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Dzīve saimniecībā līdzinās dzīvei lielā ģimenē
Agrita Blumberga

Lībagu pagasta «Budās» rūpi 
par pieciem kaķiem, diviem su-
ņiem un vairāk nekā 50 trušiem 
tur Ilveta Ažēna. Viņa sevi sauc 
par dzīvnieku glābēju, kurai 
sirdsapziņa neļauj palikt vien-
aldzīgai. Ilvetas diena parasti 
sākas 5.00 un beidzas pusnak-
tī — rūpes par tiem, kuriem dzīvē 
klājas grūti, Ilveta uzskata par 
neatņemama dzīves sastāvdaļu.

Ar trušu audzēšanu «Budu» 
saimniece sāka nodarboties pirms 
četriem gadiem, kad kaimiņiene Il-
dze Blūma-Blūmane viņai Lieldie-
nās uzdāvināja zaķu pāri. Sākotnēji 
Ilveta nezināja, kā ar dzīvnieciņiem 
pareizi apieties, taču jau pēc neilga 
laika viņa sāka braukāt pa Latviju un 
interesēties par šķirnēm. Šobrīd vi-
ņas apgādībā ir vairāk nekā 50 trušu. 
Agrāk šis skaits bija lielāks — pirms 
gada saimniecībā savu ikdienu aiz-
vadīja aptuveni 300 trušu. Dažādu 
apstākļu spiesta, ģimene nolēma pa-
turēt tikai piemērotākās šķirnes.
Jāņem vērā truša temperaments

«Mēs ar Ildzi audzējam dažādu 
šķirņu trušus, lai piedāvājums būtu 
atšķirīgs. Ja klientam interesē kon-
krēta šķirne, lecinām trušus, bet uz 
pārdošanu vien neizejam. Neviens 
zaķu audzētājs nav stāvus bagāts, tas 
vairāk ir vaļasprieks. Agrāk man bija 
pūkainie Angoras trusīši un pundur-
trusīši, braucām uz bērnudārziem, 
ļāvām bērniem ķemmēt un barot 
dzīvnieciņus ar burkāniem,» stāsta 
Ilveta.

Viņa atzīst, ka suns un kaķis pra-
sa mazāku piepūli nekā trusis, tāpēc 
ir svarīgi izvērtēt, vai saimniekam 
tas būs pa spēkam. «Lai izaudzē-
tu labu trusi, jārūpējas par to, lai 
būdas būtu kārtīgas. Esmu bijusi 
tādās saimniecībās, kur zaķis slīkst 
mēslos līdz ausīm. Šādos gadījumos 
kļūstu par zaķu glābēju — ņemu 
kastes, braucu uz saimniecību un 
vedu viņus pie sevis. Citreiz atbrauc 
cilvēki, kuri grib paņemt trusīti 
bērniem. Tad saku — apdomājiet 
simts un vienu reizi, tas ir ļoti at-
bildīgs lēmums. Jebkurš dzīvnieks, 
tāpat kā sunītis vai kaķītis, ir dzīva 
radībiņa. Mums ar Ildzi ir ļoti svarī-
gi, uz kādām mājām aizbrauc mūsu 
truši. Bieži vien saimniekiem apnīk 
rūpēties par trusīti un tas tiek at-
vests atpakaļ. Izvēloties trusi, jāņem 
vērā ne tikai izskats, bet arī tem-
peraments. Sīkšķirnes ir tempera-
mentīgākas un žiperīgākas,» uzsver 
«Budu» saimniece.

Lai paēdinātu un padzirdītu 
trušus, dienā nepieciešamas divas 
stundas, taču, lai iztīrītu būdas, nā-
kas ziedot visu dienu. Gada auksta-
jā periodā būdas jātīra reizi mēne-
sī, bet vasarā tas jādara biežāk, jo 
savairojas mušu kāpuri un jāievēro 
dezinfekcija. Tāpat jāizvērtē, ar ko 
dzīvnieciņus drīkst barot. Ilveta at-
klāj, ka zāli viņa trušiem vairs ne-
dod, jo ar to bijusi rūgta pieredze. 
Trušus drīkst barot ar graudiem, 
pienenēm, pīlādžu, alkšņu, skuju 
koku zariem (gada aukstajā perio-
dā), mētrām, samtenēm un sienu, 
kas nedrīkst būt sapelējis. Tā kā tru-
sim uz jaunu barību jāpāriet lēnām, 
dodoties uz citu saimniecību, tam 
līdzi tiek iedota saujiņa vecās ba-
rības. Pārdodot trusi, tiek izvērtēti 
ne tikai zobi, ausis, sakodiens vai 

Ilveta Ažēna kopā ar Kalifornijas trusi, 
kas pēc dabas ir ļoti mierīgs un nosvērts.

Edgara Lāča foto

«Klēra man ir zaķu mamma — tur, kur zaķis dzem-
dē, vai tur, kur ir mazi bērni, viņa sēž un nevienu ne-
laiž klāt,» kucīti raksturo Ilveta.

Flandrs jeb Beļģijas milzis ir pati lielākā 
trušu šķirne, kas radusies Beļģijā. Attēlā — 
Ildze Blūma-Blūmane.

Acu izvietojuma dēļ trusim labāk tuvoties no 
sāna, nevis no priekšas vai augšas.

26. septembrī pie Talsu no-
vada dzīvnieku patversmes 
«Ausma» žoga tika piesieta un 
atstāta suņu meitenīte. Kucīte 
ir vienu līdz divus gadus veca. 
Pie jaunajiem saimniekiem 
viņa būs gatava doties pēc 
sterilizācijas. 

Rembo patversmē savu ik-
dienu aizvada kopš pavasara, 
kad saimnieki no viņa atteicās. 
Suņuks ir divus gadus vecs, vi-
ņam patīk rotaļāties un spēlē-
ties ar bumbu. Rembo ir drau-
dzīgs, bet no kaķiem izvairās.

Negro par jaunām mājām 
sapņo jau pusgadu. Astainis 
tika atrasts Laidzes pagasta 
«Stūrīšos»; pēc nonākšanas 
patversmē saimnieks par viņu 
nav interesējies. Negro ir ap-
tuveni sešus gadus vecs. 

Kaķenīte ar košo kažociņu 
un dziļo acu skatienu turpina 
gaidīt jauno saimnieku. Viņa 
vēl ir par jaunu operācijai, tā-
pēc dzīvo iekštelpās. Dzīvnie-
ciņš ir mīlīgs un rāms. 

Agritas Blumbergas teksts,
Edgara Lāča foto

ķepas, bet arī ķermeņa forma, kas 
mātēm nedrīkst būt pārāk izteikta, 
jo tas apgrūtina dzemdības. Pirms 
pārošanas galvenais ir nepārbarot 
trušu māti, tā vietā piemērojot ne-
lielu diētu.
«Svešus cilvēkus saimniecībā 
nelaižam»

Ilvetas kaimiņiene Ildze ar trušu 
audzēšanu sāka nodarboties pirms 
pieciem gadiem. Pēc tam, kad viņas 
dēls izauga, Ildze sāka pastiprināti 
interesēties par šķirnēm un centās ie-
gūt tīršķirnes trusi. Šobrīd viņas pār-
raudzībā atrodas aptuveni 100 trušu. 
Viņa atzīst, ka iegūt tīršķirnes trusi 
nav nemaz tik vienkārši — jāskatās, 
vai tiem nav radniecības. Ja vienā 
saimniecībā ir divas mātītes un divi 
tēviņi, kuriem nav radniecības, tos 
drīkst pārot un no bērniem izveidot 
neatkarīgo pāri. Dažkārt, lai paātri-

tie saprot: kāds nāk, un nesabīstas. 
Ja zaķis sabīsies, viņš var lēkt pret 
būdas malu un savainoties,» stāsta 
Ilveta. Lai nesavainotu trusi, jāņem 
vērā vēl kas — to nedrīkst ņemt aiz 
ausīm, jo trusim ausīs atrodas visi 
nervu kanāli. Ja trusim paraus nervu 
kanālus un pārraus saiti, pastāv liela 
iespēja kļūt paralizētam. Lai tas ne-
notiktu, dzīvnieks jāsatver aiz vidus-
daļas vai ādas.
«Suņi guļ blakus un sargā mani»

Lielu paldies Ilveta vēlas teikt ve-
terinārārstei Romārai Pabērzai, kura 
rūpējas par to, lai truši justos labi. Tā 
kā saimniecībā dzīvo arī pieci kaķi 
un divi suņi, veterinārārsta pakal-
pojumus nākas izmantot regulāri. 
«Kad pārvācāmies uz māju, apzināti 
saimniecībā paņēmām vienu suni un 
vienu kaķi. Laikam ejot, šis skaitlis 
palielinājās. Divi kaķi pieklīda mana 
vīra dzimšanas dienā. Ar Grāfu bija 
tā, ka Ildze pagājušajā gadā man pie-
zvanīja un piedāvāja ņemt pie sevis 
trīs nedēļas vecu sunīti, kas bija pa-
redzēts noslīcināšanai. Piekritu, cē-
los pa naktīm, ar pudelīti baroju, kā 
bērnu izaudzināju. Kad viņš atvēra 
acis, biju pirmais cilvēks, ko viņš ie-
raudzīja. Viņš mani uztver kā mam-
mu. Klēra man ir zaķu mamma — 
tur, kur zaķis dzemdē, vai tur, kur ir 
mazi bērni, viņa sēž un nevienu ne-
laiž klāt. Suņi ar kaķiem satiek labi. 
Grāfs reizēm grib paspēlēties, un tad 
viņš spēlējas ar Mikucīti — vienīgo 
kaķi, kas viņam nav uzšāvis pa de-
gunu. Kamēr vīrs ir prom, suņi guļ 
blakus un sargā mani. Kopā ejam uz 
mežu staigāties — tāds sports mums 
ir katru rītu un katru vakaru. Mana 
diena sākas 5.00 un beidzas pusnak-
tī,» smejas Ilveta.

nātu biznesu, saimnie-
ki visus trušus ieliek 
vienā aizgaldā, un truši 
savā starpā sapārojas, 
taču šādā gadījumā var 
rasties kroplības. Divus 
mēnešus pēc dzem-
dībām Ilveta trušus 
atstāj pie mātes, pēc 
tam atdala puikas no 
meitenēm un vēl pēc 
pāris nedēļām sada-
la tos pa vienam. Trīs 
mēnešu vecumā truši 
kļūst dzimumaktīvi, tā-
pēc ir svarīgi tos izšķirt 
laikus.

«Protams, ne vien-
mēr viss ir rožaini un 
veiksmīgi, ir arī dabis-
kais atbirums. Pirmajā 
gadā guvu rūgtu piere-

dzi — no akreditētas saimniecības 
ar visiem dokumentiem ievedu lielu 
baru ar vaislas zaķiem un pēc tam 
vairāk nekā pusi dabūju izkaut, jo 
tika ievazāta infekcija. Tad, protams, 
bija ilgs karantīnas periods. Ja pie 
mums brauc trušu pircēji, dezinfek-
cija ir obligāta prasība. Pašas ejam 
pie mātēm dzemdētājām, bet svešus 
cilvēkus nelaižam saimniecībā. Sli-
mība pārvietojas pa gaisu, un mātes 
pēc tam var nokost vai izmētāt savus 
bērnus. Kad pamīšus pārojam trušus 
un mamma nepieņem bērnus, tos 
vienmēr var pielikt pie Kalifornijas 
truša, kurš izbaro arī citu mazuļus. 
Bērni saka: viņiem bail no Kalifor-
nijas truša, jo tam ir sarkanas acis. 
Tas ir tāpēc, ka viņš visu redz ēnās. 
Kad tam kāds pietuvojas, viņš uzreiz 
reaģē un lec sāniski. Kad eju pie za-
ķiem, jau šķūņa galā sāku runāt, lai 


