. šķēres
DARBA GAITA
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8. Rotaļlieta striķītī
UZDEVUMS
Viena no vienkāršākajām rotaļlietām, kuru var izveidot praktiski no jebkā un draudzība ar
kaķi garantēta. Ar striķīšrotaļlietām izprovocēt kaķi uz rotaļām ir tik viegli!
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. garš striķis (jebkāda materiāla);
2. auduma gabaliņš, lentīte, diegi u.tml. bantītes vai pušķīša izveidošanai;
3. šķēres
DARBA GAITA
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9.Rotaļlieta trauciņā
UZDEVUMS
Bumbuļi, grabuļi - viss, kas skan un viegli ripo - ir tik aizraujoši, ka reti kurš kaķis spēs
turēties pretim kārdinājumam “pamedīt”. Un ja vēl radītais troksnis kaitina cilvēku, tad rotaļa
kļūst divtik aizraujošāka :) īpaši naktīs :)))
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. apaļas vai ovālas formas trauciņš (kinderolu, čupačups konfekšu trauciņi);
2. skaņai (kastanītis, akmentiņš, pogas, pērlītes, rīsi - jebkas, kas rada vieglu, mierīgu
skaņu - no pārāk skaļiem, ausij netīkamiem trokšņiem kaķis vairīsies vai baidīsies);
3. garš striķītis (var arī nebūt, ja rotaļlieta domāta brīvai ripināšanai);
4. šķēres
DARBA GAITA

Videopamācība no i-net resursiem - https://www.youtube.com/watch?v=bCkNeRaq2P0
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10. Rotaļlieta uz kociņa
UZDEVUMS
Gandrīz jebkuru kaķi interesējošu priekšmetu var iesiet striķītī un to piestiprināt pie kociņa.
Jāatceras, ka kociņš galvenokārt ir nepieciešams cilvēkam, lai atvieglotu spēlēšanos, bet nereti
tieši kociņš, kā cilvēka rokai tuvāks priekšmets, izraisa lielāku interesi kaķim, nekā galā
piesietā manta :)
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. Iesienama mantiņa, lupatiņa, papīrītis, čiekurs u.t.t.
2. garš striķītis
3. kociņš (no izturīga materiāla, jo spēlējoties kaķis mēdz iekarst, plastmasas kociņi
parasti ātri salūzt…)
DARBA GAITA
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11. Kartona kastes labirints
UZDEVUMS
Iepriecini kaķi ar kādu intelektuālāku rotaļu - stratēģisko medību spēli. Kartona kaste kaķim
pati par sevi jau ir vērtība, bet ja tajā ir neskaitāmas alas, caur kurām medīt nepaklausīgo
bumbiņu, kaķis varēs attīstīt savas medību maņas.
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI
1. kartona kaste (vēlams liela, plakana, no stingra kartona);
2. šķēres;
3. bumbiņa
DARBA GAITA
http://kot-pes.com/igrushki-dlya-koshek-svoimi-rukami/#pompon-legkaya-igrushka-dlyakotyat - kartona kastes labirints
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