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1. Par ko jāpadomā 

 
Kaķu dzīves ilgums ir no deviņiem līdz sešpadsmit gadiem, bet daži kaķi dzīvo ievērojami ilgāk. 

Tas, ka jums ir kaķis, visu šo laiku iespaidos jūsu ikdienas dzīvi . Tāpēc ir ļoti svarīgi palūkoties 

ne tikai uz kaķa turēšanas pievilcīgajiem aspektiem, bet padomāt arī par atbildību. Kaķim jāvelta 

uzmanība katru dienu. Viņš regulāri ir jāķemmē vai jāslauka, viņam nepieciešama labas 

kvalitātes daudzveidīga barība, vismaz reizi dienā jāmaina smiltiņas vai to aizvietotājs. 

Regulāri kopšanai neapšaubāmi jāpieskaita rūpes par to ,lai mans mīlulis nebūtu blusu un tārpu 

apsēsts. Regulāri būs jāapmeklē veterinārārsts, lai kaķi vakcinētu pret dažādām slimībām 

Jums būs nepieciešams arī kāds cilvēks ,kurš jums palīdzēs , kad dosieties vakcinēt kaķi , to 

pieturēt un uzraudzīt to, kamēr esat prom no mājām. Mums kaķis ir kopā ar veco omīti. Kaķi pie 

daktera ved mamma. Pūkam tur ļoti nepatīk, viņš vienmēr sāk trīcēt pie visām miesām. 

Dzīvnieks zina  jau pēc smaržas , kur viņš tiek nests iekšā. Tur visi dzīvnieki ir sabijušies un 

bailīgi. Kaķi tāpat kā cilvēki, saslimst un cieš negadījumos, tāpēc ievērojamu summu var veidot 

rēķins pie daktera. Lielākajai daļai kaķu patīk , ka viņus paijā. Daži kaķēni ir neveikli un var 

saplēst priekšmetus dauzoties vai skrienot. Viņiem patīk asināt nagus .Iegādājoties kaķi 

noteicošais ir kaķa  ārējais izskats .Svarīgi ir tas ,ka dažādu šķirņu kaķiem ir atšķirīgs raksturs. 

Citi vēlas aktīvi rotaļāties, citi ir mierīgi, citi grib palikt vienatnē ,citi uzmanības centrā. Mans 

kaķis grib dauzīties .Mēdz pats izprovicēt dauzīšanos, bet citreiz mierīgi guļ un neko negrib, tas  

viss ir  atkarīgs no kaķa garastāvokļa. Kamēr kaķis ir jauns, lielākā daļa cilvēku uzjautrinās par 

kaķa rotaļām. 

Kaķa kopšana daudz laika prasa, tāpēc stipri jāapdomā pirms ņemat kaķi mājās. Vairums cilvēku 

izvēlas mazu kaķēnu, jo vēlas izbaudīt prieku redzot viņa rotaļas un to, kā viņš izaug liels. 

Pieauguši kaķi arī pierod pie jauniem dzīves apstākļiem ,kā mazi kaķēni un veidojas savstarpēja 

pieķeršanās. Kaķa raksturs jau daļēji ir noteikts  ģenētiski un apstākļos kādos viņš aug. Kaut ko 

jau kaķim var iemācīt no mājas noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Rakstura atšķirības 

starp runci un kaķeni nav lielas. Atšķirība ir tikai ārēji-runči ir lielāki ar platiem pleciem, platāku 

galvu. Ja jūs neesat ieplānojuši nodarboties ar kaķu pavairošanu, tad izvēlē –runcis vai kaķene –

būs atkarīga tikai no jūsu personiskās, vēlmes. Taču, ja vēlaties savā mājā redzēt kaķēnus, labāk 

izvēlēties  kaķeni. 

Tā kā vīriešu kārtas kaķiem piemīt tendence izsmidzināt urīnu , ir diezgan neiespējami  viņus 

turēt istabā , un nevajadzētu  arī par zemu novērtēt virkni problēmu , ko varētu rādīt viena vai 

vairāku runču turēšana ārpus mājas. 

Kaķim ir jābūt savai vietiņai,  kur viņš varētu gulēt un atpūsties. Kaķi var būt ļauni,  gan mīļi,  

tad,  kad viņiem ir silti un labi viņi murrā. Šī murrāšana ieaijā miedziņā. Man tas ļoti patīk manā 

Pūkā. Daudzi cilvēki kaķi par mājas mīluli izvēlas tāpēc , ka kaķi var atstāt mājās vienu. 

Kaķis nav jāved ārā pastaigāties, šad tad var atstāt vienu .Jāiemāca bērniem tas, ka kaķis ir dzīva 

būtne un viņš ir jāciena. Kaķus nedrīkst traucēt, kad viņi guļ .Savstarpējās uzticības saites ar 

pieaugušu kaķi var veidoties tikpat stipras kā ar kaķēnu. Problēmas varētu rasties ,tad ja mājās ir 

putnu būris vai kāmis, jūrascūciņa, zivis, papagailis utt. Jāatceras ir tas ,ka mans mīlulis ir plēsīgs 

dzīvnieks(dabiskais instinkts) un tikai ļoti nedaudziem kaķiem var pilnībā uzticēties ,jo šie mazie 

dzīvnieciņi dabiskā vidē ir viņu parastais medījums. 

Mūsu kaķim mednieka instinkts ir ļoti attīstīts ,jo kad putniņš lido garām logam viņš lec tam 

pakaļ nezinot ,kur nokritīs .Tad mums jāskrien glābt viņš, jo parasti viņš izkrīt ārā pa logu no 

otrā stāva. Viņš mums ir istabas kaķis un laukā neiet . Arī putniņam nolidojot gar slēgtu logu 

viņš šņakstina zobus un ir ļoti nervozs ,uzbudināts. Esam sapirkuši daudz mantiņas , ar ko viņam 

spēlēties lai nav garlaicīgi, pat tukšu kasti turam ,jo viņš tur lien iekšā un slēpjas. Pūks ērti jūtās 

tumšajā lielajā kastē .Viņš mums ir sugas kaķis ar diezgan smagu raksturu. Viņam patiktu valdīt 

pār citiem ,ja vien tāda iespēja būtu dota . 

Veco omīti viņš pa retam grib izkomandēt, kā viņam vajag. Omīte paglaudīt viņu nevar ,jo tad 

viņai viņš kož . Arī kājās viņai lec, ja viņa grib citreiz piecelties un aiziet uz citu istabu, it kā 

notriekt gribētu viņu. Ļaunu omīte nekad nav darījusi viņam, jo kad omīte aiztaisa durvis savas 



 3 

istabas un nelaiž iekšā Pūks sēdēs un ņaudēs visu nakti un durvis plēsīs līdz deguns viņam asiņos 

,nagi noplēsti, kā karā .Bez viņas viņš arī nevar dzīvot, bet kopā arī grūti viņiem būt .Tāda ir tā 

mīlestība viena diena par maz ,bet divas par daudz. 

 

2. Rūpes par kaķi 
 

Visiem kaķiem , izņemot  sfinksu un reksu šķirnes, ir vai nu biezs, vai plāns kažoks, kurš mainās 

gandrīz visu gadu . Taču lielākā daļa apmatojuma tiek nomainīta pavasarī un vasaras sākumā. Ja 

jūs labi kopsiet savu kaķa kažoku, ievērosiet , ka samazināsies matiņu daudzums uz mēbelēm un 

drēbēm , paklājiem .Parasti īsspalvainos kaķus pietiek reizi nedēļā izķemmēt, lai viņu 

apmatojums būtu labā stāvoklī. Arī lielākajai daļai kaķu  ar pusgaru vilnu nav nepieciešama liela 

kopšana . Tomēr Persijas garspalvainā kaķa kažoka aprūpe prasa daudz darba, jo šī kaķa 

apmatojums jau pēc pāris dienām sāks savelties, ja jūs par to pienācīgi nerūpēsieties.  Ja kaķa 

kažoks kādu laiku netiek kopts, kaķis var ciest no ādas iekaisuma  un  izsitumiem, viņam var pat 

izveidoties neapmatoti  laukumi un abscesi. Ja jūs neesat gatavs ik dienu veltīt lielu daļu sava 

laika kaķa kopšanai, jums vajadzētu izvēlēties tādas šķirnes kaķi, kura kopšana ir mazāk 

darbietilpīga un neprasa tik daudz laika . Tas, kādas sukas un ķemmes būs vispiemērotākās, ir 

atkarīgs no konkrētās kaķu šķirnes kažoka struktūras un garuma. Palūdziet sava kaķēna 

audzētājam parādīt jums piederumus, ko  viņš lieto tā kopšanai, lai jūs varētu  iegādāties tādas 

pašas lietas. Tad jums sava kaķa kopšanai būs jāpatērē daudz mazāk laika un, lietojot piemērotus 

piederumus, jūs to varēsiet izdarīt daudz  efektīvāk. 

Cilvēki ,kuri savus kaķus ved uz izstādēm, viņus ne tikai regulāri un rūpīgi kopj, bet arī laiku pa 

laikam mazgā. Reizēm kaķus var nomazgāt pa retam, bet savējo mēs nemazgājam gan. 

Kaķis no bērnības jāpieradina pie mazgāšanās vannā.  Kaķi bieži asina nagus, tā ir instinktīva 

uzvedība .Noteikti nodrošiniet savu kaķi ar stabu vai arī sizala vai kokosriekstu šķiedras paklāju, 

kas domāti nagu asināšanai. Mēs savam kaķim regulāri griežam nagus.Ir labas nagu standziņas ar 

kurām griež nagus ,un Pūkam ļoti nepatīk šī procedūra. Kaķim uzturā jālieto vairāk gaļas nekā 

suņiem. Pūkam garšo vistas fileja un liellopa gaļa, cūkgaļas karbonāde. Uzturā lieto arī sauso 

barību ,slapjo barību, svaigu gurķi arī ēd .Sausā barība ilgi saglabājās svaiga. Mūsu Pūkam garšo 

jēlas olas un arī vārītas olas, vēl ēd svaigu zālīti .Zāle ir dabisks vemšanas izraisošs līdzeklis, kurš 

palīdz kaķim atbrīvoties no spalvas kumšķiem ,kas dzīvniekam var radīt problēmas. Kaķis ir tīrīgs 

dzīvnieks, jo mazgājas vairākas reizes dienā. Pūks arī sevi ļoti apmazgā ,jo viņš ir baltā krāsā tāpēc 

īpaši jāseko tīrībai. Pūks apēd arī istabas puķes ,kuras viņam garšo. Mūsu kaķim tualetē ir kastīte 

ar granulām. 

3. Ģenētika 

 

Katrā kaķa ķermeņa šūnā ir deviņpadsmit pāri hromosomu. Tajā ir uzkrāta ģenētiskā informācija. 

Kaķēns pusi ģenētisko īpašību iegūst no tēva un pusi no mātes .Hromosomās esošie gēni 

nesajaucas. Par to ir parūpējusies daba.Ja tie sajauktos ,tad rudā kaķa un baltā kaķa sakrustošanas 

rezultātā būtu krēmkrāsas kaķēns.Bet garspalvaino pārošanā ar īsspalvaino iegūtu 

pusgarspalvaino .Daži gēni ir dominējošie ,bet citi recesīvi. 

Norvēģijas meža kaķis ir samērā liels un spēcīgs. Viņam ir masīvi kauli un garš ķermenis. Kaķa 

pakaļkājas ir garākas nekā priekškājas , tāpēc mugura astes virzienā kļūst augstāka. Ķepas ir 

lielas ,apaļas un stipras. Pirkstu starpās ir vilnas pušķīši un tās viņam ļoti kut. Pakaļkājas ir 

taisnas. Tām nevar būt redzama izteikta cīpsla. Priekškāju pēdas ir mazliet vērstas uz āru .Aste ir 

gara un kupla, ejot to tur uz augšu dažreiz, ja grib pievērst uzmanību .Deguns ir taisns un nevar 

būt iespieduma . Izteiksmīgās mandeļveida acis ir nedaudz slīpas .Jaunajiem kaķēniem acis var 

būt apaļas. Ausu galiņos ir pušķīši .Kaķis  ir pusgarspalvains ,mīksta vilna, bieza. Gludie, 

spīdīgie akoti ir ūdensnecaurlaidīgi. Kažoks tos pasargā nelabvēlīgos laika apstākļos. Kaķi, kuri 

daudz laika pavada ārpus mājas ,ir biezāks un blīvāks kažoks nekā tiem ,kas dzīvo telpās. 

Runčiem kažoks ir biezāks nekā kaķenēm. Izstādes tiesneši , sausu un savēlušos kaķa kažoku 

vērtē negatīvi. Norvēģijas meža kaķu acis var būt jebkurā krāsā- zaļas, dzeltenas ,zilas, 
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sarkanbrūnas. Kaķēniem kažoks nav tik kupls, kā pieaugušiem kaķiem. Kažoks šiem kaķiem 

pilnīgi izveidojas apmēram līdz divu gadu vecuma, jo kaķis nobriest tikai trīs gadu laikā. 
 

 

4. Kažoka krāsa 

 

 

 

Apmatojuma zīmējumu rada īpaši gēni. Kaķa kažokam krāsu piešķir mazas pigmentu daļiņas  

.Šīs daļiņas var atšķirties gan pēc formas ,gan pēc lieluma, gan daudzuma.To sauc par melanīnu 

.Kaķa kažokam visas krāsas piešķir divu veidu pamatmelanīnu - eumelanīns piedod melno krāsu, 

bet feomelanīns – sarkanbrūno krāsu. Viena no senākajām mājas kaķu krāsa ir pilnīgi balta. 

Gadsimtiem ilgi cilvēki ir sajūsminājušies par šo balto krāsu. Turcijā tiek uzskatīts , ka balts 

kaķis nes laimi.Bet melns kaķis nes nelaimi. Kažoka balto krāsu vienmēr nosaka dominējošais 

gēns .Baltam kaķim patieso krāsu nevar redzēt ,jo kažoka matiņos nav pigmentšūnu. Balto kaķu 

acis ir dažādās krāsās .Bieži tās ir zelta vai zaļā krāsā. Balto kaķu audzēšana prasa īpašas rūpes 

,jo nelielai daļai ir iedzimts kurlums. Mūsu kaķim ir zaļas acis un sniega balts kažoks. 

Krāsas intensitāte samazinās, ja ir samazināts melanīna daudzums. Melnā krāsa kļūst zila, 

šokolādes brūnā krāsa pārtop par violetu, bet dzeltenbrūnā krāsa izbalē un kļūst gaiši 

dzeltenbrūna. Kažokam var būt četru dažādu veidu svītru zīmējums- slāņveida, svītras, punktiņi 

un klasiskais zīmējums ko sauc par traipaino. Ja uzmanīgi paskatīsieties uz kaķa  svītraino 

kažoku , jūs redzēsiet , ka atsevišķiem matiņiem ir mainīgas pelēcīgas smilškrāsas un melnas 

joslas. Tumšās joslas atklāj kažoka patieso krāsu. Kaķis, kura kažokā  vistumšākā krāsa ir zilā un 

kuram ir traipainais zīmējums, ir pazīstams kā klasiskais jeb traipaini zili svītrainais kaķis. 

Atšķirībā starp svītraino un plankumaini svītraino zīmējumu dažreiz ir pavisam niecīga, jo abus 

šos zīmējumus nosaka viens un tas pats gēns. Plankumainais kaķis patiesībā ir svītrains, taču 

svītras ir pārtrauktas. Svītrainie kaķi dažkārt tiek saukti arī par aguti kaķiem, jo viņiem ir speciāls 

gēns, kas nosaka īpaša svītraina kažoka veidošanos. Šis raksts ir redzams tikai tad,ja kaķim ir šis 

aguti gēns . Ja kažokā nav svītru, kaķis nav aguti. Rudu un krēmkrāsas kaķu kažokam vienmēr ir 

vairāk vai mazāk izteikts svītrains zīmējums- pat tiem kaķiem , kuriem nav aguti gēna. Tas 

dažreiz var radīt neskaidrības. 

 

5. Pusgarspalvainie kaķi 
 

Norvēģijas meža kaķis ir mana kaķa šķirne.  Norvēģijas meža kaķi viņa dzimtenē sauc par Norsk  

Skautt. Šis kaķis ir ļoti līdzīgs meinkūnam, tāpēc abas šķirnes bieži jauc. Galvenā šo kaķu 

atšķirība ir viņu galvas forma. Meinkūnam ir garāks , četrstūraināks purns un izliekts profils, bet 

Norvēģijas meža kaķim ir trīsstūrveida galva  un taisns deguns. Norvēģijas meža  kaķim ir arī 

raupjāks un taukaināks kažoks. Nedaudz atšķiras arī kaķu raksturs. Parasti meinkūni ir nosvērtāki 

nekā Norvēģijas meža kaķi. Šie kaķi , tāpat kā meinkūni un Turcijas Angoras kaķi, ir viena no 

dabiskajām kaķu šķirnēm . Tas nozīmē, ka audzē tikai dabā sastopamu krāsu laukumu, kādi ir 

Siāmas un Birmas kaķiem, kā arī violets un šokolādes krāsas kažoks. 

Meinkūnu popularitāte izraisīja interese arī par Norvēģijas meža kaķis bija samērā maz 

pazīstams ,bet tagad viņš bieži redzams izstādēs un aizvien vairāk kaķu audzētāju interesējas par 

šīs šķirnes kaķiem. Tomēr Norvēģijas kaķis ir spēcīgāks, ar raupjāku kažoku nekā Turcijas 

Angoras kaķim. Šīs izmaiņas varētu būt radušās vairāk vai mazāk dabiskas izlases rezultātā un 

īsspalvaino kaķu ietekmē, kuri tad dzīvoja Skandināvijā. Aukstajās Skandināvijas ziemās kaķiem 

ar biezu kažoku un spēcīgu ķermeņa uzbūvi iespēja izdzīvot bija daudz lielāka nekā trausliem 

kaķiem ar plānu kažoku. Norvēģijas meža kaķi nav kūtri . Viņi ir aktīvi un rotaļīgi . Šiem kaķiem 

jādod iespēja aktīvi darboties. Norvēģijas meža kaķi veikli rāpās kokos. Viņiem patīk demonstrēt 

savu veiklību. Tāpēc šī kaķa saimniekam jānodrošina iespēja savam mīlulim skrāpēt speciālu 
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koku un rāpties. Šiem kaķiem ļoti patīk rotaļlietas, piemēram- mīkstas ,,Peles’’ un galda tenisa 

bumbiņas. Šie inteliģentie kaķi ļoti draudzīgi izturas pret pieaugušajiem cilvēkiem un arī pret 

bērniem. Norvēģijas meža kaķiem patīk , ja viņus glauda un apmīļo. Ja kaķim kaut kas nepatīk , 

viņš to nepārprotami parādīs. Šie kaķi mīl tikai vienu cilvēku ģimenē un tā ir mana omīte. Šie 

kaķi ir ļoti ziņkārīgi , viņiem ir interese par visu kas notiek apkārt. Pūks vienmēr rūpīgi izpētīs 

iepirkuma somu un somas arī ciemiņu somas. Šie kaķi nobriest apmēram trīs gadu laikā. 

Speciālists uzskata , ka garspalvaino kaķu senču dzimtene ir Dienvidkrievija, Turcija un Irāna 

(agrāk-Persija). 

Senāk visi citi kaķi , kuri dzīvoja citās zemēs , bija īsspalvaini. Tādēļ , šķiet , var ticēt  

apgalvojumam , ka Norvēģijas meža kaķu priekštečus uz Norvēģiju aizveda  jūrnieki. Uzskata , 

ka pa 9. gadsimtu vikingi no Turcijas un citām zemēm atveda uz Skandināviju garspalvainus 

kaķus. Viņus interesēja nevis šo kaķu izskats, bet gan viņu paraža garos ceļojumos uz kuģiem 

ķert peles un žurkas. Var secināt, ka Norvēģijas meža kaķis ir Turcijas Angoras kaķu pēctecis. 

Abu šķirņu kaķiem ir ķīļveida galva un taisns deguns. Tas apstiprina , ka šis pieņēmums ir 

diezgan ticams. Daudzas senās skandināvu leģendas, kurās stāstīts par garspalvainajiem kaķiem 

ar kuplu asti (Huldrekatten),apstiprina, ka Mūsdienu Norvēģijas meža kaķu priekšteči jau 

gadsimtiem ilgi dzīvojuši Norvēģijas mežos. Ziemās, kad kaķiem bija grūti atrast barību, viņi 

mēdza apmesties cilvēku tuvumā. Mājās un fermās kaķi ķēra peles un žurkas, Tāpēc cilvēki 

viņus augsti vērtēja. 

Norvēģijas meža kaķis kā šķirnes kaķis pirmo reizi tika parādīts izstādē 1912.gadā. Šim kaķim 

bija melni sudrabains kažoks un interesants vārds-Gabriel Scott Solvfaks. Vairāki kaķu 

audzēšanas entuziasti ieinteresējās par šo kaķu šķirni. Viņi izveidoja kaķu audzētāju  asociāciju 

,kuras uzdevums bija  veicināt šķirnes pilnveidošanos. Taču selekcijas programma nebija 

sekmīga , jo līdz pat 1977.gadam starptautiskās kaķu audzētāju  asociācijas Norvēģijas meža 

kaķu šķirni neatzina. Mūsdienās Norvēģijas meža kaķi bieži var aplūkot izstādēs visā pasaulē. 

Plašajos Norvēģijas mežos un laukos vēl joprojām daudz Norvēģijas meža kaķu dzīvo brīvā 

dabā. Norvēģijas meža kaķis ir mierīgs, iecietīgs un draudzīgs . Viņš ir lēns un nosvērts, tomēr 

diezgan aktīvs. Lai gan pēc šķirnes nosaukuma varētu spriest, ka šis ir savvaļas kaķis , tomēr 

gadsimtiem ilgi Norvēģijas meža kaķi ir bijuši mīļdzīvnieki, Norvēģijas fermās. Daudzi 

Norvēģijas meža kaķi labi jūtas, dzīvojot mājās, tomēr viņiem lielu prieku sagādā iespēja būt ārā. 

Ja šie dzīvnieki kopš dzimšanas  tiek turēti telpās ,viņi īpaši nevēlās iziet no mājas, jo nezina, cik 

daudz prieka tas sagādās. Šie kaķi parasti labi satiek ar suņiem .Ļoti bieži kaķa un suņa 

draudzība ilgst visu viņu mūžu. 

Norvēģijas meža kaķi aizsargā savu teritoriju ,tāpēc runči nesatiek. Kastrētie runči parasti no 

savas teritorijas citus kaķus projām nedzen. Neatkarīgi no tā , vai kaķenes ir sterilizētas vai nav, 

viņas satiek labi. Mans kaķis Pūks ir kastrēts. Tomēr katram kaķim vajadzīga liela telpa ,kur 

skriet. Kaķa ūdensnecaurlaidīgais kažoks viņu labi pasargā Norvēģijas skarbajā klimatā. 

Norvēģijas meža kaķu ir rotaļīgi līdz pat lielam vecumam. Pūkam arī patīk daudz spēlēties, viņš 

pieprasa lielu uzmanību. Patīk būt sabiedrībā, kā arī pie brokastu galda piedalās kopā ar visiem 

ģimenes locekļiem. Norvēģijas meža kaķim apmatojuma maiņa notiek ātri un ļoti intensīvi. Tad 

izkritušie matiņi ir visās istabas malās .Reizēm izkritušās spalvas saveļas veidojot blīvus 

bumbuļus, kurus nevar izķemmēt. Tos mēs parasti uzmanīgi izgriežam. Šos kaķus nedrīkst 

mazgāt, jo tad viņi neatbilst šķirnes standartam .Mēs savu kaķi nemazgājam ,bet ļaujam tukšā 

vannā gulēt .Pūkam ūdens ļoti interesē, jo viņš mīl no tekoša krāna padzerties. 
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6. Mana kaķa dzīve 

 

 

Dzimis pilsētā Saldus 2006. gada aprīlī, metienā pieci kaķēni ,visi baltā krāsā, jo runcis arī baltā 

krāsā. Pie mammas nodzīvoja divus mēnešu .Pūks bija mierīgs kaķis, grozā pie visiem kaķiem 

kopā negribēja būt.Jo , kad salika kopā visus ,viņš kāpa laukā un gāja kaut kur- nezin kur. Pārējie 

kaķēni dauzījās grozā vai lūkojās , kur šis iet. Citi kaķēni, bija ļoti rotaļīgi un tos ātri paņēma 

.Gāja laiks un viņš palika viens pats ar savu mammu. Uzmanība veltīta tikai viņam no kaķu 

mammas puses. Tad pienāca tā diena 13.jūnijs un mēs braucām pakaļ savam kaķim. Pūku 

uzdāvinājām vecajai omītei jubilejā. Viņš bija ļoti uztraucies, pārbijies,jo nebija viņa māmiņa 

klāt . Mūsu tētis klāt vispār nevarēja iet, jo, tad viņš šņāca, kā nelabais, bija gatavs  pat, ar kāju 

savu mazo iecirst. Ejot laikam Pūks aprada, paaugās un pieņēma mūsu ģimeni .Pret mūsu tēti vēl 

,tagad piesargājās un arī uzšņāc lai neaiztiek labāk. 

Tētis nevar pārdzīvot to, jo viņam reti sanāk samīļot Pūks. Pūks arī nejauki uzvedās ,kad tētis ir 

pēc nakts maiņām mājās ,jo neļauj visu nakti gulēt. Viņš skrien pa istabu, lec, mētā bumbiņas pa 

gaisu, ņaud. Pievērš sev uzmanību !Tad, tētis vienmēr rājās ar Pūku. Mamma ar omīti var Pūku 

samīļot , jo viņš ļaujās.Bet, tad kad es cenšos viņu samīļot viņš mūk no manis. 

Kad nepievēršu Pūkam uzmanību, tad pats lien virsū un neliek mieru .Protams izmantoju 

izdevību ar viņu padauzīties! Esam sapirkuši rotaļlietas – grabošas peles, bumbiņas ,kā arī 

pūkainas bumbiņas .Cenšamies viņu barot ar to ,kas viņam labāk garšo. Viņš ir ļoti izvēlīgs kaķis 

ēdienā. Pūkam garšo vis labāk zivis, svaigs gurķis, zemenes ar cukuru un pienu, saldie ēdieni, 

arbūzs, saldējums, karbonādes gaļa, olas, sausā kaķu barība. 

Pūkam ļoti nepatīk ,ka es guļu vai sēžu viņa gultā ,tad viņš man šņāc virsū un šķauda. Es no viņa 

nebaidos, jo es viņu kaitinu. Kad no rītiem jāceļas ,tad Pūks lec gultā taisni man uz vēdera virsū 

un ņaud. Pūks ņaud tāpēc ,kad prasa ēst vai jūtās vientuļi un arī ,ja nevēlas lai aiztiktu viņu.Bet 

no rītiem viņš ir priecīgs ,ka var kādu pamodināt. Omītei Pūks lien zem segas apakšā un kutina 

kājas . 

 

Secinājumi 

 
Kaķi ir ļoti mīļi dzīvnieki .Saprotu to ,ja ņemat dzīvnieku, tad par viņu ir labi jārūpējas.Ir labi 

jāapsver vai vajag ņemt kaķi vai nē. Kaķi prasa daudz- rūpes un laika. Viņi ir  dzīvas radībiņas, 

kuras grib , un pieprasa savu uzmanību no mums. 

Tas, ka jums ir kaķis , visu šo laiku iespaidos jūsu ikdienas dzīvi Tāpēc ir ļoti svarīgi palūkoties 

ne tikai uz kaķa turēšanas pievilcīgajiem aspektiem, bet padomāt arī par atbildību. 

Kaķiem ir biezs vai plāns kažoks, kurš mainās gandrīz visu gadu. Lielākā daļa apmatojuma tiek 

nomainīta pavasarī un vasaras sākumā. Ja labi kopj sava kaķa kažoku tad ievērojami 

samazināsies kaķa spalvas uz drēbēm , mēbelēm, paklājiem. Savu kaķa kažoku es ķemmēju 

vienreiz nedēļā. Ja es sava kaķa kažoku neizķemmēju vienreiz nedēļā tad kaķa apmatojums jau 

pēc pāris dienām sāk savelties. Ja kaķa kažoks kādu laiku netiek kopts, kaķis var ciest no ādas 

iekaisuma un izsitumiem, viņam var pat izveidoties neapmatoti plankumi un abscesi. 

Tāpēc es savu kaķi ļoti mīlu un cenšos rūpēties par viņu kā pienākas ģimenes loceklim. Manam 

kaķim vārds ir Pūks. Esmu viņam iegādājies kažoka ķemmēšanai suku un ķemmi. Viņš izrāda 

lielu nepatiku pret suku un ķemmi. Savu nepatiku viņš izrāda viņām kožot. Ir jābūt lielai 

pacietībai kaķi kopjot. Bieži Pūks savus nagus asina uz dīvāna malas. Lai netiktu bojātas mēbeles 

kaķim regulāri apgriežam asos nagu galus. Nagu apgriešanai tiek lietotas nagu standziņas. 

Kaķa kopšana daudz laika prasa, tāpēc stipri jāapdomā pirms ņemat kaķi mājās. Vairums cilvēku 

izvēlas mazu kaķēnu, jo vēlas izbaudīt prieku redzot viņa rotaļas un kā viņš izaug liels. Pieauguši 

kaķi arī pierod pie jauniem dzīves apstākļiem ,kā mazi kaķēni un veidojas savstarpēja 

pieķeršanās. 

Es pie sava kaķa esmu ļoti pieradis un grūti iedomāties dzīvi bez viņa blēņām un arī manējām. 

Raksturā esam līdzīgi  - spītīgi, dusmīgi, izvēlīgi ēdienā, patīk dauzīties. 
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