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Agrita Blumberga

Mūsdienu steidzīgajā ritmā, 
kad laika paliek arvien mazāk, 
aizvien atrodas cilvēki, kuri uz-
skata — ja grib, tad var. Tas attie-
cināms arī uz četru kaķu un divu 
suņu saimnieci Danu Kalašņi-
kovu, kura savu laiku velta tam, 
lai izzinātu dzīvnieku pasauli un 
padarītu savu mīluļu dzīvi labā-
ku. Darbs ar dzīvniekiem viņai 
sagādā prieku — par to ikdienā 
rūpējas ņūfaundlendietis Rufuss, 
bīgls Artoss, runcis Bugis un trīs 
garspalvainas kaķenītes. 

Dzīvnieki Danas dzīvē ir bijuši 
klātesoši jau no bērnības — tā kā 
viņa daudz laika pavadīja Rojā pie 
vecmāmiņas, kur bija gan suņi, gan 
kaķi, sapnis par savu suni dzima jau 
mazotnē. «Domāju — ja man kādreiz 
būs māja, noteikti nopirkšu ņufu. Tā 
kā mans vīrs ir mednieks, pirms des-
mit gadiem viņam radās doma par 
savu medību suni un mūsu ģimenē 
ienāca bīgls. Ikviens dzīvnieks, ko 
iegādājamies, mums ir kā ģimenes 
mīlulis. Par medību suņiem saka, ka 
ir tikai divi varianti, — vai viņus no-
šauj, vai viņi pazūd. Šā iemesla dēļ 
Artoss medībās nav bijis. Pirmo dzīv-
nieciņu — Skotijas nokareno ausu 
kaķi — nopirkām pirms 16 gadiem, 
kad vēl dzīvojām dzīvoklī. Vēlāk pa-
rādījās garspalvainie nokareno ausu 
kaķi, un mums no Sibīrijas atveda 
Pitti. Rūpējamies arī par viņas meitu 
Elbu, mazmeitu Pucci un runci vārdā 
Bugis. Reizi gadā piedzimst arī kaķē-
ni, kuri pārsvarā aizceļo uz ārzemēm. 
Emocijas gūst virsroku

Ievācoties mājā, sākām meklēt 
ņūfaundlendieti. Rufusu palīdzēja 
atrast Talsu kinoloģiskā kluba vadī-
tāja Svetlana Matveja — viņai ir divi 
ņūfaundlendieši no tās pašas audzē-
tavas Krievijā. Šobrīd kopīgi ejam uz 
suņu skolu un braucam uz izstādēm. 
Rufusam šeit patīk — nevaru iedo-
māties, ka ņufs varētu dzīvot dzīvok-
lī, — tās viņam būtu mocības. Tā kā 
šīs šķirnes suņiem ir bagātīgs apma-
tojums, viņiem nepatīk apkure. Pēr-
kot ņufu, mēs ar vīru iegādājāmies 
milzīgu pītu grozu un spilvenus, bet 
audzētāja teica — viņam grozu ne-
vajadzēs, jūs paši varēsiet tur gulēt 
(smejas)! Rufuss labprāt guļ uz flīzēm 
un pie ārdurvīm, kur nāk vēsums. 
Bīgls ir salīgs suns, bet Rufusam mī-
ļākais laiks ir sniegputenis, mīnus 
15, mīnus 20 grādi. Ja kaut nedaudz 
snieg, viņš iziet ārā, noguļas sniegā 

«Katrai šķirnei ir sava specifika»

Bugis starp trim kaķenēm jūtas kā zivs 
ūdenī.                           Daiņa Kārkluvalka foto

«Audzētāju lielākā kļūda ir tā, ka viņi nepastāsta 
par šķirnes specifiku. Mēdz būt tā, ka arī kaķu šķir-
nes ir ļoti prasīgas, pieprasot specifisku kopšanu 
vai ēdināšanu,» atklāj Dana Kalašņikova. 

Rufuss (no kreisās) un Artoss ir kļuvuši par labiem draugiem, kuri viens 
bez otra nesper ne soli.

pie virtuves loga un caur logu mani 
vēro. Viņam visu laiku vajag cilvēka 
klātbūtni. Ņūfaundlendietim liels ir 
ne tikai augums, bet arī viss pārē-
jais — liela mīlestība, liela pieķerša-
nās un liela uzticība. Ņufi ir ārkārtīgi 
uzticīgi suņi. Vienu brīdi apsvērām 
iespēju iegādāties Tibetas mastifu 
vai Aļaskas malamutu, jo mums pa-
tīk lieli suņi, bet viņiem ir agresijas 
gēns un viņi agrāk ir selekcionēti kā 
cīņas suņi. Mums pašiem mājās ir 
bērni, kaķi, mazie kaķēni… Rufuss 
neko nesaka pat tad, ja kaķis viņam 
uzkāpj uz galvas. Braukājām arī uz 
skoliņu pie Kitijas Škodovas un Ilzes 
Čuhnovas. It kā gudrs suns, viegli ap-
mācāms, bet emocijas dažkārt gūst 
virsroku. Viņš neapzinās savu svaru 
un spēku,» stāsta saimniece. 

Dana atzīst, ka mājas iemītnieki 
savā starpā satiek labi, — kaķi sāku-
mā pašņāca, bet ar laiku jauno iemīt-
nieku pieņēma. «Šiem kaķiem nav 
agresijas gēna, viņi nekad nekodīs un 
neskrāpēs, bet pašņākt gan pašņāks. 
Kad mājās ienāk jauns kaķis, nav tā, 
ka pārējie uzreiz skrien draudzēties. 
Paiet laiks, kamēr viņi pierod pie jau-
nās smakas. Bīglam sākumā bija ne-
liels stress, jo viņš tomēr ir vecs suns. 
Rufuss, vēl būdams mazs, bija lielāks 

par Artosu. Šobrīd 
viņi viens ar otru ir 
apraduši, un ir arī 
savi ieguvumi. Bīgls 
ir diezgan liels vazaņ-
ķis, kas mežā seko 
dzīvnieku pēdām un 
skrien uz kaimiņu 
mājām, bet tagad Ar-
toss prom no mājām 
vairs neiet, jo Rufuss 
galvenokārt uzturas 
pagalmā. Katru ne-
dēļu braucam arī pārgājienos pa da-
bas takām, purviem un mežiem.
Labākais šķirnes pārstāvis

Tā kā suns ir liels, viņš prasa daudz 
darba un daudz uzmanības. Vistrakā-
kais ir rudenī, kad ārā ir dubļi. Es atve-
ru durvis, viņš stāv pie durvīm, skatās 
uz mani, bet iekšā nenāk. Primārais ir 
noslaucīt ķepas, pēc tam liekam viņu 
dušā un mazgājam. Mums ir speciāls 
profesionālais suņu fēns, ar ko pēc 
tam žāvējam kažoku. Mazgāšana un 
fēnošana aizņem apmēram stundu, 
pusotru, bet tad viņš vēl ir mitrs. Kad 
aizbraucam pie suņu frizieres, aiziet 
trīs, četras stundas. Tas ir ļoti smags 
darbs, vesela procedūra — sākumā 
tiek izmantots attīrošais pulveris, 
pēc tam notiek skalošana, tad tiek 

izmantots šampūns, balzams un pēc 
tam spalva ir jāizķemmē un jāizžāvē. 
Pirms nacionālās visu šķirņu suņu 
izstādes Talsos frizierītes divatā strā-
dāja četras stundas — katra no sa-
vas puses. Ierobežojumi izstādē bija 
stingri, bet esmu priecīga, ka izstādi 
paspēja noorganizēt. Rufuss tika 
atzīts par labāko šķirnes pārstāvi — 
viņš ir labs, perspektīvs suns. Šobrīd 
izstāžu nolikumos ir lielas izmaiņas. 
Kādreiz kucēnu un junioru klasēs 
vajadzēja savākt noteiktus titulus, 
lai pēc tam varētu startēt pieaugušo 
klasē, bet tagad visam ir atlaides, jo 
ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams 
izdarīt to, kas jāizdara. Tāpat ir ar 
kaķiem — mēģinājām aizbraukt uz 
izstādēm divas reizes gadā. Rufuss ir 

ieguvis nepieciešamos novērtējumus 
junioru klasē, bet tā ir iespēja parādīt 
suni un iepazīties ar citiem audzētā-
jiem. Lai arī turpmāk varētu uzrādīt 
labus rezultātus, galvenais ir stingri 
sekot līdzi uzturam un svaram, jo 
lielā auguma dēļ var ciest locītavas. 
Ņufam nepieciešamas arī regulāras 
pastaigas, bet slodze nedrīkst būt par 
lielu. Šķirnes vēsture ir ļoti intere-
santa — ņūfaundlendieši ir radušies 
no vietējiem un lāču suņiem, ko pēc 
1100. gada Ņūfaundlendas salā ieve-
da vikingi. Ņufi ir darba suņi, ko ap-
māca arī slīcēju glābšanā. 
Jārēķinās ar sekām

Audzētāju lielākā kļūda ir tā, ka 
viņi nepastāsta par šķirnes specifiku. 
Mēdz būt tā, ka arī kaķu šķirnes ir 
ļoti prasīgas, pieprasot specifisku 
kopšanu vai ēdināšanu. Persiešiem 
regulāri jātīra acis un tie bieži jāmaz-
gā — garspalvainajiem kaķiem vilna 
veļas nevis tāpēc, ka viņus par maz 
ķemmē, bet tāpēc, ka vilnā ir netīru-
mi. Kad pirkām Rufusu, audzētāja 
no Krievijas atsūtīja garu sarakstu, 
kā par suni pareizi jārūpējas. Liela-
jiem šķirnes suņiem mazotnē jāvelta 
daudz laika un uzmanības. Viņi ļoti 
strauji aug, līdz ar to katru nedēļu 
jāsveras. Nedēļā nedrīkst pieņemties 
svarā vairāk par 100 gramiem. Iegā-
dājoties dzīvnieku, jāizvērtē šķirnes 
specifika. Ja suns ir bijis cīņas suns 
vai ir izmantots lāču medībās, jārē-
ķinās ar sekām. Nopirkt labu suni, 
it sevišķi vaislai, ir ļoti grūti, jo dau-
dziem suņiem ir veselības problēmas. 
Nevar zināt, kāds tas izaugs, vai būs 
pareizs sakodiens, vai ar kauliem viss 
būs kārtībā…Tā patiesībā ir liela lai-
mes spēle,» atzīst D. Kalašņikova.
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 Čalis patversmē no-

nāca pēc tam, kad viņa 
saimnieki devās aizsaulē. 
Spītējot gadiem, suņuks 
ir sprigans un aktīvs.

 Divus gadus ve-
cais Marss pēc iespējas 
ātrāk cer nokļūt mīlošā 
un pieņemošā ģimenē, 
kas ar viņu rotaļātos un 
dotos garās pastaigās.

 2019. gadā dzi-
mušais Depsis turpi-
na ilgoties pēc jauna 
saimnieka, kurš spētu 
veltīt viņam pietiekami 
daudz laika.

Talsu novada pašvaldības 
dzīvnieku patversmē «Ausma» 
jaunus saimniekus gaida ne 
vien suņi, bet arī runči un ka-
ķenes. Šie kaķēni patversmē 
nonāca pirms pāris dienām un 
vēl ir salīdzinoši bailīgi.
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