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Agrita Blumberga

Pateicoties runcim vārdā 
Briedis, kurš radošajā darbnīcā 
«Ciparnīca» dzīvo kopš tās pirm-
sākumiem, un vācu īsspalvai-
najam putnu sunim Jupiteram, 
darbnīcā vienmēr valda dzīvība. 
Tās saimnieki — Diana Dzelme 
un Nauris Galviņš — smejas, 
ka mīluļu attiecības nav no tām 
labākajām, taču šobrīd panākts 
miera izlīguma stāvoklis.

Brīvās mākslas telpas «Baložu 
pasts» saimniece un keramiķe Di-
ana Dzelme atzina, ka Briedis viņu 
dzīvē uzradās pēkšņi. «Mēs ar Nauri 
skaidri zinājām, ka darbnīcā nekad 
negribēsim kaķi. Krīzes situācijā 
ienācām pilnīgi tukšā telpā, lēnām 
sākām kaut ko darīt un drīz vien sa-
tikām Briedi. Tas bija agrs rudens — 
durvis stāvēja vaļā un pēkšņi pa tām 
bļaudams ienāca slims kaķēns ar 
pūzņojošām actiņām un paplukušu 
spalvu. Neizskatījās pēc dzīvotāja. 
Izlēmām pasaukt SIA «Janvāri», lai 
viņi nopotē dzīvnieciņu un tam ne-
būtu jāmokās, taču Romāra (veteri-
nārārste Romāra Pabērza — A. B.) 
izrakstīja zāles un atsūtīja viņu at-
pakaļ. Tad izlēmām, ka mums viņš 
jāņem pie sevis.

Kad Briedis bija mazs, šeit nebija 
apkures. Lai patvertos no aukstu-
ma, viņš dzīvoja man uz pleca kā 
papagailis. Kaķiem ļoti patīk kera-
miķu darbnīcas. Lielai daļai manu 
paziņu darbnīcās ir pieklīduši kaķi. 
Viņiem patīk vide, kas šeit valda,» 
atklāja Diana.
Vārds, kas palīdz izdzīvot

Sākotnēji kaķēns bija ļoti vārgs un 
neko neēda — ja tas tā turpinātos vēl 
pāris dienas, iznākums būtu nelāgs. 
Par spīti piedzīvotajam kaķēns saņē-
mās, atsāka ēst un palēnām atvese-
ļojās. Diemžēl sliktais sākums atstāja 
iespaidu arī uz viņa turpmāko dzīvi. 
Kaķēns ik pa laikam slimoja, un vi-
ņam radās problēmas ar kauliem, it 
sevišķi pakaļkājām. Šajā laikā Diana 
sastapās ar neticami labiem veteri-
nārārstiem. Nesen viņa bija Pārven-
tas veterinārajā klīnikā, kur Briedim 
tika veikts rentgens. Attieksme no 
darbinieku puses bija pārsteidzoši 
saudzīga, rūpīga un uzmanīga.

Tā kā kaķēns bija nīkulīgs, saim-
niekiem radās grūtības ar dzimuma 
noteikšanu. «Sākumā domājām, ka 
tā ir meitene. Tas runāja Briedim par 
labu, jo puiku mēs tiešām negribē-
jām. Tā kā kaķēns bija vārgs, izlēmām 
dot tam stipru vārdu. Viens no drau-
giem teica — sauksim viņu par Ligi-
tu, mana priekšniece Ligita ir stipra 
sieva. Tā Briedis kļuva par Ligitu. Pēc 
mēneša atklājām, ka tas ir puika, un 
nosaucām viņu par Briedi. Pirms as-
toņiem gadiem vēl neko nezinājām 
par Mairi Briedi. Izvēlējāmies šo vār-
du tikai tāpēc, lai kaķēns būtu stip-
rāks un izdzīvotu. Tā nu viņš tagad ir 
Ligita Briedis,» smejas Diana.
Piedaloties mākslas darba 
radīšanā

Viņasprāt, Briedis ir pateicīgs par 
jaunajām mājām (cik nu kaķis vispār 
var būt pateicīgs) un darbnīcā jūtas 
ērti. Viņš nebaidās no svešiem cilvē-
kiem, bet runājas un cenšas izrādī-
ties, kā vien spēdams. Tāpat viņš ir 
ļoti uzmanīgs — ja uz galda ir salikti 
trauki, Briedis starp tiem lavierē tik 
uzmanīgi, lai neko nesabojātu.

Ciemos pie Brieža un Jupitera

Jupiters ir aktīvs un viegli pa-
kļaujas dresūrai.

«Kad Briedis bija pavisam mazs, 
viņš iekāpa sarkanajā mālā un pēc 
tam baltā bļodā, tādējādi piedaloties 
mākslas darba radīšanā, taču kopu-
mā viņš ir ļoti uzmanīgs. Sākumā 
Nauris domāja, ka varētu viņu izdre-
sēt, piemēram, neļaut lēkt uz galda. 
Nauris sēdēja pie galda un rotāja 
lielas, skaistas kannas. Kaķis uzlēca 
uz galda, bet Nauris nocēla viņu lejā. 
Tā tas atkārtojās vairākas reizes. Pēc 
tam Briedis piegāja pie katras kannas 
un ātri ar ķepām iešņāpa tajās. Tad 
mēs vairs viņam neliedzām lēkt uz 
galda, viņš uzvarēja. Briedis ir pārlie-
cināts, ka mēs pie viņa nākam ciemos 
un īstais saimnieks darbnīcā ir viņš.

Vienu reizi šeit bija ielīdusi žurka. 
No žurkām man patiešām ir bail, tas 
ir dzīvnieks, ko nespēju saprast. Pa-
cēlu Briedi, noliku viņu pretī žurkai, 
bet viņš atkāpās un aizgāja pie bļodi-
ņas paēst. Nekādas reakcijas. Runči 
žurkas neķer, kaķenes dodas cīņā, 
bet runči uz tādām lietām neparaks-
tās. Viņi kaujas tikai ar saviem sugas 
brāļiem, kuru šeit ir daudz. Briedis 
dažkārt iesaistās kaķu kaujās ar kle-
jojošajiem kaķiem — gan pieradinā-
tajiem, gan nepieradinātajiem. Viņš 
ir ļoti izturīgs, astoņas dzīvības jau 
ir iztērētas, bet vēl drusciņ palicis,» 
smaidot teica Diana.
Tas, kas kustas, ir medījums

Ar Jupiteru Briedis īpaši labi 
nesadzīvo, taču šobrīd panākts 

miera izlīguma stāvoklis un guļvie-
tas ir sadalītas. Neskatoties uz to, 
saimniekiem vienmēr jābūt līdzās. 
«Vienu reizi, kad Nauris ģērbās un 
es slaucīju telpu, pēkšņi izdzirdēju 
rēcienu — kaķis iešņāpa Jupim de-
gunā un pats iemuka virtuvē. Jupis 
ir medību suns — viņš uzskata, ka 
tas, kas nav suns, un tas, kas kustas, 
ir medījums. Jupi Nauris iegādājās 
pirms četriem gadiem. Tolaik viņš 
bija tikai kucēns, bet Briedim bija 
slikta pieredze, tāpēc viņš neatka-
rīgi no suņu izmēra ar tiem nedrau-
dzējas,» skaidroja Diana.

Vācu īsspalvaino putnu suni 
Nauris izvēlējās tā iemesla dēļ, ka 
šīs šķirnes suņi ir aktīvi un vieg-
lāk pakļaujas dresūrai. Pirms mī-
luļa iegādes viņš skatījās filmas 
par suņu audzināšanu un pētīja 
dažādas šķirnes. Tas nebija spon-
tāns lēmums, bet gan apzināta 
izvēle. «Izvēlēties vārdu bija sa-
režģīti. Viņš ir šķirnes suns, līdz 
ar to vārdam bija jāsākas ar tēva 
vārda pirmo burtu. Enciklopēdijā 
uz «j» burta latviešu valodā ir tādi 
vārdi kā jezga, juceklis, jandāliņš. 
Galu galā izlēmām viņu saukt par 
Jupiteru jeb Jupi. Ieraugot Jupi, 
Briedis šņāca, brēca, rūca un gau-
doja kā negudrs, bet tagad viņi ir 
pieraduši viens pie otra un mā-
cās sadzīvot,» atklāja darbnīcas 
saimnieki.

Lai patvertos no aukstuma, sākotnēji Briedis savai saimniecei 
dzīvoja uz pleca kā papagailis.                   Daiņa Kārkluvalka foto

Briedis ir pārliecināts, ka īs-
tais saimnieks darbnīcā ir viņš.

Mājas mīluli Nauris izvēlējās atbildīgi — tas nebija spon-
tāns lēmums, bet gan apzināta izvēle. 

 Pirms pāris dienām pat-
versmē nonāca kaķenīte, kura 
pazaudēja saimnieku. Viņa 
cer, ka izdosies atgūt zaudēto 
un atrast saimnieku vai no-
nākt jaunā mājvietā.

Agrita Blumberga

Nedienas dzīvnieku patvers-
mē «Ausma» nebeidzas — bieži 
vien dzīvnieki saimniekiem kļūst 
par apgrūtinājumu un paliek 
bez mājām. Par to, lai šādas si-
tuācijas neatgadītos, ir atbildīga 
visa sabiedrība. Viena no lietām, 
ko varam darīt, lai atvieglotu as-
taiņu ikdienu, ir sniegt viņiem 
jaunas mājas.

Brālīši, kuri pavisam nesen 
ieraudzīja šo pasauli, nonāca 
patversmē nākamajā dienā 
pēc dzimšanas un nu vēlas at-
rast jaunu saimnieku. Kucēni ir 
čipēti un potēti.

Suņuks vārdā Lācis pat-
versmē atrodas kopš pagāju-
šā gada rudens. Lācis ir trīs 
gadus vecs, un viņš labprāt 
dzīvos pie ķēdes. Astainis ir 
lādzīgs, miermīlīgs, saprotošs, 
uzticams un ļoti draudzīgs.

Kaķenīte ar košo kažociņu 
vēl nav apradusi ar jauno si-
tuāciju, tāpēc ir nedaudz bailī-
ga, taču viņa labprāt rotaļājas 
un pavada laiku kopā ar cilvē-
kiem, kuriem uzticas.


