
 

 

 

 
 
 

Rīgā, 2017.gada decembrī 
 

2017. gada atskats 

 
2017. gads, tāpat kā iepriekšējie, ir bijis notikumiem bagāts. Mēs kļūstam pieredzējušāki un spējam 

sniegt kvalitatīvāku palīdzību, mēs esam radošāki un organizētāki. 

Gads mums iesākās ar divām jaukām dzimšanas dienām! Apsveicām mūsu labvēli un Goda biedru 

Juhu Herttuainen  un mūsu mīļo Baibu dzimšanas dienās. Tikāmies skaistā Nacionālās bibliotēkas 

restorānā Klīversalā uz vēlām brokastīm. Vienlaicīgi tas arī bija labs treniņš jaunam sunim-

asistentam Elfai un sunim-pavadonim Fejai. Elfa drosmīgi ložņāja caur krēsliem starp daudziem 

cilvēkiem, lai nepazaudētu savu Baibu ratiņkrēslā.  

 Ļoti nepieciešama, bet nepatīkama bija mūsu suņa-

pavadoņa Toni atsavināšana no viņa saimnieka. Toni 

tika turēts nepiemērotos apstākļos Biedrības 

pienākumos ietilpst arī uzraudzīt kādos apstākļos suns-

pavadonis tiek turēts, kā barots un kopts, šoreiz bijām 

spiesti suni atņemt. Bijām ļoti norūpējušies par sunīti, 

jo viņam līdz šim nebija veicies ar saimniekiem. Toni 

pavadīja kādu laiku pie treneres, kur viņš tika apmīļots, 

aizvest uz suņu frizētavu, pārbaudīta viņa veselība un 

suņu-pavadoņu prasme. Par laimi suns ātri atkopās un viss bija kārtībā. Savedām viņu kopā ar 

Rinaldu, ar ko Toni tūlīt labi sapratās un kopš aprīļa abi ir labi sastrādājušies. Oktobra sākuma 

piedalījās sacensībās Igaunijā, kur ieņēma 5.vietu. Raksts par Toni un Rinaldu:  

http://www.teodors.org/tonijs-nav-tikai-suns-vins-ir-kosmoss. 

26.aprīlī atzīmējām nu jau tradicionālo 

Starptautisko suņu-pavadoņu dienu Rīgas 

Stradiņu universitātē kopā ar mūsu suņiem -

pavadoņiem, ciemiņu – Ramonu Kārkliņu ar 

terapijas suni Džeradu, topošo suni-asistentu Elfu, 

suņu saimniekiem, biedriem un interesentiem. 

Patīkami bija vērot studentu interesi par to kā 

servisa suņi spēj palīdzēt cilvēkam. Pēc atklātās 

lekcijas suņi demonstrēja savas prasmes Rīgas 

Servisa suņu biedrība TEODORS 

 Braila iela 3, Rīga, LV-1024 

servisasuns@gmail.com,  tāl. 29462975, 28813253 

1. att. Toni, foto Ligita Damberga 

2.att. Starptautiskā  suņu-pavadoņu diena Rīgas Stradiņu 
universitātē, 26.04.2017, foto Ligita Damberga 
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Stradiņu universitātes apkārtnē. 

Pēdējā pusotra gadā trenere Zaiga apmācīja pirmo 
suni-asistentu. Tas bija liels izaicinājums, sarežģīts 
darbs, kas prasa daudz zināšanu un pacietības. 
Pēdējās sešas nedēļas pirms suņa-asistenta Elfas 
pilnībā nodošanas savai saimniecei Baibai, Zaiga 
katru dienu mēroja ceļu no Carnikavas uz 
Pārdaugavu, lai pavadītu abas ikdienas gaitās – uz 
mācībām universitātē, baznīcu, veikaliem, braucienos 
sabiedriskajā transportā utt.  

Kopš maija sākuma Elfa dzīvo kopā ar Baibu, ir 
reģistrēta Lauksaimniecību datu centrā un ir 1. 
oficiālais suns-asistents Latvijā!   

Pavasaris un vasara pagāja arī kārtojot biedrības dokumentus, slīpējot un pārstrādājot visus 
nepieciešamos līgumus, suņu labklājības turēšanas noteikumus, biedrības reglamentus.  

Saulainā 14.maijā "Lattelecom Rīgas maratonā 2017” biedrības atbalstam skrēja Sindija un Ivars 10 
km. Šogad nepiedalījās neviens neredzīgais ar suni-pavadoni, jo esam sapratuši, ka pasākuma 
troksnis un lielais cilvēku pūlis ir pārāk uztraucošs suņiem un arī ziedotāju atsaucība ir ļoti mērena. 
Tomēr paldies tiem, kas mūs atbalstīja gan morāli, gan ar ziedojumiem! 

Sākot ar šo gadu, mūsu biedrības servisa suņiem un to turētājiem ir paredzēta ikgadēja  atestācija, 

lai pierādītu un stiprinātu viņu prasmes. 12. un 13. junijā Carnikavā, piedaloties tiesnešiem no 

Somijas, Igaunijas un Latvijas, mūsu suņi ar saimniekiem apliecināja suņu- pavadoņu tiesības. 

Apsveicam visus ar veiksmīgi nokārtotu atestāciju.  

Septembrī  mūsu neredzīgai biedrei Līgai apsardze 

liedza ar suni-pavadoni ieiet Rīga Plaza lielveikalā. 

Iepriecinoši bija Rīgas Plaza administrācijas 

atvainošanās un piedāvājums  

Servisa suņu bierības TEODORS pārstāvjiem kopā ar 

suņiem- pavadoņiem 2. septembrī  uzstāties Rīga 

Plaza, lai sabiedrībai un veikala apsardzei skaidrotu 

ar ko servisa suns atšķiras no parastā mājas mīluļa.  

Secinājums: nepatīkams notikums ar pozitīvu 

rezultātu!  

Sastādījām arī skaidrojumu veikaliem un apsardzes 

firmām par servisa suņu tiesībām - LR MK Noteikumu Nr. 959 30.5. punkts, servisa suņiem tiek 

piešķirtas piekļuves tiesības visur, kur iet viņa turētājs. Tas nozīmē, ka servisa suņi var apmeklēt 

kafejnīcas, restorānus, veikalus, sporta un kultūras iestādes, braukt ar taksometru, vietējās nozīmes 

un starpvalstu sabiedrisko transportu, pavadīt saimniekus veikalos.  

30.septembrī notika Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības, šogad Pērnavā, Igaunijā. Piedalījās 
pa diviem dalībniekiem ar saviem suņiem-pavadoņiem no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Arī šoreiz 
devām iespēju startēt 2 mūsu biedriem, kuriem tā bija pirmā reize: Andrim ar Feju un Rinaldam ar 
Toni. Nu visi mūsu neredzīgie biedri būs vismaz vienu reizi guvuši pieredzi šādās sacensībās. Tas sver 

3.att. Baiba un Elfa, foto Timurs Subhan  

4.att. Teodors 02.09.2017., Riga  Plaza,                
foto Velga Zēgnere  

V        

 



3 
 

vairāk nekā ieņemt pirmo vietu, kuru ieguva Somijas komanda, otrā vietā Igaunija, trešā vietā 
Latvija.   

Jau trešo gadu tiek rīkots konkurss "Gada balva 
personu ar invaliditāti atbalstam", ko Latvijas 
tiesībsargs organizē sadarbībā ar Invalīdu un viņu 
draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku. 29.novembrī arī mūsu biedrība tika lūgta 
piedalīties balvas pasniegšanas cermonijā LNB. Balvu 
mērķis ir izrādīt atzinību tām nevalstiskām 
organizācijām, kas sekmīgi strādā, palīdzot cilvēkiem ar 
invaliditāti. Mūsu biedrība ieguva balvu nominācijā 
„Sociālā kampaņa“. 

 Esam piedalījušies arī citos pasākumos. Plašāku 
informāciju par biedrības darbu Jūs varat lasīt mūsu 
mājaslapā www.teodors.org un sociālajostīklos: 

Facebook.com/servisasunubiediba, Twitter.com/servisasuns un Draugiem.lv/servisasunubiedriba.lv. 

TEODORA draugi atceras kā pirms gada mums bija jāšķiras no mūsu pirmā suņa-pavadoņa Teodora. 
Biedrības priekšsēdētājs Aleksejs Volkovs zaudēja savu labāko draugu, suni-pavadoni Teodoru. 
Vēlamies viņam uz Ziemsvētkiem sagatavot un nodot jaunu suni-pavadoni! Lūdzu palīdzi šo svētku 
dāvanu īstenot!   http://www.teodors.org/palidzi-serenai-klut-par-suni-pavadoni/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paredzētās aktivitātes 2018. gadā:  

 

 sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras nometnēs 

 starptautiskās suņu-pavadoņu dienas atzīmēšana aprīlī ar praktiskām nodarbībām 

 atlases sacensības dalībai Starptautiskajās suņu-pavadoņu sacensībām Somijā, 
2018.g. 6.oktobrī, kā arī dalība tajās 

 2 – 3 dienu treniņu nometne ar servisa suņiem un to turētājiem, noslēgumā suņu-
pavadoņu atestācijas pārbaude 

 svinīga 5 gadu biedrības jubilejas atzīmēšana maija beigās vai jūnija sākumā 

Serena un Aleksejs, 10.10.2017, foto biedrības arhīvs 

5. att. Gada balva personu ar invaliditāti 
atbalstam, LNB,  29.11.2017,   foto Velga 

Zēgnere  

http://www.teodors.org/
http://www.teodors.org/biedriba/kontakti/aleksejs-volkovs/
http://www.teodors.org/miris-teodors/
http://www.teodors.org/palidzi-serenai-klut-par-suni-pavadoni/
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 1 suņa-pavadoņa nodošana Latvijas neredzīgam cilvēkam 

 suņu-pavadoņu uzturēšana un veterinārā aprūpe, kucēnu un to audžuģimeņu 
atbalstīšana 

 
Par biedrības galvenajiem mērķiem un uzdevumiem var lasīt mūsu mājaslapā. 
 
Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem, kas nostiprināti biedrības statūtos.  
 

Biedrības ziedojumu konts: 
saņēmējs: Servisa suņu biedrība 
reģ.nr.: 40008208343 
banka: SWEDBANK 
konta nr.: LV04HABA0551036537614 
BIC/SWIFT: HABALV22 

 
Biedrība izsaka pateicību tiem, kuri jau atbalsta servisa suņu kustību Latvijā, t.sk., arī Somijas 

partneriem un īpaši sirsnīgs paldies Zaigai un Juham par visiem dāvātajiem suņiem un viņu 
brīvprātīgo darbu, ja tā nebūtu -  biedrība nevarētu pastāvēt.  
Ar ziedojumu izlietojumu var iepazīties biedrības mājaslapas www.teodors.org   
 
Šobrīd biedrība ir sagatavojusi Latvijas neredzīgajiem cilvēkiem septiņus suņus-pavadoņus un vienu 
suni-asistentu (pirmais Latvijā) sievietei ar kustības traucējumiem.   

 
Aicinām Jūs arī turpmāk uz sadarbību, lai servisa suņu kustība var turpināt un paplašināt savu 
darbību! 

 
Ar sirsnīgiem sveicieniem, 
Servisa suņu biedrība TEODORS 

 

http://www.teodors.org/

