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2015. gada atskats 

 

2015.gads Servisa suņu biedrībai TEODORS bijis radoši kvalitatīvs! Mēs esam iemācījušies būt 
noderīgāki, mēs sniedzam kvalitatīvākus pakalpojumus, mācāmies no savām un citu kļūdām, gūstam 
pieredzi no citu valstu Neredzīgo biedrībām, mēs darām visu, lai mūsu neredzīgo cilvēku ikdiena kļūtu 
daudzkrāsaina, bagāta ar pozitīvām emocijām. Varam teikt, ka šajos mazliet vairāk par diviem gadiem 

mums ir izveidojies stabila, draudzīga un radoša komanda, kurā visi darbojas vienoti. Līdz ar to arī 
mērķi tiek izvirzīti augstāki un pārdrošāki. 

29.aprīlī Servisa suņu biedrība TEODORS atzīmēja Starp-
tautisko suņu-pavadoņu dienu. Šai dienā pulcējās vairāki nere-
dzīgie ar saviem suņiem-pavadoņiem, lai, malkojot kafijas tasi, 
draudzīgi tērzētu par paveikto, dalītos pieredzē un kaltu nākot-
nes plānus. Biedrības TEODORS pārstāvji bija noorganizējuši 
treniņu nodarbības. Ikvienam neredzīgajam ar savu suni-
pavadoni bija jāveic noteikts maršruts Rīgas centrā — pierādot, 
ka cilvēks ar īpašām vajadzībām nav ierobežots telpā vai vidē, arī 
viņu priekšā pasaule ir atvērta. (1.att.) Nākošajā dienā svinības 
turpinājās Vaivaru pamatskolā. Projektu dienas ietvaros skolēni 
iepazinās ar neredzīgajiem, viņu palīgiem suņiem-pavadoņiem 

un ar terapijas suņiem no Kenventaki audzētavas. Pasākuma noslēgumā notika preses konference ar 
diviem Labklājības ministrijas pārstāvjiem par valsts atbalstu suņiem-pavadoņiem un to, vai neredzīgs 
skolnieks drīkst ar suni-pavadoni iet uz skolu. 

17.maijā notika gadskārtējais „Rīgas maratons”, kurā piedalījās 25’931 dalībnieks no 69 pasaules 
valstīm. Ar lielu gandarījumu varam teikt, ka pirmo reizi šajā maratonā piedalījās arī mūsu Servisa 
suņu biedrības TEODORS pārstāvji — jaunais ārsts Kristaps Dambergs un neredzīgais Aleksejs 
Korsaks ar suni-pavadoni Tikku. Kristaps skrēja pusmaratonu, bet Aleksejs ar Tikku pieveica 5 km 
distanci, tā kļūstot par pirmo neredzīgo skrējēju, kurš kopā ar suni-pavadoni startējis „Rīgas 
maratonā”. Ceram, ka nākamajā gadā skrējēju pulks būs lielāks, jo ieguvums ir visiem — apkārtējie ar 
cieņu noraugās cilvēkā, kurš uzdrīkstējies pārkāpt ierastos priekšstatus, bet skrējējam — gandarījums 
par paveikto. Savukārt biedrībai — prieks par ziedojumiem, kas biedrības Ziedojumu kontā ienāca 
vairāk nekā parasti. Paldies visiem atbalstītājiem! 

Īpašs stāsts ir arī par mūsu pirmo organizēto laivu 
braucienu pa Daugavas lokiem. 1. jūlija vakarā kempingā 
netālu no Krāslavas Daugavas krastā pulcējās neredzīgie 
ar saviem suņiem-pavadoņiem no Somijas, Igaunijas un 
Latvijas. Vakars pagāja jautri pie ugunskura, cienājoties 
ar līdzpaņemtiem gardumiem un malkojot brīnumgardu 
lauku tēju. Otrā rītā dalībnieki sadalījās trīs grupās, kas 
sasēdās divās 12-vietīgās laivās (2. att.) un vienā, mazākā 
laivā, kurā brauca somu ģimene ar diviem maziem 
bērniem. Katrā laivā bija brīvprātīgais, kurš uzņēmās 
kapteiņa lomu. Pievakarē, pulcējoties pie ugunskura, visi 

bija pārsteigti, ka nobraukuši 30 km garu posmu pa Daugavu. Šis nebija viegls brauciens, dalībniekiem 
nācās izvairīties no krācēm un akmeņiem, karstā saule dažam labam bija apsvilinājusi degunu, gadījās 
pabraukt garām arī norunātai tikšanās vietai. Bet kopumā varam teikt, ka šī vienreizējā ideja lieliski 
piepildījās. 
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Augusta sākumā Eiropas Vasaras skolā (EVS), kas domāta 
latviešu bērniem (ap 60 dalībnieki 11 — 16 gadu vecumā) no 
ārzemēm un Latvijas, atkal piedalījās 4 neredzīgie bērni ar 
saviem speciāliem audzinātājiem. Velga Zēgnere bija lūgusi 
draugiem un paziņām saziedot dalības maksas. Paldies 
visiem ziedotājiem! Bērni kopā 2 nedēļas atpūtās un mācī-
jās. Visiem dalībniekiem bija liels pārdzīvojums būt pieņem-
šanā pie jaunā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa (3.att.). 

Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības šogad notika 
3. oktobrī Somijā, Järvenpää. Dalībniekiem no Igaunijas, 

Somijas un Latvijas bija jāpieveic ļoti sarežģīta, 1,5 km gara, trase. Sarežģīta tāpēc, ka vairums ielu bija 
bez apmalēm un gājēju pārejām, kas Latvijas komandām bija izaicinājums. Latviju pārstāvēja Solveiga 
Vildmane ar Ullu, ieņemot 4.vietu, un Natalja Muravjova ar Lati, ieņemot 6.vietu. Kopvērtējumā 
Latvijas komanda ierindojās 3.vietā. Tas mums ir svarīgs darba novērtējums, jo dalībnieku vidū esam 
jaunākā biedrība. Nākamās Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības noritēs 2016. gadā (Invalīdu 
gads) pie mums Latvijā. 

Oktobrī biedrība saņēma ielūgumu no Lietuvas Neredzīgo biedrības, lai pastāstītu par suņiem-
pavadoņiem. Mums Latvijā jau ir ap 7 suņiem-pavadoņiem, bet Lietuvā — vēl neviena. Skaistā, 
rudenīgā oktobra dienā kinoloģe Zaiga un trīs TEODORA biedri ar saviem četrkājainiem palīgiem 
devās uz Lietuvas pilsētu Biržai, lai tur dalītos pieredzē ar māsām un brāļiem lietuviešiem. Mēs 
atvadījāmies no draugiem lietuviešiem ar cerību, ka viņu pūles suņu-pavadoņu kustībā īstenosies. 

1.decembrī tikāmies ar Latvijas Sarkanā Krusta pār-
stāvjiem, lai pagarinātu sadarbības līgumu, kas paredz, 
ka arī turpmāk uz servisa suņu informējošā ietērpa un 
suņu pavadām varam lietot Sarkano krustu, kas palīdz 
suņus vieglāk identificēt kā palīgus. Pieredze rāda, ka 
cilvēki ir izpalīdzīgāki un saprotošāki, redzot “sarkano 
krustu”. Tikšanās reizē radās jaunas idejas par plašāku 
savstarpējo sadarbību. (4.,5.att.) Kopš pavasara biedrī-
bas biedriem ir speciāli gatavotas atstarojošās vestes ar 
biedrības logo mugurpusē. Nu gan biedrības suņi, gan 
cilvēki sabiedrībā ir labi redzami un atpazīstami! 

Šogad esam arī pastiprināti informējuši sabiedrību 
par servisa suņu nozīmi. Ir sniegtas vairākas intervijas 
avīzēm, TV un radio. Tās var apskatīties vai noklausīties 

biedrības mājaslapā www.teodors.org. Ir nodrukāti jauni biedrības bukleti un vizītkartes ar Teodora un 
Tikkas fotogrāfijām. Esam ciemojušies vairākās skolās. Tā piem., 11.novembrī, Lāčplēša dienā, 
viesojāmies Mārupes vidusskolā, stāstot 1.klases bērniem par neredzīgiem cilvēkiem, viņu ikdienu, 
par suņiem-pavadoņiem un viņu milzīgo lomu šo cilvēku ikdienā. Par to, cik ļoti nepieciešami 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām integrēties sabiedrībā, cik svarīgi ir veidot pareizu vides pieejamību. 
Un cik milzīgs darbs ir jāiegulda, lai izskolotu šādus suņus-pavadoņus. 

2014.g. augustā Servisa suņu skola nodeva astoņus labradora šķirnes kucēnus audžuģimenēm, 
četrus Latvijā un četrus Somijā. Šogad vasaras sākumā kucēniem, nu jau jauniem suņiem, tika veikta 

rakstura testi, ko veiksmīgi nokārtoja visi suņi, veterinārmedicinisko 
izmeklēšanu veiksmīgi izgāja 6 suņi. Vienu vēlreiz pārbaudīs jaunajā 
gadā un viens suns veselības problēmu dēļ ir atgriezies audžuģimenē 
Somijā. Tā nu 7 jaunie suņi ir uzsākuši apmācības un pirmie trīs no 
viņiem (Argo, Laimīte, Pīķis) darbu uzsāks jau 2016. gada janvārī vai 
februārī. Zaiga un Juha cer 2016.g. uzdāvināt (nodot) 2 jaunus suņus-
pavadoņus Latvijas redzes invalīdiem. Diemžēl biedrības finanses nav tik 
spožās, lai mēs viņiem varētu samaksāt par ieguldīto darbu. Esam ļoti 
pateicīgi viņiem un visām audžuģimenēm, kas uzņēmuši mūsu kucēnus, 
tos aprūpējuši un mīlējuši. Bez viņu palīdzības mēs nevarētu darboties! 
Šobrīd audžuģimenēs ir viens kucēns Latvijā un viens Somijā. Uz 

3. att. EVS tikšanās pie valsts prezidenta R. Vējoņa 

4.,5. att. Andris ar suni-pavadoni Feju “Sarkanā Krusta” 
telpās pēc vienošanās noslēgšanas (pa kreisi) un Servisa 
suņu biedrības TEODORS informējošā veste (pa labi) 

http://www.teodors.org/
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2016. gada pavasari meklēsim atkal jaunas audžuģimenes nākošajiem topošajiem servisa suņiem. 
Varbūt šo lasot, kāds padomās par iespēju un pie mums pieteiksies par jauno audžuģimeni! 

Plašāku informāciju par biedrības darbu Jūs varat lasīt mūsu mājaslapā  www.teodors.org. 
 

Paredzētās aktivitātes 2016. gadā 
 

 sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras nometnēs 

 jauna suņa-pavadoņa skološana (izmaksas ap 10 000 EUR) 

 suņu-pavadoņu uzturēšana (vienam sunim ap 
100 EUR/mēn.) 

 Starptautiskās suņu-pavadoņu dienas svinīga atzīmēšana 

 atlases sacensības dalībai Starptautiskajās suņu-pavadoņu 
sacensībās Latvijā, kā arī dalība tajās 

 Starptautiskas suņu-pavadoņu sacensības organizēšana pie 
mums Latvijā 

 pārgājiens suņu-pavadoņu turētājiem un interesentiem 

 starptautiska aktivitāte — trīs dienu pārgājiens gar jūru ar 
nakšņošanu teltīs ģimenēm ar neredzīgiem bērniem un 
suņu-pavadoņu turētājiem (dalībnieki no LAT, EST, FIN) 

 piedalīšanās pārgājienā Somijā, otrā septembra nedēļas 
nogalē 

 apmācības jauniem suņu-pavadoņu turētājiem 

 4 neredzīgo bērnu un 2 audzinātāju dalība Eiropas Vasaras 
skolā (ap 1 800 eiro) 

 apmācības cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem asistentiem 

 

Galvenie biedrības mērķi un uzdevumi: 

 veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību 

 veicināt servisa suņu (pavadoņu, asistentu, terapijas) attīstību Latvijā pēc starptautiskiem standartiem un 
sadarboties ar citu zemju servisa suņu organizācijām 

 rūpēties par biedrības suņiem no iegādes brīža līdz mūža beigām 

 izveidot audžuģimeņu tīklu servisa suņu kucēniem līdz 1 gada vecuma 

 izglītot sabiedrību un servisa suņu turētājus 

 piesaistīt ziedojumus servisa suņu kustības attīstībai. 
 

Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem, kas nostiprināti biedrības statūtos. 
 
Biedrības ziedojumu konts: 
banka: SWEDBANK 
saņēmējs: Servisa suņu biedrība 
reģ.nr.: 40008208343 
konta nr.: LV04HABA0551036537614 
BIC/SWIFT: HABALV22 

 
Servisa suņu biedrība izsaka visdziļāko pateicību tiem, kuri jau atbalsta servisa suņu kustību Latvijā, t.sk., arī 

Somijas partneriem. 
Aicinām arī turpmāk sadarboties, lai šī kustība var sasniegt arvien labākus rezultātus. 

 
 
Ar sirsnīgiem sveicieniem, 
 
Servisa suņu biedrība TEODORS 

http://www.teodors.org/

