
/11TURAM ROKU UZ PULSA: PAR AKTUĀLO SABIEDRĪBAI6/                    2021. gada 1. oktobris

Pašmērķis nav sodīt, galvenais — novērst
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Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) ikdienas darbs un pārbaudes 
saistītas ar dzīvnieku veselības un 
labturības nodrošināšanas kon-
troli. Zemnieku saimniecībās tiek 
sekots līdzi tam, vai mājdzīvnieku 
labturība atbilst prasībām, savu-
kārt mājsaimniecību gadījumā tas 
tiek darīts uz iedzīvotāju iesniegu-
mu, sniegtās informācijas par ie-
spējamiem pārkāpumiem pamata.

PVD Austrumvidzemes pārvaldes 
vadītāja Indra Tomiņa dienestā strādā 
20 gadu, Austrumvidzemes pārval-
dē — kopš 2009. gada. 

— Kāda ir situācija ar mājdzīv-
nieku labturību Madonas reģionā? 
Cik iesniegumu tiek saņemts?

— Madonas reģionā vidēji mēnesī 
tiek saņemti pieci iesniegumi par dzīv-
nieku labturības vai veselības jautāju-
miem (tai skaitā arī par mājlopiem). 
Mūsu darbs tiek plānots, nevaram 
izbraukt kā ātrā palīdzība, taču, 
kolīdz saņemts iesniegums vai ziņo-
jums, cenšamies to veikt pēc iespējas 
ātrāk. Kas diemžēl parādās, faktiski 
50% gadījumu ir kaimiņu savstarpējo 
attiecību kārtošana. Aicinu informēt 
par vietām, kur patiesi vajadzīga mūsu 
palīdzība, jo paši nevaram zināt, kur 
kas notiek. Vislabāk to pirmie pamana 
kaimiņi.

— Un gadījumi, kad ir ziņots 
pamatoti?

— Mūsu pašmērķis nav braukt 
un noteikti sodīt. Mērķis ir, lai tās 
lietas tiktu sakārtotas. Diezgan bieži 
ir gadījumi, kad cilvēks nesaprot un 
neapzinās, ka būtu darījis nepareizi. 
Tāpēc izskaidrojam, ja konstatējam kā-
das neatbilstības, braucam pārbaudīt 
vēlreiz. Ja nepalīdz šī pamudināšana, 
tad reizēm tikuši piemēroti naudas 
sodi, bet parasti cenšamies līdz tam 
nenonākt.

Nav bijis tādu gadījumu, kad 
uzreiz pirmajā braukšanas reizē mēs 
izņemtu dzīvnieku. Pirmais — ir jādod 
iespēja cilvēkam laboties. Ir bijis, kad 
nosakām otro dienu par (pārkāpuma 
novēršanas. — Aut.) termiņu. Ja situā-
cija ir dramatiska un arī otrajā dienā 
cilvēks nav mēģinājis neko uzlabot, 
tad dzīvnieks tiek izņemts, ir uzsākti 
arī administratīvā pārkāpuma procesi. 
Ja redzam, ka, paliekot pie saimnieka, 
būs apdraudēta dzīvnieka veselība un 
pat dzīvība. Tas nav ļoti bieži; Mado-
nas pusē pa šo laiku varu atminēties 
2—3 tādus gadījumus.

Aicinu nebaidīties mūs informēt, 
jo pieņemam jebkuru iesniegumu, kas 
saistīts ar dzīvnieku labturību. Nav ob-

ligāti jānosauc savs vārds; pat ja tas ir 
nosaukts, pārbaudē to arī neatklājam, 
kas ir ziņojis. Ja iesniegumā ziņots par 
lietām, kas ir pašvaldības vai valsts 
policijas kompetencē, pārsūtām in-
formāciju, lai tiktu reaģēts un risināts.

— Kādi ir biežākie pārkāpumi, 
kas tiek konstatēti?

— Vēl joprojām tas, ka suņi nav 
reģistrēti, kam obligāti jābūt izdarī-
tam kopš 2017. gada 1. janvāra. Un 
aizmirstas par vakcināciju. Arī kaķiem 
jāveic vakcinācija pret trakumsērgu, 
lai gan kādam varbūt šķiet, ka par 
trakumsērgas gadījumiem tā īsti ne-
esam dzirdējuši, gadījumi ir tāli un 

PVD inspektore Ilona Broka demonstrē, kā tiek pārbaudīts mikročips; Kerijas saimniece Linda ir parūpējusies 
par to, lai suns būtu atpazīstams.

Būtu jāuzlabo mājdzīvnieku skaita kontrole

„Dzīvnieku 
policijas” 
dzīvnieku 
aizstāve, 
juriste 
INESE BĀRA:
— Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana 
kļūst aizvien populārāka. Tai pašā 
laikā, pieaugot šo dzīvnieku skaitam, 
pieaug arī negācijas, kas saistītas ar to 
turēšanu, — lielākoties pašu dzīvnie-
ku īpašnieku vienaldzības, nezināša-
nas, nevērības vai ļaunprātības dēļ, 
kā arī sabiedrības neiecietības pret 
dzīvniekiem dēļ, ja to turēšana kļūst 
traucējoša.

Mūsu ideālais skatījums uz dzīv-
nieku turēšanu ir: kontrolējama 
dzīvnieku vairošana un tirdzniecī-
ba — atbildīgs, zinošs dzīvnieka īpaš-
nieks — aprūpēts, ar dzīvi apmierināts 
dzīvnieks — empātiska sabiedrība. 
Skaista vīzija, uz kuru tiekties.

„Dzīvnieku policijas” ideja ir 
apvienot savā pulkā to sabiedrības 
daļu, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku 
liktenis. Kopīgiem spēkiem mēs 
varam izskaust pārkāpumus pret 
dzīvniekiem un palīdzēt nelaimē 
nonākušiem dzīvniekiem. Sabiedriskā 
kontrole ir visefektīvākais veids, kā 
panākt reālu dzīvnieku aizsardzību, 
kā nodrošināt dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu.

Šobrīd, mūsuprāt, aktuālākie 
jautājumi, kuri būtu jārisina mājas 
(istabas) dzīvnieku kontekstā:

 konceptuāli jāmaina dzīvnieka 
kā lietas statuss — civiltiesībās noda-
lot dzīvniekus kā justspējīgas būtnes;

 jāprecizē krimināltiesiskās un 
administratīvās atbildības normas par 
cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnie-
kiem un labturības pārkāpumiem;

 jāievieš un jāsāk piemērot aiz-
liegumu turēt dzīvniekus personām, 
kuras sodītas par cietsirdīgu izturēša-
nos pret dzīvniekiem;

 jāuzlabo suņu reģistrācijas 

kārtība — kopš 2017. gada janvāra 
valstī ir obligāta visu suņu apzīmēša-
na ar mikroshēmām un reģistrācija 
Lauksaimniecības datu centrā, tomēr 
šī kārtība pilnvērtīgi nav ieviesta;

 jārada tiesiskais regulējums 
un kontroles mehānisms mājas (is-
tabas) dzīvnieku audzēšanas jo-
mā — šobrīd šķirnes dzīvnieku vai-
rošana, audzēšana, tirdzniecība ir tik 
vispārīgi reglamentēta, ka apdraud ne 
tikai dzīvnieku veselību un labturību, 
bet arī patērētāju tiesības (personas, 
kas iegādājušās slimus, kroplus māj-
dzīvniekus, ne tikai cieš lielus fi nan-
siālus zaudējumus to ārstēšanā, bet arī 
gūst emocionālus pārdzīvojumus, kad 
iegādātais mīlulis iet bojā);

 jārada tiesiskā aizsardzība 
bezsaimnieka sterilizētajiem kaķiem, 
kas uzturas dzīvojamo māju tuvumā;

 jāreglamentē savvaļas sugu 
dzīvnieku turēšana (t. sk. eksotisko 
dzīvnieku) kā mājdzīvnieku, jo to 
labturība ir grūti nodrošināma, tie nav 
domesticēti dzīvnieki;

 jānostiprina pilnvarojums sa-
biedriskajiem dzīvnieku aizsardzības 
inspektoriem, līdzīgi kā tas ir izdarīts 
sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Šie ir būtiskākie un apjomīgākie 
mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības 
jautājumi — tos sakārtojot, būtiski 
tiktu uzlabota gan sabiedriskā kārtība, 
gan dzīvnieku īpašnieku atbildības 
joma, gan sabiedrības attieksme pret 
dzīvnieku turēšanu kopumā. Lai arī 
daudz tiek runāts par dzīvnieka īpaš-
nieka atbildību, tomēr sodīšana nav 
efektīvākais veids, kā nodrošināt kārtī-
bu. Visa pamatā ir jābūt preventīviem 
pasākumiem, kas novērš pārkāpumus 
pret dzīvniekiem. Dzīvnieka turēšana 
prasa noteiktas zināšanas un prasmes 
apieties ar konkrētas sugas dzīvnie-
ku. Uzskatām, ka katram dzīvnieka 
īpašniekam ir nepieciešama informā-
cija, zināšanas par izvēlētā dzīvnieka 
turēšanas prasībām pirms izvēlētā 
dzīvnieka iegādes.

Nodibinājums „dzivniekupolici-
ja.lv” ir dibināts 2013. gadā ar mērķi 

Latvijas dzīvnieku aizsardzības vidē 
izveidot un iesaistīt brīvprātīgos dzīv-
nieku aizsardzības inspektorus — tā 
saucamo „Dzīvnieku policiju”. Ikdie-
nas praktiskie darbi: uzturēt Latvijā 
lielāko pazudušo un atrasto dzīvnieku 
sludinājumu portālu; organizēt un ko-
ordinēt brīvprātīgo palīgu komandas 
darbu; sniegt konsultācijas dzīvnieku 
aizsardzības un labturības jautājumos; 
nodrošināt dzīvnieku ķeršanas pakal-
pojumus. Paralēli tam aktīvi iesaistā-
mies arī līdzdarbības procesos valsts 
pārvaldē. No praktiskās pieredzes 
gūstam plašāku redzējumu dzīvnieku 
aizsardzības jomas uzlabojumiem, 
par ko regulāri gatavojam ziņojumus, 
pētījumus, priekšlikumus ministrijām 
normatīvo aktu jaunradei vai pilnvei-
došanai. Šajās aktivitātēs nozīmīgu 
atbalstu sniedz projektu fi nansējumi 
līdzdarbības veicināšanai. Pašlaik no-
dibinājums īsteno Aktīvo iedzīvotāju 
fonda fi nansētu projektu „Dzivnieku-
policija.lv un sabiedrisko inspektoru 
tīklojums Latvijas reģionos”.

Madonas novada pašvaldības 
kārtībnieki atbild par saistošo 
noteikumu, tostarp mājdzīv-
nieku turēšanas, ievērošanas 
kontroli. Gatis Kušķis secina, 
ka gadījumi, par kādiem tiek 
ziņots, ir visdažādākie, tomēr 
lielākā daļa saistās ar klaiņo-
jošiem suņiem, kuri patiesībā 
saimniekiem „pasprukuši” un 
nekontrolētu kaķu vairošanos 
vai pārlieku liela skaita turē-
šanu.

— Pēdējo divu mēnešu laikā 
bijuši 10 iesniegumi gan par su-
ņiem, gan par kaķiem, gan par 
aitām. Gadījumi nereti ir tādi 
kā „kaimiņu būšana”, kad nevar 
sadalīt savstarpējās pretenzijas. 
Mēdz būt, ka saimnieks suni nav 
palaidis ļaunprātīgi, bet gan tas 
pasprucis, izlīdis pa kādu spraugu. 
Likums noteic, ka saimniekam to-
mēr jānodrošina, lai tas nenotiktu, 
kā arī savs mājdzīvnieks pazušanas 
gadījumā jāmeklē. Kādreiz brau-
cam reidos un pasekojam līdzi, vai 
pastaigu laikā saimnieki arī savāc 
pēc saviem suņiem. Kaķu gadījumā 
biežākie pārkāpumi ir par to, ka 
laiž ārā nesterilizētus, nekontrolēti 
sadzimst kaķēni. Tad uzliekam par 
pienākumu noteiktā laikā to no-
vērst — vai nu sterilizēt savu kaķi, 

vai ierobežot dzīvnieka ārā iešanu. 
Ja saimnieks nomirst, palīdzam uz 
patversmi aizvest dzīvnieciņu, kas 
pēc viņa palicis. Darba pietiek; trīs 
kārtībnieki strādājam uz pusslodzi, 

tad nu, kad ir tās darbadienas, ritms 
ir gana saspringts, — atzīst Gatis 
Kušķis.

Viņš uzsver, ka kārtībnieku 
galvenais mērķis nav mājdzīvnieku 

uz mums neattiecas.
— Kaķu jomā liela problēma 

šķiet to nekontrolētā vairošanās. 
— Likumdošanā nav noteikts, ka 

mājdzīvniekam obligāti jābūt ķīmiski 
vai fi ziski sterilizētam. Ja kaķis tiek 
laists ārpus valdījuma nesterilizēts, 
tas ir turēšanas pārkāpums, kas jākon-
trolē pašvaldības policijai. Madonā tās 
laikam joprojām nav, kaut kad, iespē-
jams, būs. Arī suņu riešana, apkārtējo 
traucēšana un tamlīdzīgi jautājumi ir 
turēšanas prasības, kas arī attiecas uz 
saimniekiem un ir jāievēro. Bet PVD to 
nav spējīgs izkontrolēt. To vajadzētu 
darīt un skatīties pašvaldībai.

— Vai mājdzīvnieku turēšanas 
un labturības nodrošināšanas 
problēmu cēlonis ir vairāk cilvēku 
neinformētība vai fi nansiālas grū-
tības, iespējams, lauku reģionos?

— Ļoti bieži ir tā, ka cilvēki paņem 
dzīvniekus kā „uci, uci”. Aizmirst, ka ir 
ļoti daudz pienākumu mājdzīvnieka 
turēšanā. Jāvakcinē, jāved pie daktera, 
ar suņiem jāiet uz suņu skolu. Ne jau 
tāpēc, ka tas ir rakstīts likumdošanā, 
bet gan tāpēc, ka dzīvniekam būs 
labāk, ja tas būs izdarīts.

Lauku mājās ir redzēti seniori, kuri 
sākumā sapirks visu nepieciešamo 
saviem mājdzīvniekiem un tikai tad 

EKSPERTA VIEDOKLIS

sev. Tātad kaut kādā veidā to naudiņu 
sadalīt var. Bieži vien tieši ne tajās 
turīgākajās ģimenēs mājdzīvnieki ir 
aprūpēti, tiek dota mīlestība, un tur 
viss ir kārtībā. Un ir, protams, arī 
izņēmumi.

— Cik Madonā ir veterināro 
inspektoru; vai ar PVD kapacitāti 
pietiek situācijas kontrolei, vai tas 
būtu risināms jautājums priekš-
dienām?

— Austrumvidzemes pārvaldē 
strādā pieci veterinārie inspektori, 
kuri strādā pa visu Austrumvidzemes 
reģionu. Tiek reaģēts uz pilnīgi visiem 
saņemtajiem iesniegumiem — to spē-
jam izdarīt. Man ļoti patiktu (un tam 
jau ir arī pozitīvi piemēri) sadarbība ar 
dzīvnieku aizsardzības organizācijām, 
biedrībām. Arī tās var iet un informēt, 
kā suns, kā kaķis jātur, kas viņiem ir 
labāk, kādā vecumā kaķītim varētu 
mācīt. Piemēram, bieži vien ir stereo-
tipi, ka vislabākā barība sunim ir kauli. 
Nekādā gadījumā! Starp biedrību bied-
riem nereti ir kāds, kas ir gana zinošs 
par to informēt, pastāstīt.

Aicinu dzīvnieku īpašniekus ie-
klausīties, ja pie viņiem ierodas bied-
rību biedri. Jā, tā nav kontrolējoša 
iestāde, bet bieži vien tas palīdz at-
risināt problēmu. Kā labo piemēru 
viennozīmīgi varu minēt Gulbeni, laba 
sadarbība ir arī Alūksnē. Ļoti gribētu, 
lai tāda sadarbība veidotos arī Madonā. 
Biedrībām ir vairāk informācijas par 
iespējamiem pārkāpumiem, jo tām 
vairāk uzticas — tie ir cilvēki no pašu 
vietējās sabiedrības; no mums vairāk 
baidās. Ja PVD saņem informāciju par 
pārkāpumu no biedrības, tad teju 
vai zinām — jābrauc nekavējoties, jo 
tātad tur iepriekš ir darīts viss iespē-
jamais un arī neiespējamais, lai šim 
dzīvniekam palīdzētu. Bet iedzīvotāji 
var — un arī vajag — ziņot PVD! Ne-
braukājam apkārt, meklēdami, ka tik 
kādu sodīt. Galvenais ir pārkāpumus 
risināt un novērst, ko var panākt arī 
informējot.

— Vai informatīvais darbs tiek 
veikts arī ārpus pārbaudēm, pre-
ventīvā veidā?

— Ir izdoti dažādi bukleti. Bū-
tiski — vai tas sasniedz mērķi. Šajos 
interesantajos laikos visu ir pārņēmis 
internets. Turklāt šādas tēmas lasa 
tikai domubiedri. Manā skatījumā, 
vislabākais informēšanas veids ir vecu 
vecais — no mutes mutē. Kad inspek-
tori parādās kādā ciematā, kādam ir 
aizrādīts, piemēram, par nereģistrētu 
suni, pēc tam masveidā tiek meklēts 
dakteris, lai mājdzīvnieku vakcinētu, 
reģistrētu.

Turēt mīļdzīvnieku ir 
izvēle
Gatis Krūmiņš par veterinārārstu strādā jau divdesmit 
otro gadu; 2013. gadā no Rīgas pārcēlies uz Madonas 
reģionu, un šobrīd darbs pamatā aizrit Madonā, Cesvai-
nē, Alūksnē un Gulbenē. Kā viņš vērtē, rūpēšanās par 
savu mājdzīvnieku nav tikai pilsētnieku privilēģija, bet 
gan arī laukos ir zinoši veterinārārsti, kuri spēj uzstādīt 
diagnozes, ārstēt, ir pieejams veterinārais aprīkojums.

— Kādreiz laukos uz jautājumu, kur palika sunītis, mē-
dza atbildēt: „Saslima, nomira.” Tagad tā situācija kopumā 
uzlabojas, dzīvnieku īpašnieki atbildīgāk izturas pret saviem 
mājdzīvniekiem, — novērojis Gatis Krūmiņš. 

— Pamatproblēma ir tā — ja cilvēks dzīvnieku dabū 
lēti, viņš nav ar mieru viņā ieguldīt arī turpmāk. Piemēram, 
ja mājdzīvniekam gadās trauma, lauzta kāja, operācija var 
izmaksāt simtus eiro. Ja pats dzīvnieks „izmaksājis” desmit 
centus, kāpēc lai saimnieks maksātu tādu naudu? Nevarētu 
teikt, ka ir daudz gadījumu, kad mīļdzīvnieku neārstē tāpēc, 
ka nebūtu naudas. Vairāk ir tas, ka tā nešķiet kā prioritāte — 
izdot par savu mājdzīvnieku naudu. Cilvēks var nedēļu neār-
stēt savu dzīvnieku, tad sestdienas vakarā dzērumā piezvanīt 
— ziniet, nedēļu mokās ar caureju, izskatās, ka svētdienas 
rītu var arī nesagaidīt, — to, ka reizēm akūti nākas reaģēt 
uz klientu zvaniem, lai sniegtu palīdzību mājdzīvniekiem, 
atzīst veterinārārsts.

Smagākās problēmas dzīvnieku aizsardzības jomā viņš 
pieredzējis saistībā ar novēlotu vēršanos pēc medicīniskās 
palīdzības. Gatis Krūmiņš atminas kādu gadījumu: — Cil-
vēki ļoti ilgi nevarēja saņemties uz operāciju dzīvniekam ar 
piena dziedzeru audzēju. Kad nu beidzot izdomāja, ka to 
darīs, dzīvnieks nomira pie klīnikas ieejas durvīm. Tur bija 
tādas kāpnītes, pa kurām dzīvnieks vairs nevarēja uzkāpt, 
vienkārši apgūlās, un pēc pāris minūtēm konstatēju nāvi. 

Nereti klienti atrunājas, ka veterinārā medicīna ir pā-
rāk dārga, tomēr Gatis atgādina — cilvēku medicīna ir vēl 
dārgāka nekā veterinārmedicīna, bet tur lielu daļu izmaksu 
sedz valsts. — Par visu jau kāds vienmēr samaksā. Nekas nav 
bezmaksas. Izmaksas mājdzīvnieka turēšanā ir un būs, to 
nedrīkst nebūt, jo tā ir atbildība. Turēt mīļdzīvnieku mājās 
ir izvēle, un tā nav pirmā nepieciešamība. Tas ir tāpat kā 
braukt ar džipu ar lielu degvielas patēriņu, kad varētu braukt 
ar velosipēdu. Nerunājot par specifi skajiem gadījumiem, 
kad dzīvnieks ir pavadonis, bet pamatā — tā nav primārā 
nepieciešamība, — ir pārliecināts Gatis Krūmiņš.

Ir gadījumi, kad jāsaskaras arī ar cilvēku neizpratni vai 
maldīgiem uzskatiem mājdzīvnieka turēšanā, piemēram, 
kāds nesaskata jēgu obligātajai suņu čipēšanai un reģis-
trēšanai, suņi tiek turēti tikai pie ķēdes vai šaurā dzīvoklī, 
ar retām vai īsām pastaigām, cits mājās tur pārlieku lielu 
skaitu kaķu, mājdzīvniekus laiž ārā bez pieskatīšanas un 
tamlīdzīgi. — Prasība ir arī uz koplietošanas ceļiem braukt ar 
90 km, bet tāpat atrodas, kas lido ar 120. Tā ir cilvēku pašu 
atbildība, — salīdzinājumu pauž Gatis Krūmiņš, piebilstot, 
ka veterinārārsti par likumdošanas prasībām saimniekiem 
var skaidrot, informēt, taču kontrole jāveic atbildīgajām 
instancēm.

saimniekus sodīt par konstatēta-
jiem pārkāpumiem, bet gan panākt, 
ka problēma tiek novērsta. — Ja 
dzīvnieks ir paņemts, īpašniekam 
jābūt atbildīgam par to, lai tiktu 
ievēroti visi noteikumi, — akcentē 
kārtībnieks. Tas ir svarīgi gan no 
paša mājdzīvnieka, gan saimnieka, 
gan arī apkārtējo cilvēku drošības, 
veselības un labsajūtas viedokļa.

Vai visos gadījumos problēmas 
ar mājdzīvnieku turēšanu, veiktiem 
pārkāpumiem izdodas novērst sa-
runu ceļā vien?

— Ir bijuši gadījumi, kad māj-
dzīvnieku mazuļi likvidēti ne-
cilvēcīgā veidā, piemēram, tika 
slīcināti kucēni. Tas jau bija pirms 
kāda laika, paldies dievam, pēdējā 
laikā tādi gadījumi līdz mums nav 
nonākuši. Par to informācija tika 
nosūtīta Valsts policijai, jo šāda 
rīcība ir krimināli sodāma, — atbild 
Gatis Kušķis.

Jautāts, vai tas liecina par to, ka 
šādu gadījumu nav vispār, vai tomēr 
apkārtējie cilvēki vienkārši par to 
izvēlas neziņot, kārtībnieks pieļauj, 
ka bieži vien otrs variants vairāk 
atbilst patiesībai. — Cilvēkam ir 
tā — labāk nelīdīšu problēmai pa 
vidu, citādi pašam būs jāiet par 
liecinieku, vazās pa policiju, uz 
mani šķībi skatīsies kaimiņi un ap-

kārtējie. Varētu būt, ka ir gadījumi, 
kad informācija nenonāk tur, kur 
tai vajadzētu nonākt. Problēma ir 
arī ar pierādīšanu. Ja kas tāds nav 
redzēts un piefi ksēts, pierādīt ir 
grūti, — viņš neslēpj, tomēr reizē 
arī aicina — par visiem gadījumiem, 
kur ir kādas aizdomas par pārkāpu-
mu (arī foto), informāciju sūtīt uz 
e-pastu kartibnieks@madona.lv.

— Ir gadījumi, par kuriem PVD 
vai VP nav viņu kompetencē reaģēt, 
tad pārsūta informāciju mums. Li-
kumā katrai instancei ir skaidri no-
teiktas savas kompetences, tikai pēc 
tām vadoties varam darboties. Ja arī 
no cilvēkiem pienāk informācija, 
kas nav mūsu tiešā atbildības joma, 
neaizveram acis, bet gan braucam, 
runājam un cenšamies pārkāpumus 
novērst, — viņš piebilst.

Jāsecina, ka ir lietas, no kā sa-
biedrība ir „izaugusi”, tomēr ir arī, 
kur vēl pilnveidoties.

— Galvenais — būtu jāuzlabo 
dzīvnieku kontrole, cik kurā māj-
saimniecībā ir mājdzīvnieku. Lai 
nav tā, ka, piemēram, vecāki paņem 
bērnam mājdzīvnieku, paspēlējas, 
bet pēc kāda laika viņš nevienam 
vairs nav vajadzīgs. Aizved uz bla-
kusteritoriju un izlaiž, — vienu 
no problēmām, pie kā vairāk būtu 
jāstrādā, iezīmē Gatis Kušķis.

„Skaista vīzija, uz kuru tiekties”

Atvērumu sagatavoja LAURA KOVTUNA
Izmantoti AGRA VECKALNIŅA foto

Kārtībnieku Gata Kušķa un Ivetas Vāveres  darba pienākumu gana lielu 
daļu sastāda mājdzīvnieku turēšanas kontrole. 

Biedrība „Madonas dzīvnieku draugi” (darbojas kopš 2015. 
gada): 

Suņu turēšanas gadījumā visbiežākie saimnieku pārkāpumi: 
ārā turētiem suņiem nav suņa būdas vai tā ir sliktā stāvoklī, suns 
tiek turēts tikai ķēdē, nenodrošinot obligātās pastaigas (vismaz 30 
minūtes reizi diennaktī), mājdzīvnieks tiek barots neregulāri, ar 
nepiemērotu pārtiku un tamlīdzīgi. Ir daļa saimnieku, kas nav vei-
kuši vakcināciju, suņa apzīmēšanu ar mikročipu un reģistrēšanu 
datubāzē, tiek pieļauta klaiņošana. Līdz šim biedrība ir uzņēmusi 
astoņus suņus, atrodot tiem jaunus saimniekus.

Savukārt otra izplatītākā mājdzīvnieka — kaķa — turēšanā 
visbiežākie pārkāpumi, ar ko biedrība saskārusies, ir nesterili-
zēta kaķa laišana ārpus saimnieka valdījuma. Salīdzinoši krietni 
vairāk gadījumu, kad kaķi arī tiek ļaunprātīgi pamesti. Diemžēl 
Madonas reģionā joprojām nav dzīvnieku patversmes vai no-
slēgta līguma ar tādu iestādi, kurā sistemātiski varētu ievietot 
klaiņojošos kaķus. Tādēļ „Madonas dzīvnieku draugi” sociālos 
kaķus (pamestus mājas kaķus/kaķēnus) iespēju robežās uzņem 
savos privātajos mājokļos, kamēr tiem atrod jaunus saimniekus. 
Savukārt nesociālajiem jeb uz ielas uzaugušiem mežonīgiem ka-
ķiem palīdz īstenot programmu „noķer-sterilizē-atlaiž”, lai kaķi uz 
ielas vismaz nevairotos. Tādējādi sešu gadu laikā, kopš biedrība 
darbojas, caur „pagaidmāju” brīvprātīgo iniciatīvu jaunas mājas 
ir atraduši vairāk nekā 200 kaķu; tāds pats skaitlis sterilizētu un 
savā dabiskajā vidē atlaistu nesociālo ielas kaķu. Kopumā ticis 
palīdzēts ap 500 mājdzīvniekiem.

Smagākie gadījumi bijuši: kaķēns ar lauztu ķepu, no slīcinā-
šanas izglābti kaķēni, novārdzināti un ilgstoši badojušies kaķi, 
ar hroniskām, laikus neārstētām slimībām, smagas traumas, kas 
gūtas no automašīnām, ielīšanas auto motortelpā, suņu kodu-
miem, lamatām, zāles pļāvēja.

Ļoti smaga un faktiski nerisināta problēma ir mājdzīvnieku 
nekontrolēta pavairošana un mazuļu atsavināšana jauniem saim-
niekiem, neievērojot likumdošanā noteikto. Piemēram, kaķēns/
kucēns tiek atdots pirms likumdošanā noteiktā atsavināšanas 
vecuma, tam nav veikta obligātā vakcinēšana, kucēna gadījumā — 
arī čipēšana un reģistrēšana. Šādu sludinājumu un piedāvāju-
mu ir pilns internets; uz biedrības centieniem par to informēt 
mājdzīvnieku pavairotājus visbiežāk vienkārši tiek saņemtas 
samazgas. Problēma ir tajā — ja kaķenes vai kuces saimnieks ne-
ievēro noteikumus, mazuli atdodot jaunajam saimniekam, kur ir 
garantija, ka noteikumus turpmāk ievēros jau jaunais saimnieks? 
Visbiežāk diemžēl — kā mežā sauc, tā atskan… Ja svarīgākais ir 
mājdzīvnieka mazuli atdot, lai nepapildinātu savu zvēru pulciņu 
mājās ar nevēlamām mutēm, netiek pienācīgi rūpīgi izvērtēts, 
vai jaunais saimnieks tiešām būs adekvāts, rūpīgs un likumpa-
klausīgs. Kā arī — Latvijas patversmēs tiek eitanizēti tūkstošiem 
dzīvnieku (PVD dati par 2016. gadu liecināja — eitanizēti ap 
3000 dzīvnieku jeb 1/3 no patversmēs ievietotajiem), jo trūkst 
līdzekļu to uzturēšanai, ārstēšanai, līdz tiktu atrasti jauni saimnie-
ki. Katrs mazulis, ko kāds „atdevis labās rokās”, pavairojot savus 
mājdzīvniekus, atņem iespēju pie palīdzības un uz savām mājām 
tikt dzīvniekiem, kuri pamesti uz ielas vai nonākuši patversmē, 
biedrībā. Iedzīvotāju skaits valstī tikai samazinās, atbildīgu un 
parūpēties spējīgu saimnieku skaits līdz ar to proporcionāli arī. 
Tikmēr mājdzīvnieku skaits saglabājas nesamērīgi augsts.

KUR ZIŅOT?
 Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir ne tikai fi ziska vardarbība, kas var izraisīt 
dzīvnieka nāvi vai sakropļošanu, mocīšana un spīdzināšana, bet arī jebkura tāda 
dzīvnieka īpašnieka rīcība, kas dzīvniekam sagādā ciešanas, piemēram, dzīvnieka 
ilgstoša atstāšana vienatnē bez aprūpes, atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī, nepietie-
kams uzturs, veterinārmedicīniskās palīdzības nenodrošināšana, dzīvnieka pakļauša-
na izskatu pārveidojošām operācijām — ausu un astu kupēšana (apgriešana) u. c.
JĀZIŅO Valsts policijai: 112; pasts@pvd.gov.lv; un Pārtikas un veterinārajam 
dienestam (PVD): 64471105 vai 67027402 (automātiskais atbildētājs); austrum-
vidzeme@pvd.gov.lv.

 Labturības prasību neievērošana — brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepie-
tiekama uztura; brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ; brīvība no sāpēm, 
savainojumiem un slimībām u. c.
JĀZIŅO Pārtikas un veterinārajam dienestam.

 Turēšanas un pašvaldības saistošo noteikumu neievērošana — mājas (istabas) 
dzīvnieka smaka, riešana vai gaudošana, mājas vai apkārtnes iedzīvotāju traucēšana, 
klaiņojoši mājdzīvnieki, nekontrolēti savairoti mājdzīvnieki u. c.
JĀZIŅO Pašvaldības policijai; Madonas novada gadījumā — kār tībniekiem: 
25725666, 28302805 vai 25705666; kartibnieks@madona.lv.

Pamesto kaķu skaits 
mērāms simtos

Informatīvais darbs un 
sistēmas pilnveidošana
Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvalžu vadītājs Ed-
gars Lācis: — Vasarā, kad pagastā izlīda kaķu problē-
ma, varbūt vēlējos drusku no tās norobežoties, lai gan 
tā bija redzama. Godīgi pateikšu arī paldies biedrībai 
„Madonas dzīvnieku draugi” par izdarīto. Uzskatu, ka 
pamatā tā ir cilvēka atbildība, jo mājdzīvnieks bez 
cilvēka neeksistē. Ja ir mājdzīvnieki bez piederības, 
tad viņi radušies kāda cilvēka darbības rezultātā. Šeit 
mums ir jāturpina strādāt pie iedzīvotāju izglītošanas, 
audzināšanas.

Problēma, ar ko saskārās arī biedrība: ja sunīšus mums 
ir, kur likt, kaķīšus — nav kur likt, ja viņi tiek atņemti 
saimniekiem vai savākti no ielas. Faktiski nevaram izpildīt 
šo pašvaldības funkciju, kas mums ir noteikta saistošajos 
noteikumos. Ja risinājums ir slēgt līgumu ar patversmi 
ārpus novada, tas ir bēdīgi. Novads mums tomēr izvei-
dojies tik liels, būtu jābūt iespējai atrisināt problēmu 
novada ietvaros. Un būtu jābūt skaidram mehānismam 
bezsaimnieka mājdzīvnieku gadījumā; arī, ja nododam 
patversmei, lai ir zināms, kāds ir viņa tālākais liktenis. 
Ja kāds dzīvnieks nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, var jau 
gadīties, ka uz patversmi esam aizveduši saimnieka māj-
dzīvnieku. Īpaši suņu laikā, kad noraujas, klaiņo. Viņus 
savāc, jānodod arī atgriezeniskā informācija, ka tāds un 
tāds dzīvnieks atrodas tur un tur. Un, protams, jādomā pie 
kaķu izvietošanas. Tagad nāk ziema, par tiem pūkainīšiem 
kaut kā sirds sāp, un ir jāpadomā. Arī personīgi šī problē-
ma diemžēl skārusi; paša kaķis man ir sterilizēts, bet runa 
ir par tuvumā esošiem kaķiem. Bērzaunē problēma nav 
tik izteikta, Sauleskalnā vienā mājā bija ļoti izteikta, kur 
iesaistījās biedrība. Arī Mārcienā tagad parādās. Runājam 
ar iedzīvotājiem par turēšanu, pavairošanu, bet, ja godīgi, 
sokas ne visai sekmīgi. Esam braukuši arī ar policiju, suņa 
saimniece atklāti ņirgājoties pasaka: „Man suņa nav.” Lai 
gan turpat ir ķēde un barības trauciņš, tikmēr suns klaiņo 
apkārt pa pasauli. Neko tam saimniekam nevari izdarīt… 
(ja nav čipēts un reģistrēts. — Aut.).

Vēl jau ir arī nepilnības noteikumos. Piemēram, mums 
turēšanas noteikumi attiecas uz apdzīvoto vietu teritori-
jām. Bet laukos? Tas nav regulēts.

Suns ilgu laiku bez saimnieka nepastāv. Kaķis visu 
veģetācijas periodu faktiski var izdzīvot bez saimnieka, 
sunim tāda varianta nav. Tad viņš kļūst agresīvs un agrāk 
vai vēlāk nonāk mūsu redzeslaukā. Suņiem mehānisms 
arī ir atstrādāts ar kārtībnieku, patversmi un visu pārējo. 
Šovasar atklājās kaķu problēma; man jau nav, kam piezva-
nīt, nav, kur pa īstam tālāk viņu likt. Ļoti jācer, ka tas tiks 
atrisināts novada mērogā.
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