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Agrita Blumberga

Runājot ar dzīvnieku īpaš-
niekiem un veidojot stāstus par 
mājas mīluļiem Talsu, Dunda-
gas, Rojas un Mērsraga nova-
dā, veterinārārstes Romāras 
Pabērzas vārds izskan ne reizi 
vien. Romāra mūsu pusē ir pa-
zīstama kā rūpīga, atsaucīga 
un izpalīdzīga speciāliste, kura 
neliedz padomu un grūtos brī-
žos vienmēr ir blakus. Ilgus ga-
dus darbojoties šajā jomā, viņa 
sniegusi palīdzīgu roku tiem, 
kuri paši nespēj par sevi parū-
pēties. 

Mīlestība pret dzīvniekiem Ro-
māru ir pavadījusi jau no bērnības, 
līdz ar to par karjeras izvēli viņai 
galva nebija jālauza. «Bērnībā vācu 
visu, ko varēju savākt, — man bija 
no ligzdas izmests stārķis, baloži, 
irbes un citi putniņi. Suns mūsu 
ģimenē ienāca, kad biju apzinātā 
vecumā. Vedu viņu ārā neatkarī-
gi no laikapstākļiem — tādējādi 
manī tika ieaudzināta atbildība 
pret dzīvniekiem. Nebija tā, kā tas 
bieži notiek mūsdienās, — bērns 
grib, bet pēc tam uzkrauj vecākiem. 
Studiju process vairāk bija saistīts 
ar lauksaimniecības dzīvniekiem, 
mazo dzīvnieku veterinārija tik tik-
ko sāka attīstīties. Daudzas lietas 
nācās apgūt pašas spēkiem. Kad 
stājos augstskolā, bija jāpaņem 
nosūtījums — kolhozs maksāja 
stipendiju, ko vēlāk vajadzēja at-
pelnīt. Pēc skolas beigšanas sāku 
strādāt govju fermā. Sestdienās, 
svētdienās vetārstiem bija dežū-
ras — pamatā viss bija saistīts ar 
lielajiem dzīvniekiem. Pēc kolhoza 
izjukšanas aizgāju dekrētā — kad 
dekrēta atvaļinājumi bija beigu-
šies, izveidoju savu privātpraksi. 
Īrēju mazu istabiņu Talsu centrā, 
pēc tam pārcēlos uz Bētiņiem, bet 
tagad kopā ar kolēģi strādājam ēkā 
blakus patversmei. 
Katrai šķirnei — sava specifika

Pārsvarā nākas ārstēt suņus, ka-
ķus, mazos putniņus, papagailīšus, 
žurciņas un kāmīšus. Ir bijušas arī 
nūtrijas, šinšilas, jūrascūciņas, bru-
ņurupuči un pundurcūciņa. Dzīv-
niekiem, tāpat kā cilvēkiem, ir da-
žādas iekšējo orgānu vainas, bet 
visbiežāk problēmas rada gremoša-
nas un elpošanas sistēma. Kompli-
kācijas rodas arī tad, ja nav veikta 
attārpošana. Ļoti uzmanīgiem jā-
būt ar putniņiem, kurus tik viegli 
nemaz nevar paņemt rokās, — vi-

Darbs, kurā izaicinājumu netrūkst

«Dzīvniekiem, tāpat kā cilvēkiem, ir dažādas 
iekšējo orgānu vainas, bet visbiežāk problē-
mas rada gremošanas un elpošanas sistēma,» 
atklāj R. Pabērza.

«Dzīvniekam var iemācīt daudz ko, bet kat-
ram tomēr ir savs intelekts, nervu sistēma un 
temperaments. Vienas šķirnes ietvaros indivīdi 
var būt ļoti dažādi,» skaidro veterinārārste Ro-
māra Pabērza.                 Daiņa Kārkluvalka foto

Ierodoties privātpraksē, mūs sagaidīja pie-
cus gadus vecā Eira, kurai iepriekšējā dienā 
tika veikta operācija.

ņiem no bailēm un stresa jebkurā 
brīdī var apstāties sirsniņa. Kanā-
rijputniņiem citreiz nepareizi no-
dilst knābis — šādos gadījumos tas 
ar speciālām knaiblītēm jāapgriež. 
Bruņurupuči ir ilgdzīvotāji, bet vi-
ņiem ir diezgan grūti nomenedžēt 
ziemas guļu — reiz pie manis tika 
atvests bruņurupucis, kurš jau kādu 
laiku bija sažuvis. Esmu palīdzējusi 
arī vistai, kurai bija iesprūdusi ola. 
Kādreiz braucu pie dažāda izmēra 
dzīvniekiem, bet tagad pārsvarā rū-
pējos par mazajiem. Katrai dzīvnie-
ku šķirnei ir savi medikamenti un 
specifika — tā kā pie lielajiem brau-
cu reti, nav jēgas pirkt zāles, jo tām 
beidzas termiņi. Tos dzīvnieciņus, 
kurus kaut kādu iemeslu dēļ nevar 
aizvest līdz privātpraksei, apciemo-
ju mājas vizītēs.»
Atvadoties sirdī paliek smagums

Par grūtāko un nepatīkamāko 
darba daļu Romāra sauc brīdi, kad 
no dzīvnieciņa nākas atvadīties. 
«Katru dienu ir savi izaicinājumi —  
grūtākais ir pateikt saimniekam, ka 
viņa mīluli vajadzētu eitanizēt. Ir 
jābūt pārliecinātai, ka citu varian-

tu nav. Ja cilvēks 
atved vecu un sli-
mu dzīvnieku, to 
pieņemt ir daudz 
vieglāk, bet, ja 
cilvēks atved 
jaunu, veselu un 
spēcīgu dzīvnie-
ku, kuru nākas 
iemidzināt tikai 
tāpēc, ka nav 
ieguldīts darbs 
suņa apmācīša-
nā, ir ļoti nepa-
tīkami. Ja suns 
ir agresīvs, bie-
ži vien saimnieks ir pieļāvis kļūdu 
audzināšanā. Ja sākumā saimnieks 
ļauj bērniem suni mocīt, pieaugot 
viņš sāk sevi aizstāvēt. Arī suņa at-
došana ir riskants solis — ja viņš kož 
savējiem, viņš, visticamāk, kodīs arī 
svešiem. Saimniekiem bieži vien 
nav viegli pieņemt gala lēmumu, 
neskatoties uz to, ka tiktu atvieg-
lotas dzīvnieka ciešanas. Pie tā ne-
var pierast — psiholoģiski tu izjūti 
otra cilvēka ciešanas, un sirdī paliek 
smagums.»

Intuīcija, kas nāk ar gadiem
Atgriežoties mājās pēc garas un 

nogurdinošas darbadienas, Romāru 
sagaida deviņus gadus vecais Vidus-
āzijas aitu suns  Čilli, septiņus gadus 
vecais vācu aitu suns Čaro un divi 
kaķi, no kuriem viens tika ņemts 
apzināti, bet otrs — pieklīda. «Suņi 
atrada mazu pūku kamoliņu, kurš 
pie mums dzīvo jau septiņus gadus. 
Vislabākais kontakts viņam ir ar su-
ņiem — no cilvēkiem viņš labprātāk 
izvairās. Grūti pateikt, kas viņam ir 

nodarīts, — pieredze, acīmredzot, ir 
slikta. Kopumā visi mājas iemītnieki 
sadzīvo labi — pirmā bija Čilli, kura 
faktiski uzaudzināja Čaro. Kamēr 
es biju darbā, viņa nodarbojās ar 
audzināšanu. Čilli ir boss, jo viņa ir 
vecākā. Viņa ir noteikusi toni, un visi 
viņu respektē. Vidusāzijas aitu suns 
pēc šķirnes apraksta nav īpaši lab-
dabīgs, bet Čilli ir ļoti mīlīga. Pirms 
ņemt suni, jāsaprot, kāds ir viņa tem-
peraments. Lai nebūtu tā, ka suns 
diriģē saimnieku, audzinot suņus ar 
šerpāku raksturu, jāpieliek vairāk 
pūļu. Diemžēl diezgan bieži saim-
nieks netiek galā. Trakākais ir tad, 
ja saimniekam ir bail no sava suņa. 
Citreiz arī mazajiem suņiem ir prob-
lēmas — dzīvnieka kaprīzēm netiek 
pievērsta pienācīga uzmanība, un 
vēlāk viņš neļauj tik elementāru lietu 
kā nogriezt nagus.

Jāatceras, ka niķi var izpausties 
dažādos veidos. Šā iemelsa dēļ paras-
ti lieku, lai saimnieks uzliek dzīvnie-
kam uzpurni, un pirms operācijām 
ievadu nomierinošas zāles. Citreiz 
man ir bijušas saskrāpētas rokas, bet 
sakosta neesmu. Tā ir intuīcija, kas 
nāk ar gadiem. Protams, risks pastāv 
un to ne vienmēr var paredzēt. Ejot 
pie dzīvnieka, jāvērtē viņa reakcija. 
Ja saimnieks spēj piesaukt savu suni, 
pārējais ir mazsvarīgi. Man šķiet, ka 
tas arī ir grūtākais. Ātrāk vai vēlāk 
suns apsēdīsies un nogulsies, bet bū-
tiskākā komanda, manuprāt, ir pie-
saukšana. Lai to attīstītu, jāapmeklē 
suņu skola, kur dzīvniekam ir iespēja 
socializēties. 
Savs intelekts, nervu sistēma un 
temperaments

Arī Čilli un Čaro ir gājuši suņu 
skolā. Pēc tam, kad viņi apguva pa-
klausību, braucām uz Jelgavu mā-
cīties aizsardzību. Sunim tiek dota 
komanda aizturēt uzbrucēju un ne-
pieciešamības gadījumā pārtraukt 
uzbrukumu. Šādās mācībās saim-
niekam ar suni veidojas ļoti labs 
kontakts. Runājot par Čilli, man bija 
sajūta, ka tas ir pret viņas pārliecību. 
Čilli to darīja sakostiem zobiem — 
ķeksīša pēc. Sapratu, ka nevaru 
piespiest suni darīt to, ko viņš galī-
gi negrib. Dzīvniekam var iemācīt 
daudz ko, bet katram tomēr ir savs 
intelekts, nervu sistēma un tempera-
ments. Vienas šķirnes ietvaros indi-
vīdi var būt ļoti dažādi. Esmu gājusi 
arī uz izstādēm — Čaro ir Latvijas 
un Lietuvas čempions, bet šobrīd 
uz izstādēm vairs neejam, jo tas viss 
prasa daudz laika. Cenšos atrast lai-
ku gan sev, gan suņiem,» smaidot at-
zīst Romāra. 

Talsu nova-
da pašvaldības 
dzīvnieku pat-
versmē «Aus-
ma» uz Ziemas-
svētku brīnumu 
cer divus gadus 
vecā Bella.

Riko šajā 
dzīvē ir 
pieredzējis 
daudz, taču 
par spīti 
notiekošajam 
ķepainis vēl 
aizvien tic, ka 
labs nāk ar 
gaidīšanu.

Rudais kaķu puika ir ar 
savu raksturiņu, bet dziļi 
sirdī alkst pēc patiesām 
rūpēm un mīlestības.

Suņu meitene Eira ir sterilizēta 
un gatava doties līdzi cilvēkam, 
kurš par viņu rūpēsies kā labos, tā 
sliktos laikos.
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