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Rēzeknē īsteno sen izlolotu ideju
Ar Ivetu tiekamies saulainā jūlija dienā viņas mājdzīvnieku viesnīcā «Ezis», kurā

tobrīd uzturas trīs suņi, gaidot savus saimniekus. Iveta izrāda telpas un iepazīstina ar
katru mājdzīvnieku, kas te atrodas. Sarunas sākumā viņa atklāj, kā radusies ideja par
šādas viesnīcas izveidi Rēzeknē un cik smags ir bijis Covid-19 periods, kad uz rokas
pirkstiem varējis saskaitīt, cik daudz (jeb precīzāk – maz) te bijis to mājas mīluļu, kas
izmantoja mājdzīvnieku viesnīcas pakalpojumus.

«Māsa tolaik strādāja Rēzeknes dzīvnieku patversmē (te tagad strādā arī Iveta –
I.K.-M.) par vadītāju, un mēs saskārāmies ar tādu problēmu, ka tad, kad saimniekam ne-
pieciešams uz ilgāku laiku izbraukt, pilsētā nav tādas vietas, kur atstāt savu mīluli.
Daudzi suņi nonāca patversmē, tieši aizmūkot, – draugam atstāj mājdzīvnieku pieskatī-
šanai, bet suns aizmūk. Tad radās ideja, ka vajag pilsētā mājdzīvnieku viesnīcu, jo tādas
te nav. Tolaik tuvākā mājdzīvnieku viesnīca bija tikai Jēkabpilī. Tāpēc mēs ar māsu no-
lēmām, ka nepieciešams tādu izveidot arī Rēzeknē. 

No idejas līdz reālam rezultātam pagāja trīs gadi, kuru laikā tika iegūtas nepieciešamās
atļaujas, sakārtoti dokumenti, atrastas telpas un tās iekārtotas. «Īrējām šo telpu, visu sa-
viem spēkiem māsas vīrs sataisīja. Tagad jau mans vīrs krātiņus ir pārtaisījis. Arī plauk-
tiņus mans vīrs taisīja, linoleju mēs ar māsu likām divatā. Lēnām visu uzlabojām, te,
piemēram, kaķiem ir pastaigu laukumiņš iekštelpās, pirms tam bija mazāks, bet krustdēls
uztaisīja lielāku. Materiāli mums izmaksāja ap 3000 eiro, varbūt pat vairāk. Viss, kas te
redzams, paveikts pašu spēkiem ar ģimenes atbalstu,» saka Iveta.

Skaistais un skanīgais nosaukums «Ezis» nav radies nejauši – tas ir dots par godu
ezim, kas vairākas reizes tika manīts tepat pie mājdzīvnieku viesnīcas ēkas augošā
bērza. «Sākām ezi barot, un tā arī mājdzīvnieku viesnīca ieguva savu vārdu. Tas gan
nav oficiālais nosaukums. mājdzīvnieku viesnīca ir reģistrēta kā IK «VARI», jo, reģistrējot
uzņēmumu, man neļāva likt nosaukumu «Ezis», tomēr man tas patīk, un tādēļ arī tiek
lietots ikdienā,» saka Iveta.

Visi darbi, lai īstenotu ideju par viesnīcu, notika jau 2016. gadā, bet tā kā dokumenti
tika sakārtoti vien 2018. gadā, tad nu arī 2019. gads bija tas laiks, kad viesnīca pa īstam
oficiāli sāka darboties. Atceroties pirmo klientu jaunajā viesnīcā, Iveta teic, ka tas bijis
taksis, kurš saplucinājis sīkos gabaliņos visu viņas rūpīgi sašūto matraci – viss krātiņš
esot bijis mazos porolona gabaliņos! Bet paši pirmie, kas izmēģināja, kā tad ir dzīvot
šajā vietā, bija Ivetas un viņas māsas suņi. 

Nedrīkst baidīties un jābūt labam psihologam
Kas tad lielākoties ir mājdzīvnieku viesnīcas «Ezis» klienti? Kā jau varat iedomāties,

tad tie ir kaķi un suņi, kas ir visbiežākie ciemiņi. «No rīta kaķi ielieku krātiņā, kuram ir
divi stāvi. Vakarā atnāku pabarot, ielieku pastaigu laukumiņā, kamēr viņa krātiņu izmaz-
gāju, ielieku paēst. Ja dzīvnieks ir mīļš un grib draudzēties, tad varu ar viņu parunāties,
paglāstīt, ja negrib ar mani spēlēties, tad lieku atpakaļ krātiņā. Kaķi te ir ļoti reti, parasti
viņus atstāj uz kādām divām nedēļām, uz trim dienām neviens kaķi neved pie mums.
Suni atstāj uz vienu vai divām dienām, jo viņu vajag izstaidzināt. Man ar suņiem ir
vieglāk komunicēt, varu parunāt arī ar kaķiem, bet kaķis tomēr ir kaķis,» atklāj Iveta. 

Jautāju Ivetai, vai ir bijis tā, ka atvestais mājdzīvnieks nu nemaz nav draudzīgs un ir ļoti
grūti ar viņu saprasties. «Jā, pirms diviem gadiem uz viesnīcu atveda vācu aitu suni. Saim-
nieks suni tur tā nostāk, sakot, ka suns ir agresīvs un visiem metas virsū, bet nu lai te vis -
maz paguļot, nevajag arī staidzināt. Pasēdēju vakarā ar suni  divas stundas – viņš uz mani
rūca, rēja, bet es tik otrpus krātiņam runājos. No rīta atbraucu, paņēmu pavadiņu, zinu, ka
nedrīkst baidīties un bailes izrādīt, jo suns jau to jūt. Es taču nedrīkstu baidīties, jo suns ir
pie manis ciemos, nevis es pie viņa. Tā nu es viņam prasu, vai iesim pastaigāties, viņš man
parāda zobus, es savukārt parādu viņa siksnu, pielieku to un izgājām ārā. Viņš man veselu
nedēļu te nodzīvoja un ideālāka suņa nebija – bija priecīgs, visur izstaigājāmies ar viņu. At-
brauca saimnieks, viss – suns atkal rāda zobus un klāt pie sevis nelaiž,» atklāj Iveta, kura ir
labs dzīvnieku psihologs un spēj sadraudzēties arī ar tiem, kas sākotnēji nešķiet tik draudzīgi.

Iveta saka, ka pilsētnieki zina par šo iespēju Rēzeknē mājdzīvnieku viesnīcā atstāt
savu mīluli, tomēr joprojām ir daudz arī tādu, kuri par šo vietu uzzina pirmo reizi.
«Vienu gadu man visu vasaru bija klienti – gandrīz katru nedēļu bija gan suņi, gan
kaķi,» viņa atceras. 

Vai ir arī kādi citu valstu mājas mīluļi pabijuši Rēzeknes viesnīcā? «Nesen bija 
no Spānijas. Spāņi atbrauca ekskursijā uz Latviju, un tieši Rēzeknē viņiem salūza 
automašīna. Nedēļas laikā saremontēja, sāka braukt, un atkal auto salūza, un viņu 
suns – ļoti skaists vācu aitu suns – pie manis nodzīvoja ļoti ilgi. Pat aizbraucu pati
pakaļ, suņuku no mašīnas paņēmu, kad tā otrreiz bija salūzusi,» stāsta Iveta, piebilstot,
ka suns saprata visas komandas, kas tika teiktas, vienalga – latviski, angliski vai krie-
viski.

Mūsu sarunas laikā krātiņos mīt trīs suņi. «Pats mazākais Lexus ir no Vācijas. Viņa
saimnieki ir latvieši, bet dzīvo Vācijā. Tagad atbrauca ciemos, bet suni nevar līdzi ņemt,
jo tur jau ir cits suns. Kādas desmit dienas vai mazliet vairāk te uzkavēsies. Vēl ir suns
no Rēzeknes un Dagdas,» stāsta Iveta, rādot, ka uz katra krātiņa durvīm ir pielikta zīmīte
ar suņa vārdu un laiku, cik ilgi viņš te paliek. Vēlāk arī izejam laukā ar vienu no viesnīcas
iemītniekiem – vācu aitu suni Atardu. Viņa saimnieki, kas ir no Dagdas, devušies uz trīs
mēnešiem uz ārzemēm strādāt. Lielais suns, kurš sākotnēji krātiņā tik skaļi rēja, nonācis
laukā, grib spēlēties un gaida, kad viņam pametīs kociņu. Iveta ar Atardu visu laiku sa-
runājas, atzīstot, ka viņai ļoti patīk pļāpāt ar suņiem.  

Kad jautāju, kāds ir Ivetas dienas ritms, tad jāteic, ka tas ir ļoti noslogots, – pēc
darba dzīvnieku patversmē vakarā ap plkst. 8 viņa dodas uz mājdzīvnieku viesnīcu. Ja
tur vienlaicīgi ir pieci suņi, tad palīgā dodas arī meita vai vīrs. 

Mājdzīvnieku viesnīcā mīlulis būs drošībā
«Kad savulaik braucu ciemos pie krustmeitas uz Šveici, arī savu suni aizvedu uz

mājdzīvnieku viesnīcu Jēkabpilī, jo zināju, ka viņš tur būs pabarots un nekur neaizmuks,»
saka Iveta, uzsverot, ka ir svarīgi zināt, ka tavs mīlulis būs labi aprūpēts paša prombūt-
nes laikā. 

Uz jautājumu, kādēļ cilvēkiem ieteiktu izmantot dzīvnieku viesnīcas pakalpojumus,
Iveta atbild: «Uzskatu, ka, pirmkārt, mājdzīvnieks ir drošībā. Man ir atbildība pret
klientu. Ja mājdzīvnieku atstāj draugiem pieskatīt, tad visādi var gadīties. Dzīvnieku pa-
tversmē vienu brīdi bija daudz dzīvnieku, kuri aizmukuši, tiekot atstāti draugiem vai pa-
ziņām,» saka Iveta. Tāpat viņa atklāj, ka, ja vajag, var arī aizbraukt uz mājām un vienu
reizi dienā izstaidzināt suni. 

«Šie divi kovida gadi bija pilnībā tukši – vienu gadu tikai divi, bet otrā – septiņi
klienti. Bet ziemā tik un tā telpas tika apkurinātas,» atklāj Iveta. Savukārt runājot par šo
gadu, jāteic, ka nu cilvēki jau sākuši doties atpūsties un izvēlas savus mīluļus uzticēt
mājdzīvnieku viesnīcas saimnieces gādīgajās rokās. «Līgo svētkos pie mums bija daudz
suņu – atstāti uz divām vai vienu nakti. Varbūt cilvēki nekur arī nebrauca, bet negribēja
pēc svētkiem tik agri celties, lai suni vestu laukā,» saka Iveta, piebilstot, ka viņai patīk,
ja suns viesnīcā uzturas trīs dienas, citādi, ja atved viņu pirmo reizi, bet uz ilgāku laiku,
tad sunim esot liels stress. 

«Tiešām prieks, ka jau mazliet ir parādījusies dzīvība un cilvēki sāk ceļot. Pašai
prieks par to, citādi jau domāju, kā nu būs, – man taču īres maksa jāmaksā, nodokļus
šogad paaugstināja. Es viesnīcas cenas gan neesmu paaugstinājusi – kā ir cena 8,05 eiro
par suņa izmitināšanu vienā dienā, tā ir, bet kaķiem – tie paši 3,45 eiro. Laiks mājdzīvnieku
viesnīcā netiek rēķināts pa stundām, bet ir par diennakti – no plkst. 8 rītā līdz nākamās
dienas plkst. 8 rītā. Pagaidām cenas celt neplānoju, jo klientu jau nav tik daudz. Kā ir, tā
ir. Malku iegādājos par savu naudu, vispār – te viss ir par savu naudu. Smejos, ka te ir
nevis uzņēmējdarbība, bet hobijs. Paziņa taisa atskaites un jau saka – o, tev šajā mēnesī
astoņi eiro nopelnīti,» stāsta Iveta, atklājot, ka par naudu nedomā, jo «man galvenais, lai
dzīvniekiem viss ir labi». 

«Ļoti daudzi zvana uz dzīvnieku patversmi un saka, ka grib atstāt kaķi uz trīs mēne-
šiem, jo paši aizbrauc. Tomēr uz dzīvnieku viesnīcu neviens neved, jo uzskata, ka
3,45 eiro par kaķu uzturēšanu dienā, pat ar manu viesnīcas tualeti ar granulām, esot par
dārgu. Cilvēki uzskata, ka viss ir jādara par velti,» teic Iveta. 

Tāpat viņa atgādina, ka ir svarīgi, ja esi pieteicis savu mīluli viesnīcā, bet kādu
iemeslu dēļ tomēr neizdodas viņu atvest, tad tikai cilvēcīgi būtu par to pabrīdināt.
«Daudzi cilvēki piezvana, piereģistrējas, bet neierodas. Es jau saku, ja pārdomāsiet, 

tad piezvaniet, lai varu savu laiku plānot. Arī degviela tagad nav tik lēta, lai uz priekšu
un atpakaļ brauktu. Tāpat arī vietu mājdzīvniekam rezervēju, sakārtoju, pēc katra dzīv-
nieka sedziņu izmazgāju.»

Sarunas noslēgumā mājdzīvnieku viesnīcas «Ezis» īpašniece atklāj, ka gribētos
īstenot dažādas ieceres saistībā ar viesnīcu, bet viss atkarīgs no klientiem. «Ja nāks
klienti, tad varēšu daudz ko sataisīt. Piemēram, gribēju, lai ēkas saimnieks aiz viesnīcas
ēkas atļauj uztaisīt pastaigu laukumu. Ja visi pieci suņiem paredzētie krātiņi ir pilni, tad
man nav, kur suni atstāt, kad dezinficēju viņa krātiņu, ko daru pēc katras pastaigas,»
atklāj Iveta. 

Uzzināt vairāk par mājdzīvnieku viesnīcu «Ezis» un sazināties ar tā īpašnieci var, ie-
lūkojoties viesnīcas Facebook lapā, tur pieejami arī uzņemšanas nosacījumi un cenas.
Mīluļu saimniekiem jāatceras, ka visiem viesnīcā atstātajiem dzīvniekiem jābūt vakci-
nētiem pret trakumsērgu vismaz 21 dienu pirms nonākšanas viesnīcā, tāpat dzīvniekiem
jābūt attārpotiem un atblusotiem (ja tas nav izdarīts, ir iespēja attārpot un atblusot arī
viesnīcā). Tāpat noteikti jāatceras, ka, pieņemot viesnīcā suni vai kaķi, svarīgi: lai suns
būtu apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC (pase); jāuzrāda vakcinācijas grāmatiņa (vakcīna
pret trakumsērgu, ievērojot vakcīnas termiņus); kucītēm, kaķenēm nav meklēšanās 
periods; sunim ir sava kakla siksniņa; ieteicams paņemt līdzi sunim/ kaķim viņa 
iemīļoto rotaļlietu un paklājiņu; viss pārējais nepieciešamais – pavadiņas, bļodiņas
ēšanai u.tml. – ir pieejams viesnīcā.

*   *  *
Evija Borisova, bīgla Ričija saimniece: «Informāciju par mājdzīvnieku viesnīcu

«Ezis» atradu feisbukā un sazinājos ar Ivetu, kura ir ļoti atsaucīga, laipna, visu parāda,
apjautājas. Ričijs ir diezgan biežs viesnīcas viesis. Ilgākais, cik esam viņu viesnīcā at-
stājuši, ir divas nedēļas, kad devāmies ārzemju ceļojumā. Tajā laikā Iveta sūtīja video
un foto ar Ričiju, informēja, kā viņam iet, ko dara. Par Ivetu un dzīvnieku viesnīcu
«Ezis» varu sniegt tikai labākās atsauksmes. 

Ričijam ir desmit gadi, un viņam ir sākušās epilepsijas lēkmes. Ja pirms tam varējām
suni atstāt pie radiem, tad šobrīd tā ir liela atbildība, ko ne visi grib uzņemties, jo
Ričijam ir jādod zāles. Iveta labi parūpējas par Ričiju un vienmēr informē, kā viņam
klājas.  

Iveta ir ļoti atsaucīga, vienmēr prieks viņai piezvanīt, nekad neatsaka. Mums ir
lieliska sadarbība. Ja nav, kur atstāt mīluli, noteikti iesaku viesnīcu «Ezis». Mājdzīvnieks
ir kā ģimenes loceklis, un pie Ivetas viņš būs drošās rokās.»

Mājdzīvnieku viesnīca «Ezis» – vieta, kur parūpēsies par tavu mīluli
Inga Kaļva-Miņina

Vasara ir ceļojumu un jaunu iedvesmojošu mirkļu tveršanas laiks. Pēc diviem Covid-19 gadiem, kad šis ceļotprieks mums bija liegts, kad nedrīkstējām apciemot
pat pašus tuvākos, kur nu vēl doties iepazīt citas valstis, šķiet, ka nu lēnām aprodam ar domu, ka varam atkal kaut kur aizbraukt – tuvākā vai tālākā

ceļojumā. Bet ko darīt, ja mājās paliek kāds mājdzīvnieks – suns vai kaķis (bet varbūt arī papagailis vai jūrascūciņa?), un nav, kam uzticēt pieskatīt savu mīluli? Te
lieti noderēs zināt, ka Rēzeknē ir pieejami mājdzīvnieku viesnīcas pakalpojumi – ja brauc atpūsties vai dodies kādās citās svarīgās darīšanās ārpus mājām, tad savu
mīluli vari uzticēt profesionālim, kurš par viņu parūpēsies. 

Informāciju par mājdzīvnieku viesnīcu «Ezis» Rēzeknē (Varoņu ielā 25 a) pamanīju 2019. gada pavasarī. Uzreiz iedomājos, ka šī gan ir laba ideja, jo pirms tam
nebiju dzirdējusi, ka Latgalē kas tāds būtu bijis. Tad uznāca Covid-19 ar saviem ierobežojumiem, kas uz diviem gadiem mūsu ikdienu (un līdz ar to arī ceļošanu)
iegrozīja citā virzienā, bet šogad, kad pavasaris jau izskatījās cerīgāks, beidzot sazinājos ar mājdzīvnieku viesnīcas saimnieci IVETU ANKIPĀNI, lai par šo vietu
pastāstītu arī jums, lasītāji.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
«Par projekta raksta «Mājdzīvnieku viesnīca «Ezis» – vieta, kur parūpēsies par tavu mīluli» saturu atbild SIA «Vietējā»»
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Mājdzīvnieku viesnīcā «Ezis» vienā telpā ir redzama Ivetas kolekcija, kurā aplūkojamas suņu, kaķu un ežu figūriņas. Iveta atzīst, ka atrast ežu, kas ir šīs viesnīcas simbols, figūriņas gan neesot nemaz tik viegli
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Viesnīcā ir plaši un sakopti krātiņi gan kaķiem, gan suņiem. Kā redzams 1. foto, tad kaķu mājvieta ir pat divstāvīgs krātiņš, bet izstaigāties minči var īpašā iekštelpu pastaigu laukumiņā (2. foto) 
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«Ja nav, kur atstāt mīluli, noteikti iesaku viesnīcu «Ezis». Mājdzīvnieks ir kā ģimenes loceklis, un
pie Ivetas viņš būs drošās rokās,» saka Evija Borisova, kuras bīgls Ričijs ir biežs viesnīcas
apmeklētājs
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Ivetai, kura ir mājdzīvnieku viesnīcas «Ezis» saimniece, patīk visi
dzīvnieki, tomēr suņi esot sirdij vistuvākie
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Kopā ar Ivetu un vienu no viesnīcas iemītniekiem Atardu (1. foto) mēs izejam laukā. Lielais suns, kurš sākotnēji krātiņā tik skaļi rēja,
nu grib spēlēties. «Vietējās Latgales Avīzes» viesošanās laikā mājdzīvnieku viesnīcā uzturējās arī suņuks Lexus (2. foto)
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