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IEVADS
Viens no faktoriem, kas palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būt mobiliem un
patstāvīgiem, ir servisa suns. Lai šādus suņus nodrošinātu, nepieciešams iziet savstarpēji
saistītu un noteiktu uzdevumu ciklu:
lai paaugstinātu redzes vai kustību invalīdu dzīves kvalitāti, nepieciešami īpaši
atlasīti un speciāli apmācīti servisa suņi
lai tos apmācītu — nepieciešamas suņu audžuģimenes, kurās suns līdz 1 gada
vecumam socializējas un apgūst elementāras paklausības iemaņas
lai apmācītais suns nonāktu pie cilvēka ar īpašām vajadzībām (turētāja) —
nepieciešama suņa un turētāja sadarbības apmācība
lai suņa un turētāja sadarbība būtu veiksmīga un ilglaicīga — nepieciešams
sistemātiski atkārtot teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Sakarā ar to, ka šādu suņu apmācības pie profesionāliem treneriem ir salīdzinoši dārgs
pakalpojums un servisa suņu un to turētāju apmācība nav tieša Latvijas valsts kompetence, tad Servisa suņu biedrība TEODORS ir apņēmusies attīstīt servisa suņu kustību
Latvijā, izmantojot bezmaksas praktiskos seminārus. Šādi semināri 2016. gadā norisinājās
no 27. aprīļa līdz 7. augustam Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Saulkrastos.
Šis metodiskais materiāls apkopo lekcijās apskatītās tēmas un profesionālo treneru
sniegto informāciju semināra laikā. Tas palīdzēs gan esošajiem, gan potenciālajiem
servisa suņu turētājiem ikdienas sadarbībā ar servisa suni, kā arī izglītos plašāku
sabiedrību par servisa suņu kustības nozīmi un informēs par nepieciešamo sabiedrības
atbalstu šīs kustības attīstībai Latvijā.
Gunta Bite
Servisa suņu biedrības TEODORS
goda biedre, projekta vadītāja
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SERVISA SUŅU BIEDRĪBAS TEODORS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Galvenais Servisa suņu biedrības TEODORS (SSB) mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām
vajadzībām pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, biedrība ir apņēmusies veikt šādus uzdevumus:
veicināt suņu-pavadoņu un citu servisa suņu kustības attīstību Latvijā;
apvienot biedrībā servisa suņu turētājus, domubiedrus un atbalstītājus;
izglītot sabiedrību un servisa suņu turētājus;
attīstīt starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu ar servisa suņu
organizācijām pasaulē;
piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa
sasniegšanai;
piedalīties Latvijas tiesisko regulējumu izstrādes procesos;
piesaistīt ilglaicīgus ziedojumus servisa suņu iegādei, kā arī to audzināšanai,
aprūpei un skološanai visa suņa mūža garumā.
Servisa suņu biedrība TEODORS dibināta 2013. gada 12. aprīlī un ir sabiedriskā labuma
organizācija, kas darbojas uz ziedojumu un brīvprātīgā darba principa. SSB ir arī Latvijas
Neredzīgo biedrības locekle.
Nepilnu četru gadu laikā biedrība ir apmācījusi 8 suņus, no kuriem 6 jau reāli strādā un ir
saņēmuši apliecības, savukārt vēl divi (suns-pavadonis un suns-asistents) līdz 2016. gada
beigām gatavojas nokārtot eksāmenus un kļūt par pilntiesīgiem servisa suņiem.
Šāds rezultāts bija iespējams, tikai pateicoties biedrības dibinātājai un kinoloģei Zaigai
Kļaviņai un Somijas suņu-pavadoņu skolas kinologam Juham Herttuainenam, kuri par

5

saviem līdzekļiem un ar savu nesavtīgo darbu ir to paveikuši. Viena servisa suņa kopējās
izmaksas svārstās no 10 000 līdz 25 000 EUR, ko šobrīd no biedrības līdzekļiem nav
iespējams segt. Tāpēc biedrība aicina sabiedrību palīdzēt sasniegt tās mērķi, ziedojot
finanšu līdzekļus servisa suņu apmācībai un uzturēšanai vai veicot brīvprātīgo darbu,
t.sk., kļūstot par topošā suņa-pavadoņa audžuģimeni vai piedāvājot savas prasmes un
iespējas servisa suņu kustības attīstībai un popularizēšanai.
Ziedojumu konts:
Servisa suņu biedrība
Reģ.nr.: 40008208343
Banka: Swedbanka
Konts: LV04HABA0551036537614

Starptautiskajā praksē ir pieņemts, ka organizācija, kura veic apmācību, uzņemas rūpes
par saviem servisa suņiem visā viņu mūža garumā. Tāpēc SSB moto ir

«Mēs uzņemamies atbildību par saviem suņiem».
Pēc neredzīgā vai vājredzīgā cilvēka pieprasījuma biedrība ar suni strādā papildus, kā arī
abi piedalās ikgadējos biedrības pasākumos, lai attīstītu savas iemaņas vai apmainītos
pieredzē ar citiem servisa suņu turētājiem.
Suņa slimības un/vai neredzīgā cilvēka slimības/atvaļinājuma gadījumā biedrība pārņem
suņa aprūpi.
Beidzoties servisa suņa darba mūžam, suņa turētājs nodrošina suņa zoopsiholoģiskajām
un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus1. Ja suņa turētājam nav
tādu iespēju, tad biedrība to pārņem savā aprūpē un meklē atbilstošu audžuģimeni, kura
var nodrošināt minētās prasības, lai garantētu dzīvniekam vieglas vecumdienas.

1

MK Noteikumi Nr. 959 «Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās» II daļa, 21. punkts
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KAS IR SERVISA SUNS?

Servisa suņi ir visi darba suņi, kuri ir speciāli apmācīti kādam konkrētam darbam. Tādi ir
robežsardzē, policijā, muitā, cilvēku ar īpašām vajadzībām asistēšanai vai ārstēšanai.
Servisa suņu biedrība TEODORS nodarbojas ar suņu-pavadoņu un suņu-asistentu
sagatavošanu un apmācību.
Lai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem nodrošinātu maksimālu neatkarību, sunipavadoni apmāca atbilstoši tās personas vajadzībām, kam ir redzes ierobežojumi, bet
suni-asistentu — atbilstoši tās personas vajadzībām, kam ir kustību, dzirdes vai garīga
rakstura traucējumi.2
Visi SSB apmācītie suņi, nokārtojot eksāmenus, tiek reģistrēti VA «Lauksaimniecības datu
centrs» un ir saņēmuši apliecību kā suņi-pavadoņi.
Apmācot suņus, SSB neizmanto tādas fiziskas ietekmēšanas metodes, kas izraisa bailes
un rada apstākļus, kuri var kaitēt dzīvnieka psihiskajai un fiziskajai veselībai. Biedrība
suņiem nodrošina atbilstošus apmācības apstākļus un apmācību, kas pakāpeniski attīsta
nepieciešamās prasmes un nodrošina to saglabāšanu visā dzīvnieka darba mūžā3.

SERVISA SUŅA MISIJA
Kopā ar suni-pavadoni ir vieglāk atrast draugus un sarunu biedrus, jo sabiedrībā cilvēki
bieži izrāda interesi par suni-pavadoni. Tomēr galvenā servisa suņu misija ir sniegt
atbalstu un veicināt cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Suņi-pavadoņi veicina sociālo iekļaušanos.

2

MK Noteikumi Nr. 959 «Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
1
izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās» III daļa, 22. punkts
3
Turpat, III daļa, 22.2. un 22.3. apakšpunkti
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Suņi-pavadoņi palīdz to turētājiem ceļot/pārvietoties patstāvīgi un droši, sniedzot
cilvēkam lielāku neatkarību, brīvību un pārliecību.
Pārvietojoties pa ielām ar suni-pavadoni, to turētāji izjūt mazāk stresa, jo suns
palīdz atrast nepieciešamo objektu (māju, bibliotēku, veikalu utt.), izvairīties no
šķēršļiem un apstāties pie apmales.
Suņi-pavadoņi atvieglo neredzīgiem/vājredzīgiem cilvēkiem sabiedriskā transporta
izmantošanu, palīdz pārvietoties veikalos un citās ēkās, piem., atrod durvis, liftu,
brīvu sēdvietu un gājēju pāreju.4

PRASĪBAS SERVISA SUŅA TURĒTĀJAM
Lai saņemtu servisa suni, nepietiek vien ar uzrakstītu iesniegumu. Arī potenciālajam suņapavadoņa turētājam ir izvirzītas pamatprasības:
pretendējot uz suni-pavadoni, ir jābūt pilnīgi vai daļēji neredzīgam vai vājredzīgam,
uz suni-asistentu — ar kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobežojumiem;
ar labu fizisko un garīgo veselību (lai pretendētu uz suni-pavadoni);
ar spēju patstāvīgi rūpēties par savu suni;
ar spēju labi sadarboties ar suni un kontrolēt to, esot sabiedrībā;
ar spēju patstāvīgi pārvietoties/ceļot — pretendentam jābūt izgājušam Orientēšanās apmācības;
jānodrošina suņa uzturēšanās telpa, kas atbilst suņa izmēriem un fizioloģiskajām
prasībām.
Tomēr galvenais noteikums lēmuma pieņemšanā ir:
turētāju izvēlas Suns, nevis cilvēks!

Tos, kuri vēlas:
mainīt savu dzīvi ar servisa suni,
iegūt informāciju un izglītoties par servisa suņu turēšanu, kopšanu un apmācību,
dalīties un gūt citu servisa suņu turētāju pieredzi,
palīdzēt piesaistīt līdzekļus servisa suņu iegādei, apmācībai un uzturēšanai
tiek aicināti nākt uz Servisa suņu biedrību TEODORS!
Biedrībā var iestāties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu par uzņemšanu biedrībā. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu var uzzināt, rakstot uz biedrības e-pastu: servisasuns@gmail.com
vai sūtot pa pastu: Braila ielā 3, Rīga, LV-1024.
Savukārt, lai pieteiktos rindā uz servisa suni, jāiesniedz iesniegums brīvā formā. Šobrīd
rindā gaida 5 redzes invalīdi.

4

Avots: http://www.igdf.org.uk/about-us/would-a-guide-dog-help-me/
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SERVISA SUŅU UN VIŅU TURĒTĀJU LIKUMISKĀS TIESĪBAS
Latvijā servisa suņu apmācību, reģistrāciju un dokumentāciju regulē Ministru kabineta
noteikumi Nr. 959, kas nosaka, ka servisa suņu apmācības var veikt tikai persona, kurai ir:
1. Izglītības likumā noteiktajā kārtībā valsts atzīts izglītību apliecinošs dokuments, kas
apliecina personas zināšanas par apmācāmās dzīvnieku sugas fizioloģiju,
zoopsiholoģiju, labturību un apmācību;
2. zināšanas apmācību aprīkojuma lietošanā;
3. zināšanas par to cilvēku vajadzībām un medicīniskām problēmām, kam ir funkcionāli
ierobežojumi, — ja suni apmāca par suni-pavadoni, suni-asistentu vai suni-terapeitu.5
Suni var izmantot par suni-pavadoni vai suni-asistentu, ja suns ir speciāli apmācīts un par
to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam.6 Lai saņemtu
šādu apliecību, biedrībai jāaizpilda «Reģistrācijas lapa par apmācību» un jāiesniedz to
VA «Lauksaimniecības datu centrs» (turpmāk — Datu centrs). Reģistrācijas veidlapā
iekļautas ziņas par suni, suņa īpašnieku vai turētāju, suņa turēšanas vietu, suņa
apmācību, t.sk., ziņas par personu, kura suni apmācījusi.
Tāpat persona, kura apmācījusi suni-pavadoni vai suni-asistentu, apliecina, ka pēc
apmācības kursa beigām suņa uzvedība atbilst veicamajam darbam, suns ir nosvērts un
nav agresīvs, kā arī testē suņa atbilstību veicamajam darbam sadarbībā ar attiecīgo
biedrību, kas pārstāv personas ar funkcionāliem ierobežojumiem (redzes, kustību, dzirdes
vai garīga rakstura), un neatkarīgiem kinologiem.7

5

MK Noteikumi Nr. 959 «Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās», III daļa, 23. punkts
6
1
1
Turpat, IV daļa, 30. punkts
7
1
Turpat, II daļa, 24. punkts
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Pēc servisa suņa reģistrēšanas datubāzē, Datu centrs trīs dienu laikā izgatavo un
izsniedz suņa īpašniekam vai turētājam apliecību par suni-pavadoni, suni-asistentu vai
suni-terapeitu.
Servisa suņa dokumentācijā ietilpst:
Eiropas Savienības parauga «Mājas (istabas) dzīvnieka pase» ar atzīmēm par
vakcināciju;
ciltsrakstu dokumenti (ja tādi ir);
dokumentācija par gūžu un elkoņu displāzijas, kā arī par mugurkaula rentgenoloģiskiem izmeklējumiem;
apliecība par suni-pavadoni / suni-asistentu / suni-terapeitu.
Lai sabiedrība servisa suni varētu atpazīt un viņam tiktu piešķirtas visas servisa suņiem
atbilstošās likumiskās tiesības, tiem obligāti jāvalkā identificējoši aksesuāri:
kakla siksna un pavada;
iemaukti vai apmetnītis ar atstarojošiem elementiem gadījumā, ja iemaukti noņemti.
Uz SSB servisa suņu iemauktiem ir biedrības «Latvijas Sarkanais krusts» identificējošais
logo sarkans krusts, ko paredz abu organizāciju sadarbības līgums.
Sunim-pavadonim un sunim-asistentam, kas veic darba pienākumus, var nebūt uzpurnis
vai cits aksesuārs (piemēram, kakla siksna, iemaukti)8, lai neradītu apstākļus, kad servisa
suns nevar izpildīt savus darba pienākumus, piem., ja neredzīgajam izkrīt maks vai
atslēgas, tad sunim pēc komandas tās jāatrod un jāatnes saimniekam.
Jāatceras, ka servisa suņi nav parasti mājas mīluļi, bet gan speciāli apmācīti
suņi, kuru īpašnieki vai turētāji nodrošina, lai suns sabiedriskajā transportā,
sabiedriskajās ēkās un būvēs, publiskajās telpās un publiskajos pasākumos,
darba un mācību telpās neradītu draudus cilvēku un citu dzīvnieku drošībai,
veselībai un dzīvībai un sunim būtu atbilstoša uzvedība!
Domājot par jaunākajiem jeb topošajiem servisa suņiem, kuri vēl nav sākuši suņupavadoņu skolas gaitas, bet atrodas audžuģimeņu aprūpē un sākotnējā paklausības
apmācībā (vairāk lasiet «Servisa suņu audžuģimenes», 21. lpp.), biedrība ir izveidojusi
šiem kucēniem īpašus apmetnīšus ar uzrakstu «Es trenējos. Es būšu suns-pavadonis».
Tādā veidā sabiedrība tiek informēta, ka konkrētais kucēns iziet socializēšanās procesu
publiskā vietā un ir iecietīgi pret to.
Saskaņā ar tiesiskajiem regulējumiem Eiropas savienības dalībvalstīs, kā arī ar LR MK
Noteikumu Nr. 959 30.5. punktu, suņiem-pavadoņiem 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 u.c. Ir tikai 2 izņēmumi, kur servisa suņi netiek
ielaisti:
1. operāciju zāles,
2. dažas zoodārza teritorijas (piem., staigāt cauri dzīvnieku teritorijām)9.
8

MK Noteikumi Nr. 959 «Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās», II daļa, 17. punkts
9
Avots: https://www.guidedogswa.com.au/learn-about-the-guide-dog-program/guide-dog-access-rights/
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SERVISA SUŅI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ
Servisa suņu pārvadāšanas kārtību sabiedriskajā transportā (autobuss, tramvajs,
trolejbuss, vilciens) nosaka Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un Ministru
kabineta noteikumi Nr. 599, kur atrunāti vispārējie noteikumi gan par pilsētas nozīmes,
gan par starppilsētu sabiedriskā transporta izmantošanu un atvieglojumiem. Detalizētāka
informācija par braukšanas maksas atvieglojumiem un pārvadāšanas noteikumiem ir
pieejama katra sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja paša izdotajos saistošajos
noteikumos, taču visiem ir noteikts, ka BEZ MAKSAS pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa
vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par
dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.10
Lai servisa suni varētu pārvadāt bez maksas, suņa turētājam jāuzrāda gan sava
Invaliditātes apliecība, gan suņa-pavadoņa vai suņa-asistenta apliecība, gan arī, pēc
pirmā pieprasījuma, jāuzrāda Eiropas Savienības parauga «Mājas (istabas) dzīvnieka
pase» ar atzīmēm par vakcināciju.
Rīgas pilsētas sabiedriskais transports
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (autobuss, trolejbuss, tramvajs) persona ar
invaliditāti, uzrādot Invaliditātes apliecību, ir tiesīga BEZ MAKSAS pārvadāt suni, kas ir šīs
personas pavadonis. Suņa-pavadoņa pārvadāšana sabiedriskajā transportā, kurā ir ne
vairāk kā 16 pasažieru sēdvietas, ir aizliegta.11
Rīgas sabiedriskajā transportā bez maksas var braukt arī personas, kurām noteikta I vai
II invaliditātes grupa, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas
pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa vai personu līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti12, tomēr nevienā no Rīgas domes saistošajiem dokumentiem nav atrunāta
situācija, kurā vienlaicīgi ir minēti abi elementi, kad redzes invalīdu pavada ne tikai sunspavadonis, bet arī Stūrmanis jeb asistents. Šī nesakārtotā situācija var radīt nepatīkamus
starpgadījumus.
Daugavpils sabiedriskais transports
Daugavpils sabiedriskā transporta lietošana tiek noteikta saskaņā ar MK noteikumu
Nr. 599 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība»
76. punktu: «Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu,
ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās
prasības». Semināra laikā «Daugavpils satiksme» pārstāvji apliecināja, ka Daugavpils
sabiedriskajā transportā maksa par braucienu netiek prasīta arī tajā gadījumā, ja redzes
invalīdu pavada ne tikai suns-pavadonis, bet arī viņa asistents.
AS «Pasažieru vilciens»
Pasažieru ar īpašām vajadzībām, kā arī servisa suņu pārvadāšanu pasažieru vilcienos
nosaka AS «Pasažieru vilciens» izdotie saistošie noteikumi. Lai pasažieri ar īpašām
vajadzībām varētu izmantot savas tiesības braukt pasažieru vilcienā bez maksas,
jāatceras, uzrādot atbilstošu apliecību, saņemt biļešu kasē vai pie konduktora/kontroliera
bezmaksas biļeti (biļeti ar nulles euro vērtību), kurā norādīts apliecības numurs.
10

MK Noteikumi Nr. 599 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība», V daļa,
76. punkts
11
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 165, III daļa, 28. punkts
12
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 89, 2.4. apakšpunkts
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Saistošie noteikumi nosaka, ka I grupas invalīdi un viņu asistenti drīkst braukt BEZ
MAKSAS13, tāpat BEZ MAKSAS var braukt I vai II grupas invalīdi ar suni-pavadoni vai
suni-asistentu14.
Sazinoties (04.08.2016) ar AS «Pasažieru vilciens» pārstāvi, tika noskaidrots, ka arī
gadījumos, kad I grupas invalīdu pavada gan servisa suns, gan asistents — par abiem ir
jāsaņem BEZMAKSAS BIĻETES.
Tā kā šādi gadījumi ir visai reti, tad šis aspekts kasierim
vai konduktoram varētu būt nezināms, tāpēc
AS «Pasažieru vilciens» aicina, biļešu neizsniegšanas
gadījumā, sazināties ar viņiem pa tālruni 80001181!
Ceļojot vairākiem pasažieriem ar servisa suņiem, jāievēro noteikums, ka vienā vilciena
vagonā drīkst pārvadāt ne vairāk kā 10 suņus, vienā sēdvietu nodalījumā drīkst atrasties
ne vairāk kā 2 suņi viena saimnieka pavadībā.15
Sakarā ar vairāku vilcienu vagonu renovāciju, šobrīd ir sastopami pasažieru vilcieni, kas ir
aprīkoti ar durvju atvēršanas pogām. Lai atvērtu durvis, pie iekāpšanas vai izkāpšanas šī
poga ir jānospiež.16
Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām,
noteiktās pasažieru stacijās tiek nodrošināta šo pasažieru iecelšana un izcelšana no
vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Pakalpojums tiek sniegts bez
papildu maksas.
Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils,
Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari.
Iepriekš minētajiem pasažieriem, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo par savu plānoto
braucienu vismaz 48 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 80001181
vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.
Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta
parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi
uzzinas@ldz.lv.
Pasažierim, kurš saņēmis apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir
pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā
norādītā vilciena atiešanas laika.17
Starppilsētu un starptautiskās nozīmes maršrutu autobusi
Pasažieru pārvadājumus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu
maršrutos nosaka AS «Rīgas Starptautiskā autoosta» saistošie noteikumi, pamatojoties
uz «Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma» un MK Noteikumiem Nr. 153. Tajos,
13

Avots: http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/pasazieru_kategorijas_kuram_
ir_tiesibas_izmantot_brauksanas_maksas_atvieglojumus.pdf, 6.2.3. apakšpunkts
14
Avots: http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/dzivnieku_parvadasanas_
kartiba.pdf,7.6. apakšpunkts
15
Turpat, 7.2. apakšpunkts
16
Avots: http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/pasazieru_parvadasanas_
kartiba_pasazieru_vilcienos.pdf, 1.15. apakšpunkts
17
Avots: http://www.pv.lv/lv/informacija-pasazieriem/pasazieriem-ar-ipasam-vajadzibam/
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papildus informācijai par I un II grupas invalīdu pārvadājumiem bez maksas, noteikts, ka
I grupas invalīda pavadonis nedrīkst būt jaunāks par 13 gadiem.18
Informācija par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas iespējām, t.sk., suņu-pavadoņu un
suņu-asistentu pārvadāšanas noteikumiem reģionālo vietējās nozīmes un reģionālo
starppilsētu nozīmes maršrutu reisos ir pieejama pie autobusu vadītājiem un pasažieru
pārvadātāju uzņēmumiem, kuri nodrošina konkrētos reisus. Kaut arī nevienā no juridiskajiem dokumentiem nav norādīts konkrēts skaits, cik redzes invalīdu ar suņiempavadoņiem drīkst atrasties vienā autobusā, SSB aicina savlaicīgi rezervēt vietas, lai liela
pasažieru pieplūduma gadījumā nesaņemtu atteikumu izmantot autobusa pakalpojumu.
Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana starptautiskās nozīmes maršrutu reisos notiek
saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 37, kas paredz, ka bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, ņemot vērā veterinārā dienesta prasības, nosaka pārvadātājs.19
Tie asistenti, kuri nogādā cilvēku ar invaliditāti uz/no Rīgas Starptautiskās autoostas ar
savu automašīnu var izmantot divas autoostai pieguļošās autostāvvietas bez maksas:
iebraukšana autoostas teritorijā no Prāgas ielas;
Stāvvieta paredzēta tikai personu ar invaliditāti nogādāšanai, izkāpšanai un iekāpšanai.
iebraukšana autoostas teritorijā no Maskavas ielas;
Stāvvieta paredzēta personu ar invaliditāti nogādāšanai, izkāpšanai, iekāpšanai un
stāvēšanai bez maksas līdz 1 stundai.
Starptautiskie lidojumi
Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, biedrība aicina pirms lidojumiem sazināties ar
aviokompāniju, kas nodrošina konkrēto lidojumu, lai noskaidrotu visus jautājumus par
suņa-pavadoņa iespējām un noteikumiem pavadīt personu ar invaliditāti.
Kaut arī kopējos dzīvnieku pārvadājumu noteikumus nosaka Eiropas parlamenta regula,
tomēr katra aviokompānija var noteikt savas prasības.20 Tā, piemēram, lidojot ar airBaltic
no Lielbritānijas, Īrijas vai Apvienotajiem Arābu Emirātiem, dzīvniekus ir atļauts pārvadāt
lidmašīnas kravas nodalījumā kā reģistrēto bagāžu vai kā kravu, bet nav atļauts pārvadāt
dzīvniekus lidmašīnas salonā, izņemot suņus-pavadoņus.21 Savukārt WizzAir vispār
nenodrošina dzīvnieku pārvadāšanas pakalpojumu, izņemot gadījumus, kad sunspavadonis lido kopā ar savu saimnieku un tiek uzrādīti pārvadājumā iesaistīto valstu
noteikumos minētie dokumenti un nodrošināta atbilstība šiem noteikumiem.
Ūdens transports
Plānojot ceļojumu ar ūdens transportu, savlaicīgi jāinformē pakalpojuma nodrošinātājs par
suni-pavadoni, lai varētu nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)
Nr. 1177/2010 «Par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem»
11. panta 5. apakšpunkta prasības, kas nosaka, «ja personai ar invaliditāti vai personai ar
ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešama atzīta suņa-pavadoņa palīdzība, šim
sunim nodrošina nakšņošanu kopā ar minēto personu ar noteikumu, ka pārvadātājam,
ceļojumu aģentam vai ceļojumu rīkotājam ir paziņots saskaņā ar attiecīgās valsts spēkā
esošajiem tiesību aktiem par atzītu suņu-pavadoņu pārvadāšanu ar pasažieru kuģi, ja ir
šādi tiesību akti.»
18

Avots: http://www.autoosta.lv/pakalpojumi/brauksanas-maksas-atvieglojumi/
MK noteikumi Nr. 37 «Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to
organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību», 16. pants
20
Avots: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/153938/ar-kaki-vai-suni-nelauj-iekapt-autobusa-lidmasina-drikst-par60-eiro
21
Avots: https://www.airbaltic.com/lv/dzivnieku-parvadasana
19
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DISKRIMINĀCIJAS MAZINĀŠANAS POLITIKAS IEVIEŠANA

Foto: Velga Zēgnere

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
(2014. — 2020. gadam) maina izpratni par personu ar invaliditāti. Proti, Konvencija
nosaka pāreju no medicīniskā modeļa, kas uzsver cilvēka nespēju un atkarību no citiem
cilvēkiem, uz cilvēktiesību modeli, kur uzsvars tiek likts uz personas ar invaliditāti tiesībām
uz patstāvīgu dzīvi un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.22
Personu ar invaliditāti tiesību īstenošanai ir nepieciešama ne tikai Labklājības ministrijas,
bet arī citu nozaru ministriju saskaņota un koordinēta izpratne un rīcība par personu ar
invaliditāti tiesībām un vajadzībām.23
Konvencijā noteikto tiesību īstenošana ir iespējama tikai pakāpeniski, tāpēc par turpmāko
7 gadu prioritārajiem rīcības virzieniem invaliditātes politikas jomā ir noteikta izglītība,
nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne.24
Tā kā Latvijas sabiedrībā joprojām nav pietiekoša izpratne par invaliditātes aspektiem un
veidiem, personām ar invaliditāti nepieciešamajām atbalsta formām un pakalpojumiem25,
t.sk., servisa suņu izmantošanu ikdienas dzīvē, biedrība apņemas iespēju robežās
darboties ANO Konvencijas noteiktajos virzienos:
1) veikt pasākumus, lai uzlabotu sabiedrības izpratni invaliditātes jautājumos,
t.sk., personu ar invaliditāti dzīves līmeņa uzlabošanai ar servisa suņu
palīdzību — sadarbībā ar atbildīgām institūcijām panākt precizējumus likumos un
normatīvajos noteikumos par suņu-pavadoņu tiesībām;
2) sekmēt, lai personas ar invaliditāti būtu informētas par savām tiesībām un
par to īstenošanas iespējām — informēšanas kampaņu biedrība jau aizsāka ar
praktisko semināru ciklu.
22

LMPamn_040613_inv; Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, 4.lpp.
23
Turpat, 5. lpp.
24
Turpat, 5. lpp.
25
Turpat, 31. — 32. lpp.
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Foto: Anete Freiberga

SERVISA SUŅU BAROŠANA

Domājot par servisa suņa barošanu, vispirms ir jāatceras, ka viņš ir darba suns ar
piesātinātu un aktīvu mūžu. Pārtikas izvēle un gatavošana dzīvniekiem atšķiras no
cilvēkam gatavotās maltītes, tāpēc nevajadzētu suni barot ar cilvēkam paredzētu maltīti.
Jāņem vērā arī dzīvnieku uzbūves un gremošanas trakta īpatnības.
Dzīvniekiem gaļēdājiem ir 4 veidu zobi26:
• ILKŅI — lai notvertu, noturētu un nogalinātu medījumu, kā arī lai saplosītu gaļu,
• PRIEKŠZOBI — lai noplēstu gaļu no kauliem,
• PREMOLĀRI — lai satvertu un noturētu laupījumu un sakošļātu saites un
muskuļus,
• MOLĀRI — lai varētu sagrauzt kaulus.
Barības pārstrādes process dzīvniekiem:27
• gaļa tiek saplēsta, kauli sašķelti,
• tiek norīti lieli kumosi (žoklim nav sānu kustību),
• barība lielos gabalos nonāk kuņģī,
• kuņģis spēj uzņemt lielu daudzumu barības vienā reizē (akardeons),
• kuņģa pH 1-2,
• barības sagremošanai nepieciešamas 8 — 10 h,
• īss gremošanas trakts.
Komerciālajā barībā ir ļoti maz ūdens. Tā satur pārāk daudz ogļhidrātu un augu valsts
proteīna. Svarīgi fakti:28
• suņu siekalas nesatur fermentus,
• viņiem ir plēsēju zobi (zobu virsma nelīdzena, asas malas), kas nav paredzēti
sausajai barībai,
• suņu kuņģa pH 1-2, kas pielāgota, lai sagremotu gaļu, kaulus,
26

Informācija no veterinārārstes Anetes Freibergas prezentācijas «Suņu un kaķu dabīgas ēdināšanas
pamatprincipi», kas tika rādīta praktiskā semināra Cēsīs laikā.
27
Turpat.
28
Turpat.
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•
•
•
•

graudaugi paaugstina suņa kuņģa pH līmeni, atšķaida kuņģa sulu,
lietojot komerciālo barību, sunim samazinās barības sagremošana, pārstrādāšana,
daudz atlieku — fekāliju,
suņi slikti pārstrādā ogļhidrātus un neiegūst no tiem enerģiju.

Sausās barības sastāvu bieži vien ir grūti izprast. Pat labākajai barībai var būt pievienotas
sastāvdaļas, kas suņu ēdienkartē nemaz neiederas, piemēram, vistu spalvas, knābji,
pārstrādes atkritumi, mēsli. Maldinoši var būt sausās barības iepakojumi ar uzrakstiem
«Bez konservantiem», jo iepirktajās izejvielās tie sastopami bieži. Ar dabīgo suņu barību
mēs atgriežamies pie normālas suņu barošanas un zinām, ko suns ir ēdis.29
Jo svaigāki būs produkti, jo labāk suns jutīsies!
Arī produktu dažādība ietekmē suņa veselību.
Dabīgs suņu un kaķu uzturs ataino to senču-gaļēdāju pamatēdienu. Tas sastāv no jēlas
gaļas, kauliem un dārzeņiem nelielās devās, kā arī no citām papildus barības vielām.
Gaļēdājiem kauli ir veselīgi šādu iemeslu dēļ:30
• tie satur minerālvielas, kas ir ieslēgtas starp proteīna molekulām,
• kaulu smadzenēs ir dzelzs, asins veidojošie elementi,
• kauli satur antioksidantus, taukos šķīstošos vitamīnus, neaizvietojamās
taukskābes,
• kauli nodrošina ar enerģiju (tauki, proteīns),
• kauli ir ļoti laba zobu birste,
• kauli satur šķiedrvielas.
Kauli ir jāizbaro
TERMISKI NEAPSTRĀDĀTI,
t.i., jēli, ar gaļu!
Savukārt gaļā ir šādas barības vielas:31
• proteīns (augstākās klases),
• neaizvietojamās aminoskābes,
• tauki (enerģijas veidošanai),
• ūdens (70 — 75%),
• minerālvielas,
• vitamīni:
orgāni un to sastāvā esošie vitamīni un uzturvielas:
- aknas (A vit.; E; D; K vit., B vit.; un Zn, Mn, Se, Fe)
- nieres (A; D; K; E vit.; B gr. vit., arī B12)
- sirds (proteīna avots, Fe un B vit., taurīns)
- mēle (Zn, proteīna un tauku avots)
- spureklis (B vit., proteīns)
Dārzeņi satur B grupas, C; A; E un K vitamīnus un šķiedrvielas, tomēr jāatceras, ka pirms
to došanas sunim, ieteicams svaigos dārzeņus sablenderēt, jo tikai tādā veidā dzīvnieks

29

Avots: http://www.teodors.org/padomi/barf/
Informācija no veterinārārstes Anetes Freibergas prezentācijas «Suņu un kaķu dabīgas ēdināšanas
pamatprincipi», kas tika rādīta praktiskā semināra Cēsīs laikā.
31
Turpat.
30
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vislabāk saņems minētos vitamīnus. Savukārt pākšaugus un graudaugus sunim drīkst
izbarot TIKAI vārītus un nelielās devās. Tie nedrīkst būt pamatēdiens!32
Pastāv divi dzīvnieku ēdināšanas veidi:
•

Prey model (nomedīts dzīvnieks) — nodrošina dzīvniekam tādu barību, kādu viņš
nomedītu, dzīvojot savvaļā: gaļa, orgānu gaļa, kauli (piem., vista, trusis),

•

BARF (Biologically appropriate raw food) — gaļa (orgānu gaļa), kauli un dārzeņi
tiek samalti/sadalīti gabalos, tiem tiek pievienotas papildbarības vielas.

Pieaugušus suņus ar normālu kustību slodzi ieteicams barot ar barības daudzumu 2 —
4% no suņa ķermeņa svara dienā. Daudzums ir atkarīgs no suņa temperamenta, kustību
daudzuma (aktivitātes), veselības un vecuma. Barības sastāvā jābūt 75 — 90% dzīvnieku
izcelsmes produktu (gaļa, kauli, piena produkti utt.) un 10 — 25% augu izcelsmes
produktu (dārzeņi, augļi, graudaugi utt.).33
Gaļa un kauli34
Lielākā barības sastāvdaļa ir gaļa. Jāievēro, ka gaļā ir jābūt arī ap 15% tauku, kas ir
galvenais enerģijas avots. Saprotams, ir labi dot dažādu dzīvnieku gaļu.
Nav ieteicams dot jēlu cūkas gaļu, jo tā var saturēt
Aujeski vīrusu, kas suņiem var būt nāvējošs!
Subprodukti satur daudz vitamīnu un no visas gaļas devas tiem vajadzētu būt ap 15%. Tie
ir, piemēram, aknas, nieres, liesa, mēle, plaušas, sirds. Nebarojiet visu aknu, liesu, nieru
devu vienā reizē, jo tā veicina sunim caureju. Labāk ir sadalīt to vairākās porcijās nedēļas
gaitā.
Kuņģis arī ir subprodukts, bet tas jāaprēķina atsevišķi. Kuņģi ir ieteicams barot vairumā,
apmēram 15 — 20% no visas gaļas devas. Slimiem un ar gremošanas traucējumiem
sasirgušiem suņiem pat var dot vairāk. Tas satur ideālu kalcija: fosfora attiecības līmeni,
taukus, vitamīnus, mikroelementus, labās baktērijas un ideāli kopj zobus.
Kaulus sunim vienmēr jādod jēlus un kopā ar gaļu, jo tie satur galveno kalcija devu
BARF barošanā. Sunim nedrīkst dot stobrkaulus, bet drīkst ribas, stilbus un skrimšļus.
Kaulus sunim jādod mērenā daudzumā, jo tie var izraisīt nopietnu aizcietējumu.
[Vairāk par dienas barības daudzumu, ņemot vērā suņa svaru, kā arī citu informāciju par
ēdināšanu varat lasīt biedrības mājaslapā www.teodors.lv/padomi]
Dabīgās barības pozitīvās īpašības:
daudz mitruma,
paaugstina fiziskās aktivitātes,
ilgāk saglabājas sāta sajūta,
mazāk veidojas fekālijas,
novērš zobu aplikumu,
barības dažādība.
32

Informācija no veterinārārstes Anetes Freibergas prezentācijas «Suņu un kaķu dabīgas ēdināšanas
pamatprincipi», kas tika rādīta praktiskā semināra Cēsīs laikā.
33
Avots: http://www.teodors.org/padomi/barf/
34
Turpat.

17

Dabīgās barības negatīvās īpašības:
vasarā gaļa var ātri sabojāties,
laikietilpīgs process,
nepieciešama saldētava,
pārvadāšana.
Suņu dabīgai barošanai ir ļoti daudz un dažādu ieteikumu. Iesācējam ir grūti izlemt, kurš
varētu būt pareizais veids. Tāpēc pašam jāizvēlas, kāds ieteikums šķiet vispiemērotākais.
Ar laiku manīs, kas sunim garšo, kuru barību vislabāk panes, cik labi jūtas. Pēc tā var
izlemt, kāds barošanas veids sunim ir atbilstošākais.35
Domājot par dabīgu barību kucēnam, viena no lielākām rūpēm saimniekam ir pareizā
kalcija deva. Īpaši zobu maiņas laikā daudzi domā, ka kucēnam ir vajadzīga liela kalcija
deva, lai zobi attīstītos pareizi, tomēr tas nav vajadzīgs. Zobu attīstībai ir nepieciešamas
vairākas barības vielas, piemēram: kalcijs, fosfors, fluors un vitamīni A, C un D. Veselīga,
daudzveidīga barība ar svaigiem produktiem nodrošina kucēnu ar visu, kas tam ir
vajadzīgs. Kalcija sastāvam svaigos kaulos ir augsta biopieejamība un ar 10% kaulu
devas (10% no visas barības) vajadzīgais kalcija daudzums kucēnam noteikti ir
nodrošināts.36
Kad kucēnam mainās zobi, ieteicams dot kalciju katru dienu no 115 mg/kg līdz apmēram
200 mg/kg uz ķermeņa svara. Piemēram, 10 kg smagam kucēnam tas būtu apmēram
1200 mg Ca dienā. Šis daudzums ir nodrošināts, ja tiek doti 112 g vistas spārnu, 80 g
vistas kakliņu vai 41 g teļa ribiņu. Tā kā vairums dabīgās barošanas plānu paredz barot
pietiekami daudz nevārītus, gaļīgus kaulus, tad saimnieka pārmērīgas rūpes ir
nevajadzīgas.37

35

Avots: http://www.teodors.org/padomi/kucenu-dabiga-barosana/
Turpat.
37
Turpat.
36
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Foto: Ligita Damberga

ĪSUMĀ PAR SUNI-PAVADONI
Visbiežāk sabiedrībā, ieraugot suni-pavadoni, cilvēki reaģē pozitīvi. Viņi nāk klāt, lai
parunātos, vēlas suni paglaudīt un samīļot, atsevišķos gadījumos pat uzcienāt suni ar
kādu gardumu. Šādos gadījumos suņa-pavadoņa turētājam ir jābūt nepiekāpīgam un
laipni jāpaskaidro, kāpēc šos suņus, atšķirībā no mājas mīluļiem, nedrīkst traucēt vai
aiztikt. Turklāt nav svarīgi, vai sunim tobrīd ir uzvilkti iemaukti vai nē. Izņēmums, protams,
ir ģimenes locekļi. Jo biežāk paši servisa suņu turētāji stāstīs par sava suņa darba un
sadzīves īpatnībām, jo informētāka un zinošāka būs sabiedrība.
Lūk, 4 galvenie aspekti, par kuriem suņu-pavadoņu turētājiem jāpastāsta:
satiekot suni-pavadoni, to nedrīkst aiztikt vai traucēt, kamēr viņš atrodas iemauktos;
suni-pavadoni nedrīkst barot, jo viņš tiek barots mājās un papildus barošana var
iztraucēt viņa ierasto darba režīmu;
ja kāds vēlas palīdzēt, tad vispirms jāpajautā: «Varbūt es varu palīdzēt?». Ja
piedāvājums ir akceptēts, tad var piedāvāt savu kreiso elkoni;
Svarīgi ir zināt, ka nedrīkst aiztikt suni-pavadoni,
pavadu, iemauktus vai personas roku, jo to darot,
var pakļaut briesmām gan redzes invalīdu, gan
suni-pavadoni!
krustojumā var palīdzēt, pasakot, kāds gaismas signāls iedegas, pieturā — nosaucot pienākušā transportlīdzekļa numuru.38

38

Avots: https://www.guidingeyes.org/wp-content/uploads/2015/07/GEB_Adult_Bookmark.pdf
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REDZES INVALĪDA UN SUŅA-PAVADOŅA SADARBĪBAS PAMATPRINCIPI
suns-pavadonis nozīmē neredzīgiem/vājredzīgiem cilvēkiem drošu pārvietošanos,
mobilitāti, lielāku neatkarību un labāku nodarbinātību;
suns-pavadonis ir sociāls partneris un nodrošina lielāku emocionālo atbalstu;
suns-pavadonis ir apmācīts ne tikai pamata paklausībai — kā pienākt, apsēsties un
apgulties —, bet arī apstāties pie apmalēm un pakāpieniem, izvairīties no šķēršļiem
un noturēt virzienu ielās, krustojumos;
suns-pavadonis spēj atrast liftu, transporta pieturvietu, kasi veikalā un daudz citus
nepieciešamos objektus, tomēr nevar atrast konkrētu adresi, tāpēc bieži vien suņupavadoņu turētājiem ir nepieciešama asistenta jeb Stūrmaņa palīdzība;
neredzīgais/vājredzīgais cilvēks 3 — 4 nedēļu laikā tiek apmācīts strādāt ar suni-pavadoni un rūpēties par viņu;
biedrība turpina nepieciešamās apmācības arī pēc 3 — 4 nedēļu apmācību pabeigšanas, lai pārliecinātos, ka absolventam un sunim viss ir kārtībā un sadarbība ir
produktīva;
nepieciešamības gadījumā biedrība nodrošina dažādus praktiskos treniņus, lai
uzlabotu vai iemācītos ko jaunu cilvēka un suņa-pavadoņa sadarbībā.39
Vaislas darba, veterinārās aprūpes, audzināšanas, apmācību un pārējās ar suņa
sagatavošanu saistītās izmaksas, nodrošinot ar iepriekšminēto 3 — 4 nedēļu treniņprogrammu un tālāko servisu, ir no 10 000 līdz 25 000 EUR par vienu servisa suni.
Tā kā biedrība ir bezpeļņas organizācija, tad īpaši svarīgs ir sabiedrības finansiālais
atbalsts, jo tikai ziedojumi un brīvprātīgais darbs padara iespējamu šīs programmas
realizāciju!

39

Avots: https://www.guidingeyes.org/wp-content/uploads/2015/07/GEB_Adult_Bookmark.pdf
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Foto: Ligita Damberga

SERVISA SUŅU AUDŽUĢIMENES

Servisa suņu biedrība TEODORS aicina sabiedrību iesaistīties servisa suņu (suņupavadoņu, suņu-asistentu un signālsuņu) kustības atbalstīšanā. Viens no atbalsta veidiem
ir kļūt par servisa suņa audžuģimeni.
Visas audžuģimenes darbojas uz ziedojumu un brīvprātīgā darba principa un sniedz
ieguldījumu kāda neredzīga/vājredzīga cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Pastāv 6 veida servisa suņu audžuģimenes:
1. kucēniem
Servisa suņa apmācība sākas jau no kucēna 2 mēnešu
vecuma. Tā ir socializācija un sākotnējā apmācība, ko veic
audžuģimene vienu gadu. Tās ietvaros audžuģimene
kucēnam iemāca pirmās paklausības komandas (sēdēt,
gulēt, palikt, vieta, nedrīkst utt.), iepazīstina ar cilvēku
ikdienas gaitām (t.sk., brauciens ar automašīnu, liftu utt.),
iepazīstina ar pilsētu (t.sk., ar sabiedrisko transportu). Ir
svarīgi, lai suns ilgstoši nebūtu viens pats, tāpēc biedrība
iesaka audžubērnu ņemt visur līdzi.

Topošais suns-pavadonis Tallers.
Foto: Ligita Damberga

2. īslaicīgai jaunā suņa izmitināšanai
Profesionālā apmācība sākas no suņa 1,2 gadu vecuma pēc testēšanas un
veterinārmedicīniskām pārbaudēm. Apmācības ilgums no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.
Šajā laikā var rasties dažādas situācijas, kad treneris sunim nav pieejams (slimības,
atvaļinājuma, aizņemtības dēļ) tāpēc nepieciešamas audžuģimenes, kurās suns šajā laikā
var uzturēties un būt aprūpēts.
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3. speciālo apmācību veikšanai
Servisa suņiem ir nepieciešamas arī audžuģimenes, kuras var veikt suņu speciālo
apmācību pasākumus (socializācija utt.). Šiem uzdevumiem tiek piesaistītas īpaši
pieredzējušas audžuģimenes.
4. Slimiem servisa suņiem
Atsaucīgas audžuģimenes ir nepieciešamas arī slimu (piem., pēcoperācijas periodā)
servisa suņu izmitināšanai un aprūpei.
5. Vaislas suņiem
Lai suns kļūtu par pavadoni, viņa vecākiem jābūt
pārbaudītiem un veseliem. Šādu vaislas suņu aprūpei
tiek meklētas audžuģimenes, kuras ar laiku vēlas suni
paturēt, jo no viena vaislas suņa tiek iegūti 2 —
3 metieni, bet pēc tam suns pāriet audžuģimenes
īpašumā.
Suņu māmiņa ar suņiem-pavadoņiem
Argo un Naanu kucēna gados.
Foto: Ligita Damberga

6. Pensionētiem servisa suņiem

Kad servisa suns vairs nespēj pildīt savus pienākumus, viņš dodas «pensijā». Ja sunim
nav iespējams palikt neredzīgā/vājredzīgā turētāja ģimenē, tad viņš nonāk atpakaļ
biedrības aprūpē, kas meklē jaunus saimniekus suņa vecumdienām.
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Foto: Liene Šternberga

SERVISA SUŅU TURĒTĀJU STŪRMAŅI

Neredzīga/vājredzīga servisa suņa turētāja Stūrmanis ir cilvēks, kurš palīdz orientēties
apkārtējā vidē un ir viņam kā «otrās acis».
Stūrmaņa pienākumos ir palīdzēt redzes invalīdam atrast konkrētu adresi vai
nepieciešamo iestādi, netraucējot suņa-pavadoņa darbu vai palīdzēt viņam sadarbības
uzlabošanas treniņos. Tāpēc Stūrmaņiem ir izstrādātas noteiktas pienākumu vadlīnijas 40,
kuras jāievēro:
1. Nepievērsiet nekādu uzmanību sunim un neiejaucieties tā rīcībā!
Jaunu suni-pavadoni var īpaši viegli iztraucēt ar runāšanu, pat ar skatienu.
Suņa turētājs jeb saimnieks parasti zinās, kā izlabot iespējamu vadības vai citu
kļūdu, ja skaidri aprakstīsiet to viņam.
Vislabāk būtu, ja sveši cilvēki nekādos apstākļos
netraucētu suni-pavadoni, arī tajā gadījumā,
ja sunim nav uzvilkti iemaukti!
2. Pārbaudiet suņa stāvokli pirms treniņa — sunim ir jābūt veselam un labā stāvoklī.
Tas arī jāizstaidzina treniņa sākumā un beigās.
3. Stūrmanim vienmēr jāatrodas aiz suņa un saimnieka pāra!
Stūrmanim jāpaliek pietiekoši tālu aiz apmācāmā. Jāizvairās no tukšas pļāpāšanas.

40

Avots: http://peesari.fi/?page_id=8
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Ja Stūrmanis iet blakus apmācāmajam, suns neved saimnieku kārtīgi (tas zināmā
mērā ved «divus» cilvēkus vai par daudz paļaujas uz Stūrmani).
Izņēmums Nr. 1: Šaurās vai cilvēku pārpildītās vietās (piem., lielveikalos) Stūrmanis
drīkst iet pa priekšu, savukārt suņa un saimnieka pāris tam seko.
Izņēmums Nr. 2: Sarežģītās situācijās var nākties ķerties pie t.s. konvoja
paņēmiena, kad suns seko savam saimniekam, savukārt suņa saimnieks iet pie
rokas Stūrmanim. Arī labojot vadības kļūdas, tiek izmantots konvoja paņēmiens.
4. Vispirms iepazīstieties ar suņa un saimnieka pāra pārvietošanās paradumiem un,
sadarbojoties ar suņa saimnieku, rodiet priekšstatu par vadības kļūdām pirms to
labošanas!
Iepazīstoties ar suņa un saimnieka pāri, vispirms noskaidrojiet pārvietošanās vidi,
kuru tie ikdienā izmanto.
Pirmajā apmācību reizē tiek radīts vispārīgs priekšstats par veidu, kā suns vada
saimnieku un kā saimnieks kontrolē suni.
Pēc tam ar suņa saimnieku jāpārspriež, kādā veidā un kādas kļūdas sākt labot.
5. Sniedziet skaidras norādes!
Stūrmaņa valodā tādi pārvietošanās un virziena norādīšanas pamatjēdzieni kā «pa
kreisi», «pa labi» un «taisni» jāformulē šādi: «Pagriežamies/koriģējam uz suņa
pusi», «Pagriežamies/koriģējam uz spieķa pusi», «Turpinām ceļu».
Norādes varat sniegt mutiski, taču, pildot Stūrmaņa pienākumus, izvairieties dot
sunim komandas, — sniedziet norādes tikai saskaņā ar veselo saprātu.
Vēlāk var izmantot arī signālus ar rokām (pagriežoties un uzsākot kustību):
Pieskāriens muguras vidusdaļai nozīmē, ka «Drīkst iet pāri krustojumam».
Pieskāriens kreisajam plecam nozīmē pagriešanos pa kreisi un attiecīgi pieskāriens
labajam plecam — pagriešanos pa labi.41

Trenere Zaiga Kļaviņa praktiskajās nodarbībās Daugavpilī
ar Beāti Bringuli un suni-pavadoni Zani
Foto: Ligita Damberga

41

Avots: http://peesari.fi/?page_id=8
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DROŠĪBA UN APBALVOŠANA
Stūrmanis suņa-pavadoņa turētājam nav tikai asistents, bet arī viņa «otrās acis», kuras
atbild par redzes invalīda drošību un var novērtēt suņa-pavadoņa darbu.
Domājot par drošību, ir jāatceras sekojošais:
Par šķēršļiem apmācību maršrutos, tādiem kā durvis, nelīdzenumi, uz zemes
esoši šķēršļi un citi draudi, jāpaziņo iepriekš, lai novērstu traumas.
Maršrutos ar dzīvu satiksmi iepriekš jāvienojas, kādā veidā tiks «Šķērsots
krustojums». Saskaņā ar suņu-pavadoņu skolas norādēm, krustojuma šķērsošana
tiek veikta pēc Stūrmaņa dotā signāla. Tādējādi suņa turētājam nav jākoncentrējas
uz sekošanu satiksmei un viņš var nodarboties ar sava suņa kontrolēšanu.42
Savukārt, novērtējot suņa-pavadoņa darbu, jāatceras, ka:
pamatnosacījums suņa apmācībai
ir viņa apbalvošana!
Tomēr ne vienmēr redzes invalīds var konstatēt suņa labo veikumu, jo to vienkārši
neredz. Tāpēc Stūrmaņa pienākums ir ievērot arī apbalvošanas vērtus apstākļus: kad
suns rīkojas īpaši labi, piemēram, apejot šķēršļus, paziņojiet par to suņa turētājam, lai viņš
varētu apbalvot savu suni.
Attiecīgi nekavējoties paziņojiet, ja suns pieļauj kļūdu, lai suņa turētājs varētu to labot.43
Treniņa noslēgumā suni VIENMĒR jāatceras apbalvot,
to paslavējot un paglaudot.
Nav labāku vai sliktāku suņu un turētāju pāru. Vispārīgos gadījumos visi suņi-pavadoņi ir
vienlīdz labi un arī cilvēki — līdzvērtīgi, tāpēc jārūpējas, lai visi saņem vienādu attieksmi
un nepieciešamo palīdzību.
Citu klātbūtnē nevajadzētu kritizēt suņu un turētāju pāru rīcību, kā arī nekad nevajadzētu
nostādīt kādu suņa un turētāja pāri labāku par citiem.44

Jebkurā gadījumā
ikviens suns-pavadonis vienmēr pēc sava saimnieka domām
būs labākais no visiem!

42

Avots: http://peesari.fi/?page_id=8
Turpat.
44
Turpat.
43
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PRAKTISKO SEMINĀRU NOVĒRTĒJUMS

Foto: Ligita Damberga

Praktisko semināru noslēgumā profesionālie suņu-pavadoņu treneri no Latvijas, Somijas
un Igaunijas izteica savu vērtējumu, nosaucot semināra dalībnieku stiprās un vājās puses.
Treneris no Somijas Juha Hertuainens (Juha Herttuainen) izteica gandarījumu par to, ka
arī Latvijā beidzot tiek rīkoti šādi praktiskie semināri un aicināja tādus organizēt katru
gadu. Servisa suņu turētājiem ar suņiem ir jāstrādā nepārtraukti un eksāmenu nolikšana,
lai kļūtu par suni-pavadoni, nav pēdējais apmācības posms. Apmācībām jānotiek
sistemātiski. Juha arī uzsvēra Stūrmaņu īpašo lomu un nepieciešamību šajās apmācībās,
jo ne vienmēr treneri ir pieejami un var aizbraukt uz kādu noteiktu pilsētu, lai palīdzētu
apgūt jaunus turētāja maršrutus.
Treneres no Igaunijas Marija Sonberga (Maria Soonberg) un Veronika Malma (Veronika
Malm) ievēroja, ka lielākai daļai no semināra dalībnieku suņiem-pavadoņiem ir problēmas
ar apstāšanos pirms ielas, ja tai nav apmales. Tas nozīmē, ka šādi semināri dažādās
pilsētās ar atšķirīgu infrastruktūru ir ļoti svarīgi un būtiski.
Arī treneriem no Latvijas bija savi secinājumi un ieteikumi suņu turētāju un viņu suņu
turpmākai sadarbībai.
Servisa suņu biedrības TEODORS kinoloģe Zaiga Kļaviņa savā semināra dalībnieku
un viņu suņu praktisko iemaņu vērtējumā bija stingra:
«Tuvākajā nākotnē tiek plānots noteikt stingrākas prasības servisa suņu
turētājiem, ieviešot ikgadēju servisa suņu atestāciju.
Tas nozīmē, ka jāstrādā ļoti cītīgi, jāizmanto Stūrmaņu un treneru palīdzība,
kā arī iespēju robežās jādarbojas patstāvīgi, lai servisa suns nepazaudētu
esošās iemaņas un savu juridisko statusu, līdz ar to arī darbu, bet redzes
invalīds nepaliktu bez suņa-pavadoņa vai suņa-asistenta.»
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Ligita Damberga semināra dalībniekus aicināja neaizmirst par suņu APBALVOŠANU:
«Arī tad, kad jūsu suns uzvedas labi vai rīkojas pareizi, kaut arī komanda
nav dota, jums noteikti viņu ir jāapbalvo — jāpaglauda. Jo vairāk jūs savu
suni paslavēsiet, jo labāk viņš sapratīs, ko jūs no viņa vēlaties un varēs jūs
pasargāt ceļā. Tāpēc neaizmirstiet, ka neviens svešs cilvēks nedrīkst glaudīt
vai mīlināties ar jūsu suni, lai cik arī patīkami nebūtu dzirdēt cik skaists ir jūsu
suns. Tas sunim novērš uzmanību no darba un var jūs paraut zem mašīnas
riteņiem.
Runājiet ar savu suni! Tā jūs stiprināsiet emocionālās saites ar suni un viņš
būs priecīgs strādāt ar jums.»
Pie pozitīviem rezultātiem jāpiemin semināra dalībnieces Līgas Ķikutes veiksmīgo
sadarbību ar suni-pavadoni Rīgu.
Projekta atklāšanas ceremonijas laikā 27. aprīlī, Rīga pirmo reizi tika nodota Līgas
turēšanā. Abas cītīgi apmeklēja visus praktisko semināru treniņus un uzmanīgi ieklausījās
treneru pamācībās. Rezultātā jau 27. jūlijā Līga kopā ar suni veiksmīgi nokārtoja
eksāmenus un Rīga kļuva par pilntiesīgu suni-pavadoni.

PADOMI TURPMĀKAI SADARBĪBAI
Veiksmīgas sadarbības pamats ir ikdienas gaitās būt noteiktiem savās komandās,
ieradumos un prasībās pret suni. Tikai tādā veidā suns sapratīs, kādi ir «spēles»
noteikumi un ar prieku tos ievēros.
Lai cilvēka un suņa kopdzīve un turpmākā sadarbība būtu kvalitatīva, ir stingri jāievēro
šādi sadzīves noteikumi45:
1. Atnākot mājās, vispirms jāsasveicinās ar ģimenes locekļiem un tikai pēc tam ar
suni. Tātad — ar suni sasveicinās kā ar pēdējo!
2. Ja suns mājās ir viens, tad vispirms jānovelk jaka, kurpes utt., jānoliek iepirkumus
un jāignorē suns (neskatīties virsū, nerunāt, neglaudīt, nestumt prom, ja suns lec
augšā, bez runāšanas iet taisni tālāk). Ja suns ir mierīgs un aiziet savā vietā,
nogaidīt vēl kādas 10 sekundes, tad pasaukt un tikai tad, kad suns atnācis visu
ceļu pie cilvēka, var ar viņu sasveicināties.
3. Ja suns nāk pie cilvēka, lai spēlētos vai grib, lai to apmīļo, nevajag pievērst viņam
nekādu uzmanību. Arī tad nē, ja suns izskatās tik dikti «mīļi». Tā ir suņa pavēle
saimniekam! Tamdēļ jārīkojas tāpat kā minēts 2. punktā — nogaidīt vismaz
10 sekundes, kamēr suns ir nomierinājies, atslābis. Tad viņu var piesaukt,
paspēlēties vai apmīļot.
Cilvēks iesāk un cilvēks pabeidz darbības,
pirms sunim ir apnicis un viņš aizskrien!!!

45

Avots: http://www.teodors.org/padomi/cilveka-un-suna-sadzives-noteikumi/
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4. Suns tiek barots tikai tad, kad saimnieks ar ģimeni ir paēdis. Suns vienmēr ēd pēc
saimnieka! Ja tas organizatoriski nav iespējams, tad suns jābaro 1 stundu pirms
maltītes ar ģimeni.
Jākontrolē, lai neviens suni nebaro no galda!
Nekad nebarot īsi pirms cilvēka ēdienreizes!!!
5. Kad suns tiek pasaukts, tam vienmēr ir jāatskrien viss gabals pie tevis, vienalga
vai tas ir mājās vai pastaigājoties. Nedrīkst nekad iet sunim pretī, arī tad, ja tev
pēc tam jāiet tas pats ceļš.
6. Cilvēks kā pirmais iziet no mājas vai ieiet mājā.
7. Pa trepēm cilvēks iet pa priekšu: gan augšā, gan lejā.
8. Lai izlēktu no automašīnas, sunim ir jāgaida pie vaļējām durvīm saimnieka atļauja.
9. Suns bez saimnieka atļaujas nedrīkst sākt ēst. Pēc 15 minūtēm jāatņem ēdiena
bļoda, arī tad, ja viss nav apēsts.
10. Sunim pašam nav atļauts sēdēt vai gulēt uz paaugstinājuma (krēsla, gultas u.tml.).
Tikai tad, ja saimnieks viņam to pavēl.
11. Suņa guļamvietai jāatrodas kādā mierīgā stūrī. Noteikti ne kādā stratēģiski
izdevīgā supervietā, no kurienes tas var visu pārraudzīt un tādā veidā kontrolēt.
12. Īsi un kodolīgi — cilvēks nepilda suņa pavēles un neapmierina viņa vēlmes
(glaudīt, spēlēties, sukāt, parunāt, pabarot utt.), kad vien suns to vēlas, bet gan
tad, kad CILVĒKS to ieplānojis vai izlēmis!
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Foto: Liene Šternberga

IZMANTOTIE AVOTI
Juridiskie dokumenti:
LMPamn_040613_inv; Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
MK noteikumi Nr. 37 «Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar
autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas
kārtību»
MK Noteikumi Nr. 599 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas
kārtība»
MK Noteikumi Nr. 959 «Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai,
apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās»
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 89
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 165

Interneta resursi:
http://www.autoosta.lv/pakalpojumi/brauksanas-maksas-atvieglojumi/
http://www.igdf.org.uk/about-us/would-a-guide-dog-help-me/
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/153938/ar-kaki-vai-suni-nelauj-iekapt-autobusa-lidmasinadrikst-par-60-eiro
http://peesari.fi/?page_id=8
http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/dzivnieku_
parvadasanas_kartiba.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/pasazieru_kategorijas_
kuram_ir_tiesibas_izmantot_brauksanas_maksas_atvieglojumus.pdf
http://www.pv.lv/images/userfiles/normativi_noteikumi_dokumentacija/pasazieru_
parvadasanas_kartiba_pasazieru_vilcienos.pdf
http://www.pv.lv/lv/informacija-pasazieriem/pasazieriem-ar-ipasam-vajadzibam/
http://www.teodors.org/padomi/barf/
http://www.teodors.org/padomi/kucenu-dabiga-barosana/
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http://www.teodors.org/padomi/cilveka-un-suna-sadzives-noteikumi/
https://www.airbaltic.com/lv/dzivnieku-parvadasana
https://www.guidedogswa.com.au/learn-about-the-guide-dog-program/guide-dog-accessrights/
https://www.guidingeyes.org/wp-content/uploads/2015/07/GEB_Adult_Bookmark.pdf

Nepublicētie materiāli:
Informācija no veterinārārstes Anetes Freibergas prezentācijas «Suņu un kaķu dabīgas
ēdināšanas pamatprincipi», kas tika rādīta praktiskā semināra Cēsīs laikā.

Fotogrāfijas:
Metodiskajā materiālā izmantoti Ligitas Dambergas, Velgas Zēgneres, Ali un Malla
Kinnunen, Lienes Šternbergas un Anetes Freibergas fotogrāfijas.
Uz vāka izmantota Ligitas Dambergas fotogrāfija
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PIEZĪMES:
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SERVISA SUNS UN VIŅA MISIJA
Metodiskie norādījumi par sadarbību ar servisa suni
Sastādītāja Gunta Bite
Korektore Ieva Velde.
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Juglas iela 14, Rīgā, LV-1024.
Drukāts Braila raksta nodaļā. Iesiets SIA «Dobums N»
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