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Ievads 

 

 

Darba autore izvelējas šo tēmu lai zinātu par Siāmas kaķu šķirnēm. Vai Siāmas kaķi ir 

plēsīgi.  Siāmas kaķis jeb siāmietis pārstāv vienu no vispazīstamākajām Austrumu jeb 

Orientālo kaķu šķirnēm un tā ir pirmā pasaulē atzītā Orientālā šķirne. 

 

Mērķis – Lai darba autore pati uzzināt un parādīt citiem.                                                                                                                                                                                           

 

Uzdevumi 

1. Lai iegūtu informāciju par Siāmas kaķiem. 

2. Kā Siāmas kaķi jāaudzina. 

3. Siāmas kaķa veselība. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kā cēlušies Siāmas kaķi 

 

Siāmas kaķi cēlušies (un radies arī šīs kaķu šķirnes nosaukums) senajā Siāmas 

karaļvalstī. Pirmie kaķi, kas mituši Siāmas karaļu pilī aprakstīti 1350. gadā. 1871. 

gadā minēti divi Siāmas kaķi kuri piedalījās kaķu izstādē Londonas Kristal Palace.  

1884. gadā angļu konsuls Bangkokā atveda uz Angliju divus Siāmas kaķus (FO un 

MIA). Tieši šo Siāmas kaķu pēcteči 1885. gadā kļuva par Siāmas kaķu čempioniem. 

 

1885. gadā arī franču diplomāti ieveda divus Siāmas kaķus Francijā. Francijas 

prezidentam tika uzdāvināti divi Siāmas kaķi. Francijas centrālā kaķu mīļotāju 

sabiedrība (SCFF) jau 1892. gadā izstrādāja pirmo Siāmas kaķu standartu. 

1901. gadā Anglijā tika nodibināts pirmais Siāmas kaķu mīļotāju klubs. 

 

Amerikā Siāmas kaķi nokļuva 1890. gadā. 

 

Senie Siāmas kaķi ļoti atšķirīgi no mūsdienu Siāmas kaķiem. Agrāk tie bija masīvāki. 

Pašlaik Siāmas kaķu standarts paredz, ka Siāmas kaķi sver 3 – 5kg.. Ķermenis ir 

pagarināts (austruma tipa), ļoti slaids un muskuļots. Siāmas kaķu galvai ir ķīļveida 

forma (pāreja no pieres uz garo degunu ir gandrīz nemanāma). Ausis lielas , pie 

pamatnes platas. Ļoti skaistas ir Siāmas kaķu acis. Tās ir, spilgti zilā krāsā. Siāmas 

kaķu spalva ir īsa, zīdaina, nav pavilnas. Kaķu krāsa uz purniņa, ausīm, garajām 

kājām un astes. Starp ķermeņa daļām un gaišo pamatkrāsu jābūt labi saredzamam 

kontrastam.  

Siāmas kaķiem ir „vulkānisks” raksturs. Kaķi ir ļoti „pļāpīgi” un draudzīgi. Viņi 

pastāvīgi grib būt līdzās cilvēkam un piedalīties visos tā darbos. Necieš ilgu 

vientulību, ir nenogurstošs rotaļu biedrs bērniem. Siāmas kaķi ļoti mīl komfortu un 

siltumu, tādēļ piemēroti dzīvei tikai mājās. No saimnieka puses neprasa nekādu 

kopšanu. 

 

 

 



Siāmas kaķu raksturs 

 

Jebkuram, kurš plāno iegādāties Siāmas kaķi, jāzina, ka šiem kaķiem ir ļoti stingrs 

raksturs un viņu klātbūtne mājās vienmēr ir jūtama. Pastāv uzskats, ka šie dzīvnieki 

pēc uzvedības ir nedaudz līdzīgi suņiem. Tam ir pamatots iemesls. Siāmas kaķi ir 

visai skaļi. Viņi var stundām ilgi "sarunāties" ar jums. Kad kaķis būs izsalcis, vēlēsies 

pievērst jūsu uzmanību vai arī viņu kaut kas neapmierinās, tūlīt atskanēs skaļa, 

piesmakusi ņaudēšana. Ārkārtīgi skaļi ņaud Siāmas kaķenes meklēšanās laikā. Šī 

iemesla dēļ viņas ir kļuvušas bēdīgi slavenas. Siāmas kaķi ir ļoti sabiedriski radījumi. 

Ja kaķis nesaņems pietiekami daudz uzmanības, viņš pats to pieprasīs. Tā kā šie kaķi 

ļoti mīl sabiedrību, viņus nevar pārāk ilgu laiku atstāt mājās vienus pašus. Ja visu 

dienu esat aizņemts darbā, būtu lietderīgi iegādāties vēl kādu kaķi, vai apsvērt iespēju 

vispār nepirkt Siāmas kaķi. Siāmas kaķi ļoti labi satiek ar citiem kaķiem, bet īpaši labi 

- ar suņiem. Viņiem patīk, ja tos glāsta, un viņi stundām ilgi labprāt guļ, saritinājušies 

saimnieka klēpī. Šie kaķi ir ideāli piemēroti cilvēkiem, kuriem patīk sabiedrība, jo 

Siāmas kaķi prot lieliski kontrolēt savu garastāvokli un gandrīz vienmēr ir kustīgi un 

uzjautrinoši. Viņi ir rotaļīgi kaķi, kam patīk visādas rotaļlietas, piemēram, galda tenisa 

bumbiņas, papīra bumbiņas, un no vilnas pagatavotas peles. Vairums kaķu ātri 

iemācās atnest papīra gabaliņus vai bumbiņas. Siāmas kaķi labprāt iet pastaigā pie 

saites. Ja jums ir Siāmas kaķis, tad atcerieties, ka jūsu mājās ir nevis parasts kaķis, bet 

personība. Viņš ar uzviju atmaksās jums par to mīlestību un uzmanību, ko būs 

saņēmis no jums.  

 

 

Siāmas kaķu krasa 

Siāmas kaķa apmatojums ir īss, gluds un blīvi piegulošs. Ķermeņa pamatkrāsas ir 

matēta ar tumšāku intensīvā tonēta punktējumu. Punktējums turpinās ari uz purniņa, 

ausim, kājām un astes, kuras ir ķermeņa vēsākas daļas. Temperatūra var jūtami 

ietekmēt krasas toni. Siltāka klimata dzīvojošiem kaķiem punktējums bieži vien būs 

mātes. Siāmas kaķis ir neticami daudz dažādas rakstu un krasu kombinācijas. 

'Sabuļādas brūns' - punktējums ir sabuļādas brūns, ķermenis ir krēmkrāsās ar 

iespējamu ēnojumu līdz silti dzeltenbrūnam tonim uz muguras. Deguna gļotāda un 

klepu spilventiņi ir sabuļādas brūni. 'Zils punktējums' - punktējums ir gaiši zils, 

ķermenis ir sniegbalts ar iespējamu ēnojumu līdz mātei zilam tonim uz muguras. 

Deguna gļotāda un klepu spilventiņi ir zili. 'Šokolādes krasas punktējums' - 

punktējums ir piena šokolādes krasa, ķermenis ir ziloņkaula krasa. Deguna gļotāda un 

klepu spilventiņi ir šokolādes krasa vai iesārti šokolādes krasa. 'Ceriņkrāsas 

punktējums' - punktējums ir iesārti pelēks, ķermenis ir magnoliju krasa. Deguna 



gļotāda un klepu spilventiņi ir iesārti pelēki. 'Kanelbrūns punktējums' - punktējums ir 

kanelbrūns, ķermenis ir ziloņkaula krasa. Deguna gļotāda un klepu spilventiņi ir krasu 

gamma no sārtiem līdz pat kanelbrūniem. 'Karamelkrasās punktējums' - punktējums ir 

brūni pelēks, ķermenis ir balts. Deguna gļotāda un klepu spilventiņi ir iesārti pelēki. 

'Dzeltenbrūns punktējums' - punktējums ir matēti roze dzeltenbrūns, ķermenis ir balts. 

Deguna gļotāda un klepu spilventiņi ir iesārti dzeltenbrūni. 

 

Siāma kaķa vēsture 

Siāmas kaķu pirmsākumi meklējami Tālajos Austrumos. Neviens precīzi nezina, no 

kurienes cēlušies pirmie Siāmas kaķi, bet šie dzīvnieki bija pazīstami jau 14. gadsimtā 

Taizemē, agrākajā Siāmā. Viņus 19. gadsimta beigās Taizemē ievēroja britu ceļotāji. 

Britiem bija tikai parasti mājas un fermu kaķi, kā arī Angoras kaķi, kuri tajā laikā bija 

modē. Nekad agrāk viņi nebija redzējuši šādus dzīvniekus ar garu ķermeni, īpatnējiem 

iekrāsojumiem un īsu, mīkstu kažoku. Briti neskaitāmus Siāmas kaķus paņēma sev 

līdzi uz mājām, un viņu sievas tos ļoti iemīļoja. Viņas darīja visu iespējamo, lai šie 

dzīvnieki justos kā mājās. Daudzas ceļotāju sievas turēja kaķus apkurināmās 

siltumnīcās, kurās auga tropiskie augi, ko viņu vīri bija atveduši no iepriekšējiem 

ceļojumiem. Elegantos siāmiešus atklāja arī francūži, un šos kaķus varēja bieži 

aplūkot pirmajās kaķu izstādēs. Mūsdienu Siāmas kaķu uzbūve ļoti atšķiras no tālaika 

Siāmas kaķu uzbūves. Pirmie Siāmas kaķi bija daudz robustāki, viņu galva bija vairāk 

apaļa nekā trīstūrveida. Tālaika kaķi šķielēja. Viņiem bija lūzums astē. Šīs īpatnības 

kalpoja kā pierādījums, ka Siāmas kaķis ir tīršķirnes. Tās bija arī Siāmas kaķu šķirnes 

raksturīgākās pazīmes, kuras tika uzskatītas par ļoti vēlamām. Jāpiemin, ka kaķiem, 

kurus turēja Siāmas tempļos, šīs anomālijas neparādījās. 

 

 

Siāma kaķa barošanās 

Kaķis, kas nemaz neiet laukā, patērē ļoti maz enerģijas. Vidējais barības daudzums, 

kas nepieciešams 3,5 kg smagam mazaktīvam kaķim bez liekā svara ir apmēram 50 

grami barības graudiņu, kas satur apmēram 350 kal/100. Daži kaķi ēd, kad tiem ir 

garlaicīgi, tāpēc ir svarīgi kontrolēt dienā pieejamās pārtikas daudzumu. Tajā pašā 

laikā ir svarīgi izvēlēties Veselīga Uztura barību, kuras enerģijas blīvums ir vidējs, 

tādējādi izvairoties no liekā svara problēmām, it sevišķi tāpēc, ka mājas kaķi parasti 

tiek sterilizēti. Samazinoties kaķa dzimumhormonu sekrēcijai, palielinās tā apetīte. 

Pēc sterilizācijas, kaķa svars pāris mēnešu laikā var pieaugt par 30%. 

Kaķim, kas regulāri iet laukā, ir nepieciešams vairāk enerģijas, apmēram 70 kal uz 

vienu kaķa svara kilogramu dienā. Šī vajadzība pieaug atkarībā no laukā pavadītā 



laika, pieejamās teritorijas un klimata. Tomēr kaķa uzturs nedrīkst palikt nemainīgs: 

daudzi tā sauktie „āra” kaķi ziemas laikā kļūst par „mājas” kaķiem! 

Pieaudzis iekštelpu kaķis apmēram 30% laika nomodā pavada laizot un kopjot savu 

kažoku. Norītie mati parasti tiek izvadīti caur gremošanas sistēmu, taču reizēm rodas 

problēmas, kad gremošanas traktā veidojas spalvu kumšķi. Šo kumšķu dabīgu 

pārstrādāšanu var veicināt, gremošanas sistēmu stimulējot ar Veselīga Uztura barību, 

kas bagātināta ar nesagremojamām šķiedrām. 

Siāmas kaķu attēli 

 

 

 

 



 

Secinājumi 

 

Darba autore secina kad, Siāmas kaķi ir plēsīgi. Siāmas kaķiem ir modernie siāmieši  
tradicionālie kaķi. 



 

Iegūti informācijas avoti. 

 

http://www.purina.lv/apps/breedlibrary/CatBreedInfo.aspx?bi

d=22 

http://www.kakiem.lv/component/content/article/53-kau-

irnes/146-simas-kais.html 

http://www.royalcanin.lv/kakens-un-kakis/kakis/dzive-ar-

kaki/kaka-barosana 
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