
Pateicības vēstule no Alekseja 

 

Mūsu biedrības pirmais suns-pavadonis Teodors nomira 2016.gada 11.septembrī, 6 gadu 

vecumā. Teodoram bija kaulu vēzis (osteosarkoma), sākotnējo audzēju izoperēja, bet pēc 

neilga laika tas atkal atjaunojas. Diemžēl mēs sunīti nevarējām izglābt.                                 

Teodors vienmēr paliks mūsu biedrības „seja“ un labais gariņš!  

Teodora saimnieks Aleksejs Volkovs vēlas pateikties visiem, kas palīdzēja: 

Dārgie, atbalstītāji un ziedotāji! 

Izsaku pateicību visiem mūsu atbalstītājiem un līdzjutējiem. Pateicoties jums, mums ar 

Teodoru bija vieglāk turēties un iziet smago slimības ceļu. Līdz pēdējam brīdim mēs darījām 

visu iespējamo. 

Teodors man bija un paliek ļoti tuvs. No vienas puses, ir ļoti skumji, ka tā notika, bet no otras 

—, pārdomājot šo situāciju var teikt, ka tāda ir mūsu dzīve. Tādās situācijās ir grūti nedomāt 

par to, ka kaut kad visi aizies no šīs pasaules. 

Daudz jau esmu stāstījis, ka vārds “Teodors” tulkojumā no sengrieķu  valodas nozīmē “Dieva 

dāvana”. Un tas, ka Servisa suņu biedrības TEODORS dibinātāja un kinoloģe Zaiga Kļaviņa 

man Teodoru uzdāvināja tieši 25. decembrī, arī ir zīmīgi. Protams tas viss nebija darīts 

apzināti, viss sanāca pats par sevi. Ko nozīmē vārds “Teodors” es uzzināju tikai gadu vēlāk. 

Teodors bija liela dāvana man un es domāju, ka arī daudziem citiem cilvēkiem. Teikšu godīgi, 

es no Teodora mācījos daudzas lietas. Teodors mācīja man, kā būt pacietīgam, kā mīlēt, viņš 

arī mācīja, kā būt mierīgam un izturīgam,, nosvērtam un apmierinātam dažādās situācijās. 

Suņi-pavadoņi kalpo no sirds un palīdz neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem pārvietoties. 

Un Teodors bija īsts suns-pavadonis. Viņš mani vadīja ne tikai Latvijas ceļos, bet arī pa dzīvi, 

parādot jaunus mīlestības ceļus. 

Es daudz esmu domājis par to, kāpēc un kā Teodors aizgāja. Šobrīd manī ir tukšums. Savu 

darbu viņš pildīja ļoti labi un pilnībā ir izpildījis savu misiju, kas viņam bija uzticēta uz 

zemes. Teodors ir pelnījis daudz vairāk. Es domāju, ka Teodors arī saņem to un es tam ticu. 

Par šo var ne tikai skumst, bet arī priecāties, ka Teodors ir citā un daudz labākā pasaulē. Es 

vienmēr brīnījos par to, kāds Teodors ir gudrs un es viņu esmu saucis par Cilvēku Suņa 

Kažokā. 

Pateicībā par atbalstu, 

Aleksejs Volkovs 

2016.gada septembrī 

 


