
 

 

 

 
 

Rīgā, 2018. gada decembrī 

 

2018. gada  atskats 
 

Latvijai šis ir lielais jubilejas gads - 100 gadi! Tautā tik iemīļotajam ansamblim “Menuets” arī nosvinēta 50 
gadu jubileja  -     „Dziesma, ar ko tu sāksies? Ar ko tu sāksies? 
                                 Sācies ar klusu vārdu, klusu vārdu. 
                                 Sācies ar klusu vārdu, sācies ar klusu zilbi - 
                                 Tavējie sapratīs, Tavējie sapratīs. 
                                 Ka dziesma ir kliedziens.“ 

Savukārt mūsu biedrība svin 5 gadu jubileju! Tā pavisam klusi un pieticīgi ar pirmo suni - pavadoni Teodoru 
iesākās mūsu lielā ideja par servisa suņiem Latvijā, lai veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu 
iekļaušanos sabiedrībā. Ieguldījām daudz darba, laika, ziedotu un privātu līdzekļu.  Nu esam uzbūvējuši  stabilu 
organizāciju ar 11 reģistrētiem suņiem - pavadoņiem un 1 suni - asistentu.  

Šogad mūsu suņu treneri - Zaiga & Juha kopā ar brīvprātīgām 
palīdzēm Santu & Lieni - ieguldījuši daudz laika un darba  4 jaunu 
suņu-pavadoņu apmācībā. Pavasarī  notika intensīvi  treniņi ar 
suni  Serena un viņas saimnieku Alekseju V. kā arī ar 
suni  Anneken un viņas saimnieci Inesi P.. Gan Aleksejs, gan Inese 
kopā ar saviem suņiem - pavadoņiem maijā nolika eksāmenus, 
skat. Alekseja & Ineses rakstus mūsu mājaslapā: 
http://www.teodors.org/suni/musu-suni/serena/.  Vasarā Zaiga 
strādāja ar suni Vera  un neredzīgo Solveigu no Liepājas kā arī 
suni Zuze un neredzīgo Beāti no Cēsīm. Noslēdzoties gandrīz 
visiem treniņiem, Beātei tomēr neizveidojās kontakts ar savu suni 
- pavadoni un viņa atteicās kopīgi darboties.  Arī tā var 

gadīties! Toties Vera un Solveiga sekmīgi nolika pārbaudījumus. Šobrīd Zuze iepazīstas ar jaunu saimnieci. 
Novēlam abām labu saprašanos & veiksmi apmācībās! Lūdzam 
sabiedrību atbalstīt Zuzes apmācības ar ziedojumiem, lai arī viņa 
kļūtu par pilntiesīgu suni - pavadoni.  Mūsu milzis Mango 
sadraudzējās ar neredzīgo Andi un tagad arī ir eksaminēts suns - 
pavadonis.                                                 
                                                                                                    Zuze & Lolita   
 
Ziemā mūsu suns - asistents Elfa nopietni saslima, veseļošanās process 
bija diezgan garš. Izrādījās, ka bezrūpīgi kaisītais sāls uz Rīgas ietvēm 
bija izraisījusi aknu un zarnu iekaisumus. Tā kā saimniecei Baibai ir 
neiespējami sunim pēc pastaigas nomazgāt ķepas, jo sēž ratiņkrēslā, Elfa tās laizīja. Pateicoties saziedotiem 
līdzekļiem biedrības Ārstniecības fondam, varējām samaksāt visas nepieciešamās izmeklēšanas un 
medikamentus. Ar sniega nokušanu pazuda arī Elfas veselības problēmas. Par Elfu un Baibu ir rakstījuši vairāki 
mēdiji, jo Baiba ir apbrīnojama jauna sieviete un Elfa pirmais reģistrētais suns - asistents Latvijā.  
http://veselam.la.lv/2017/05/19/elfa-kas-prot-gerbt-un-izdancinat-saimnieku/   
http://www.teodors.org/pirma-visa-latvija/       
http://www.teodors.org/wp-content/uploads/2014/03/veseliba.pdf 
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Pateicoties Latvijas Valsts mežu stipendijai, biedrībai 
bija iespējams īstenot savu projektu  "LATVIJĀ PIRMĀ 
TRENIŅNOMETNE SERVISA SUŅIEM" no 10. līdz 
13.maijam Smiltenē.  Nometnē notika profesionālo 
iemaņu treniņi servisa suņiem un viņu turētājiem. Bija 
12 dalībnieki ar suņiem, no kuriem 3 nokārtoja 
eksāmenus, lai kļūtu par pilntiesīgiem suņiem - 
pavadoņiem, un pārējie atjaunoja prasmes, saņemot 
jaunu atestāciju. Nometnē strādāja 7 suņu treneri no 
Latvijas, Igaunijas un Somijas, savukārt eksāmenus un 

suņu atestāciju vērtēja un pieņēma profesionāls darba suņu darba spēju novērtēšanas tiesnesis no Somijas. 
http://www.teodors.org/latvija-1-treninnometne-servisa-suniem/ 
 
Dziesmu un deju svētki vasarā bija ne tikai ļoti krāšņi, bet arī  īpaši, jo tajos piedalījās  mūsu līdzcilvēki ar īpašām 
vajadzībām. Skaistajā svētku gājienā piedalījās gan jauniešu koris “Nāc līdzās!”, gan Strazdumuižas amatieru 
teātris ar neredzīgiem un līdzcilvēkiem un kustības traucējumiem.  Piedalījās arī viens no mūsu servisa suņiem 
- Feja kopā ar savu brīnišķīgo saimnieku Andri. 
http://www.teodors.org/dziesmu-svetki-ari-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam/ 

 

Mūsu valsts simtgadē šogad arī “Latvijas Sarkanais 
Krusts” atzīmēja savu 100 gadu pastāvēšanu. 
8.septembrī Kongresa nama laukumā notika plašs 
pasākums, piedaloties gan ārzemju, gan pašmāju 
sadarbības partneri. Aicināta bija arī mūsu biedrība. 
Demonstrējām mūsu servisa suņu prasmes, stāstījām 
par suņu uzticību un daudzajām iemaņām, kuras tie 
pielieto ikdienā. Paldies Sarkanam Krustam par iespēju 
parādīt sabiedrībai šos gudros servisa suņus un mīļos 
terapijas suņus! Vēlam LSK daudz panākumu arī 
nākamos 100 gados!   
                                       
“Rīgas Centrālā bibliotēka” organizēja projektu "Es lasu" un šī projekta ietvaros uzaicināja piedalīties arī Servisa 
suņu biedrību Teodors.  Projekta mērķis  - palīdzēt bērniem ar lasīšanas problēmām un iepazīstināt sabiedrību 
ar suņu pozitīvo ietekmi:  bērns lasa priekšā speciāli apmācītam sunim, kam ir pilnīgi vienalga, vai bērns stostas 
vai kļūdaini lasa - tas mierīgi guļ un klausās, tā noņemot bērnam stresu un bailes. Kopā notika divdesmit 
nodarbības. Lai mēs varētu projektā piedāvāt pietiekamu skaitu terapijas suņu, mūsu kinoloģe Zaiga Kļaviņa 
augustā veica terapijas suņu testēšanu: suņu uzvešanos pārbaudīja daudzās neparastās situācijās, piem. kāda 
ir suņa reakcija piebraucot klāt cilvēkam ratiņkrēslā, vai ja cilvēkam ir kādi kustību traucējumi, vai nokrīt kāds 
priekšmets, piem. spieķis, kā reaģē suns, ja to cenšas paglaudīt vairāki cilvēki vienlaikus. Visi testētie suņi izcili 
izturēja šos pārbaudījumus un nu var strādāt kā pilntiesīgi terapijas suņi. Paldies Ramonai, Dagnijai, Lindai, 
Anitai, Vitai, Santai, Dinijai un viņu terapijas suņiem par mūsu biedrības atbalstu šajā pasākumā! 
 
Oktobra sākumā divi biedrības suņi Neira un Serena ar saviem saimniekiem un asistentiem devās uz Somiju, lai 
piedalītos ikgadējās Starptautiskās suņu - pavadoņu sacensībās. Neira & Viktors ieguva 3.vietu un jaunā (mazā) 
Serena & Aleksejs 5.vietu! Kopā piedalījās 6 suņi - pavadoņi, no katras valsts pa diviem.  (Tikai pirms gada 
sabiedrība saziedoja ap € 2 000 kā atbalstu biedrībai, lai varētu Serenu iegādāties un apmācīt!) 

Vēl kāds ļoti priecīgs notikums - Mārtiņdienā, 10.novembrī, sunim - pavadonim Neirai piedzima 9 kucēni, visi 
melni kā mazas oglītes, 5 meitenītes un 4 puisīši. Neiras saimnieks Viktors par garlaicību tagad nevar sūdzēties, 
brauc viņam palīgā arī Zaiga & Santa. Pēc 2 mēnešiem kucēnus varēs pirmo reizi pārbaudīt, kuri būs derīgi 
servisa suņu apmācībām.  Tādēļ meklējam kucēniem mīļas audžuģimenes, kas viņus apmēram vienu gadu 
aprūpēs, apmīļos un iemācīs pirmās nepieciešamās prasmes.    

http://www.teodors.org/latvija-1-treninnometne-servisa-suniem/
http://www.teodors.org/dziesmu-svetki-ari-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam/
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Neira ar maziem melniem brīnumiem 

 

Paredzētās biedrības aktivitātes 2019. gadā:  

• sabiedriskais darbs skolās, sarīkojumos, vasaras nometnēs, sabiedrības iepazīstināšana ar servisa suņu 
ikdienu 

• Starptautiskās suņu - pavadoņu dienas atzīmēšana aprīlī, suņu-pavadoņu prasmju demonstrēšana 

• Atlases sacensības dalībai Starptautiskās suņu - pavadoņu sacensībām Latvijā  

• Starptautisko suņu-pavadoņu sacensību organizēšana Latvijā, 2019. gada oktobrī     

• Divu dienu treniņnometne servisa suņiem un to turētājiem, noslēgumā suņu - pavadoņu atestācijas 
pārbaude, praktisku un teorētisku iemaņu apgūšana, informācija par jaunumiem likumdošanā valsts 
un pašvaldību līmenī 

• svinīga 6 gadu biedrības jubilejas atzīmēšana maija beigās vai jūnija sākumā 

• suņa - pavadoņa nodošana neredzīgam cilvēkam 

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

Par biedrības galvenajiem mērķiem un uzdevumiem var lasīt mūsu mājaslapā  www.teodors.org. 

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 visiem, kuri jau atbalsta servisa suņu kustību Latvijā, t.sk. arī Somijas partneriem, un 
īpaši sirsnīgs paldies Zaigai & Juham par visiem dāvātiem suņiem un viņu brīvprātīgo darbu, bez tā biedrība 
nevarētu pastāvēt.  
 
Ar ziedojumu izlietojumu var iepazīties biedrības mājaslapas www.teodors.org.   
 
Aicinām Jūs arī turpmāk uz sadarbību, lai atbalstītu apmācības topošam sunim - pavadonim Zuzei, lai atrastu 
Neiras kucēniem labus audžuvecākus un, lai servisa suņu kustība varētu turpināt un paplašināt savu darbību! 

 
Ar sirsnīgiem sveicieniem, 
 
Servisa suņu biedrība TEODORS 

http://www.teodors.org/
http://www.teodors.org/

