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6. LAPPUSE

Klaiņojošie kaķi Mundigciemā 
ieguvuši jaunas mājas

Agrita Blumberga

Lai gan aiz loga valda ziema 
un par pavasara tuvošanos vēl 
nekas neliecina, straujiem so-
ļiem tuvojas marts jeb tā dēvē-
tais kaķu mēnesis. Diemžēl rea-
litāte ir skarba — nekontrolēta 
vairošanās un klaiņojoši dzīv-
nieki ir ievērības cienīga prob-
lēma, kas mums kā sabiedrībai 
kopīgi jārisina. Lai parūpētos 
par bezsaimnieku kaķiem Mun-
digciemā, ar pagasta pārvaldes 
atbalstu izveidota vieta, kur zie-
mas aukstajos mēnešos iespē-
jams patverties.

Par to, lai astaiņi būtu paēduši 
un atrastos siltumā, rūpējas vietē-
jie Mundigciema iedzīvotāji. Viena 
no tām ir Lībagu pagasta bibliotē-
kas vadītāja Īrisa Apše, kura rūpes 
par mazāk aizsargātajiem cilvēka 
līdzgaitniekiem sauc par pašsa-
protamām. «Ideja par kaķu māju 
radās mums visiem kopā. Viena 
mājiņa mums jau ir, un tikko uztai-
sījām otru. Pagaidām kaķi mitinās 
siltumnīcā, jo pie jaunajām mājām 
vēl nav pieraduši. Galvenokārt viņi 
dzīvojas pa dārziņiem — kāds viņus 
ir izmetis, un viņi ir savairojušies. 
Cilvēkiem nepatīk, ka viņi dzīvo 
dārziņos, — ja kaķis atnāk un izka-
sa dobīti, dusmas ir lielas, bet paši 
cilvēki viņus ir izmetuši. Jāsaka pal-
dies pašvaldībai, kas viņus noķēra 
un sterilizēja, bet kaķēnu nogādā-
šana atpakaļ nav risinājums. Viņiem 
ir nepieciešams siltums un pārtika. 
Vai tad mēs nedosim ēst? Protams, 
ka dosim. No rīta viņi sēž pie dur-
vīm un gaida. Kā tu nerūpēsies? 
Aizej mājās un domā, kā viņi jūtas, 
vai viņiem nav auksti… Nevienam 
nepatīk, ka dārzi tiek izkašņāti, bet 
patversmē nepietiek vietas. Mums 
šeit visi ir sirds cilvēki — par kaķī-
šiem rūpējas Gaida, Rasma, Indra, 
Regīna, Zane, Inese… Arī mana 
mamma paņēma uz mājām runci — 
cilvēki ir atsaucīgi. Kopējas nāk kat-
ru dienu, citreiz divas reizes dienā. 

  «Mums 
šeit visi ir sirds 
cilvēki,» vie-
tējos raksturo 
Lībagu pagas-
ta bibliotēkas 
vadītāja Īrisa 
Apše.

Pirmo kaķu māju astaiņi ir atzinuši par labu esam, bet pie jau-
najām mājām vēl nav pieraduši. Par pagaidu mājvietu kļuvusi 
turpat blakus esošā siltumnīca. 

 Arī Mundigciema iedzī-
votājai Edītei Krūziņai mazāk 
aizsargāto ķepaiņu liktenis nav 
vienaldzīgs. 

 Netālu no 
jaunā patvēru-
ma ikdienas gai-
tās devies tās 
iemītnieks .

 Jaunā kaķu māja tapusi sa-
darbībā ar Lībagu pagasta pār-
valdi.         Daiņa Kārkluvalka foto

Sagādājam sauso 
barību, siltas segas, 
pieniņu, rūpējamies, 
domājam — nav jau 
izvēles, ja tu esi cil-
vēks, tev jārūpējas. 
Kaķu ir ļoti daudz, 
un tā ir liela prob-
lēma. Viena daļa ir 
sterilizēta, bet tie, 
kuri sadzima pagā-
jušajā gadā, nav ste-
rilizēti. Tas nozīmē, 
ka viņiem atkal būs 
bērni. Gribu uzrunāt 
arī iedzīvotājus, kuri 
ved staidzināt su-
ņus. Lūdzu, savāciet 
aiz viņiem! Nokusīs 
sniegs, un tad te būs 
šausmas. Trakākais 
ir tas, ka viņi nokož 
kaķus un apēd vi-
ņiem paredzēto ba-
rību. Būsim atbildīgi 
un domāsim arī par 
citiem!»

Par atrašanos krātiņā nepriecā-
jas neviens no patversmes iemīt-
niekiem — lai gan liktenis viņus nav 
saudzējis, ķepaiņi tic, ka reiz arī viņu 
situācija mainīsies.

Daiņa Kārkluvalka foto

Talsu novada pašvaldības dzīvnieku 
patversmē «Ausma» nonācis jauns, 
aktīvs suņuks, kurš vairāk nekā nedē-
ļu klaiņoja Strazdē, Kāķīšos. Astainis ir 
labdabīgs, mīlīgs un aktīvs (aptuveni di-
vus gadus vecs). Ja drīzumā neuzradī-
sies saimnieks, tiks meklēti adoptētāji.

Ikkatrs suņumīlis zin, ka suņi prot 
smaidīt. Starp kaķiem šī prasme, zinā-
mu iemeslu dēļ, netiek popularizēta…

Edgara Lāča foto


