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2019. gada atskats
Servisa suņu biedrībai TEODORS šis gads bijis notikumiem bagāts. Daudz strādāts pie biedrības
atpazīstamības: esam rīkojuši seminārus, neskaitāmas tikšanās, informējuši sabiedrību par ikdienu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un servisa suņa nozīmīgumu viņu ikdienā.
Viens no saviļņojošākiem notikumiem bija “Citādais Dievkalpojums” Vasarsvētkos, kurš notika
Torņkalna baznīcā. Rīgas Lutera draudze veltīja šo labdarības dievkalpojumu Servisa suņu biedrībai
TEODORS. Cilvēku pilns dievnams, iedvesmojošs un
interesants sprediķis, fantastiskie mūziķi - lai vāktu
mūsu biedrībai ziedojumus, padarīja šo dienu gaišu un
piepildītu. Mūsu biedri Baiba un Aleksejs dalījās
pārdomām par savu ikdienu, dzīvojot kopā ar servisa
suni. Ne velti biedrība nosaukta Teodora vārdā, kas
nozīmē Dieva dāvana. Teodors bija mūsu biedrības
pirmais suns-pavadonis, un servisa suņi patiešām ir kā
“Dieva dāvanas” saviemt saimniekiem – viņu acis,
ausis un rokas, un kopā viņi veido vienu dvēseli.
http://www.teodors.org/suns-naks-lidzi/
Saulainā pavasara dienā, tāpat kā daudzus iepriekšējos
gadus, 24.aprīlī atzīmējām Starptautisko suņu-pavadoņu
dienu (International Guide Dog Day). Biedrības biedri kopā
ar suņiem-pavadoņiem un palīgiem devas nelielā gājienā,
iepazīstinot sabiedrību ar suņu-pavadoņu ikdienu un to lielo
nozīmi vinu saimnieku dzīvē. Esam lepni, ka šogad
izpelnījāmies arī masu mediju interesi.
Interesants notikums bija piedalīšanās Sarunu festivālā
Lampa 28.jūnijā, Cēsu pils parkā. Šai festivālā tiek runāts
par daudz un dažādām tēmām – sabiedrību, kultūru, dabu,
politiku un citiem Latvijai un Eiropai aktuāliem jautājumiem. Mūsu uzstāšanos iespējams noskatīties:
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/suni-telts/1042433

2

Vasaras sākumā iesākās plaša biedrības TEODORS organizēta kampaņa “Acis iet skolā”, kuru
vadīja Liene Šternberga, piesaistot vairākus brīvprātīgos. Kampaņas mērķis bija sabiedrību izglītot un
iepazīstināt ar servisa suņu ikdienu, audzināšanu un nozīmi, kā
arī savākt nepieciešamos līdzekļus biedrības suņa, topošā
pavadoņa, Joko apmācībai. Kampaņa noritēja ļoti veiksmīgi,
Joko ieguva lielu atpazīstamību un popularitāti. Šobrīd Joko
kopā ar savu treneri, mūsu biedrības biedri Santu Aumeistari
atrodas Anglijā un apgūst suņa-pavadoņa prasmes. Santa jau ir
izskolojusi suni-pavadoni Zuzi. Novēlam abām veiksmīgu
sadarbību un labus panākumus!
Joko kampaņā saziedoti € 4.500, dāvanu karte degvielas iegādei € 1.000 un suņu barību € 250
apmērā. Un vēl Joko vajadzībām var ziedot Vision Express veikalos. Paldies visiem ziedotājiem!
Šovasar, tāpat kā daudzus iepriekšējos gadus, pateicoties Latvijas Valsts Mežu atbalstam, varējām
rīkot treniņnometni mūsu servisa suņiem un viņu saimniekiem, tā norisinājās Līgatnē no 16.18.augustam. Šādas kopīgas sanākšanas ir ļoti
svarīgas, citos apstākļos treneris vēro suņu un
vinu saimnieku sadarbību, koriģē un atjauno
nepieciešamās prasmes, apgūst jaunāko
pieredzi, uzzina jaunumus likumdošanā. Pirmo
reizi kopīgi sadarbojāmies ar rehabilitācijas
darbiniekiem, kuri strādāja ar neredzīgo
cilvēku tuviniekiem, izskaidrojot neredzīgo
cilvēku vajadzības, sapratni par lietām un vinu sajūtām. http://www.teodors.org/but-kopa-kopasajust-kopa-saprast/
Kā jau katru gadu, arī šogad norisinājās Starptautiskās suņu – pavadoņu sacensības.
5.oktobrī, skaistā un rudenīgi saulainā dienā, Rīgas Lutera draudzes telpās, Torņkalnā, jau agri no rīta
ieradās sacensību dalībnieki no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Seši suņi-pavadoņi kopā ar saviem
saimniekiem rādīja savas prasmes un zināšanas. Latvijas komandā startēja suņi-pavadoņi Mango un
Neira, ieņemot 4. un 5.vietu, bet komandu kopvērtējumā ierindojāmies 2.vietā.
http://www.teodors.org/starptautiskas-sunu-pavadonu-sacensibas-riga-05-10-2019/
Vēl kāds līdz šim nebijis notikums mūsu biedrības
ikdienā! Septembra sākumā tika atvērta Valtera
Poļakova foto izstāde - Gudro suņu brīvdienas,
veltīta servisa suņiem. Vairākus mēnešus
fotogrāfs vēroja un fotografēja mūsu suņus gan
ikdienas darbā, gan atpūtā, tādējādi izkliedējot
daļas sabiedrības maldīgo uzskatu par grūto
servisa suņu ikdienu. Iemūžinātie foto mirkļi
atklāj patieso šo suņu ikdienu, tā ir daudzkrāsaina,
notikumiem piesātināta un interesanta. Izstāde ir
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skaists pierādījums tam, ka servisa suns ir laimīgs suns, kurš kopā ar savu saimnieku ne tikai strādā,
bet arī atpūšas un abi patiesi dara viens otru laimīgu! Izstāde decembrī apskatāma Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
Vasarā Baiba un Aleksejs aktīvi piedalījās Nācionālās attīstības plāna 2027 (NAP 2027) darba grupā.
Diemžēl NAP 2027 pirmā redakcijā servisa suņi nav iekļauti. Mūsu mērķis ir panākt, lai servisa suņi
oficiāli tiktu ierakstīti kā iespējamie palīgi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis jautājumus par
sociālo iekļaušanu ar servisa suņu palīdzību nākotnē būtu jāvirza valstiskā līmenī, jo tikai ar
brīvprātīgo darbu un ziedojumiem tālu netiekam. Latvijā ir reģistrēti 15 suņi-pavadoņi (11 no tiem ir
mūsu biedrības suņi) un ir aptuveni 10.000 vāj-/neredzīgo. Tas nozīmē, ka uz 666 cilvēkiem ir 1
suns-pavadonis. Nepieciešami būtu vismaz 100 suņi-pavadoņi (tas būtu 1%, Rietumos caurmērā ir
1,5 - 2%), bez tam Latvijā ir reģistrēti tikai divi suņi-asistenti.
Īsā pārskatā nav iespējams uzskaitīt un aprakstīt visas Servisa suņu biedrības TEODORS aktivitātes,
kā, piemēram: viesošanās skolās, dienas centros, uzņēmumos, vasaras nometnēs, piedalīšanās
Nacionālās bibliotēkas 100 gadu jubilejā, ielas svētkos, Latvijas Neredzīgo biedrības pasākumā, foto
izstāde t/c Alfā, ilggadīga sadarbība ar organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts. Ļoti bieži mūs
pasākumos pavada baltie terapijas suņi – Džerods, Berija, Franko un Lora. Visos pasākumos mēs
stāstām par mūsu servisa suņiem un demonstrējam šo gudro dzīvnieku iespējas.
Servisa suņu biedrība Teodors pateicas visiem
ziedotājiem un atbalstītājiem! Tikai ar Jūsu
palīdzību biedrība spēj palīdzēt vairākiem
neredzīgiem cilvēkiem. Jaunā gada sākumā
iegādāsimies jaunu suni-pavadoni – Lulu. Tas
būs pirmais suns, par kuru biedrība varēs
samaksāt pilno cenu € 10.000. Pateicoties
ziedojumiem caur ziedot.lv
mūsu suņi ir
saņēmuši kvalitātīvu pārtiku un daļēji
veterināros
pakalpojumus.
Treniņnometnē
servisa suņiem bija arī bezmaksas veselības
pārbaude. Paldies veterinārārstēm Līgai
Kovalčukai un Lienei Aveniņai, kā arī Jelgavas LLU vetklinikai un vetfondam!
Ar Otrās Elpas stipendiju ir iegādāts profesionāls ekipējums servisa suņiem: suņu-pavadoņu iemaukti,
īpašas suņu vestītes, lai sabiedrība atpazītu servisa suņus. Saņemot Rīgas domes atbalstu, nomājam
telpas Latvijas Neredzīgo biedrībā. Iepriecina, ka daļa Latvijas uzņēmumu arvien vairāk sāk ziedot
sociāliem projektiem. Mēs saņēmām patīkamu pārsteigumu, viesojoties uzņēmuma SB un Partneri 25
gadu jubilejā - ziedu un dāvānu vietā uzņēmuma vadība biju lūgusi ziedot līdzekļus Servisa suņu
biedrībai TEODORS. Arī mūsu senie draugi Liene un Kristaps savā kāzu dienā viesiem lūdza
nedāvināt ziedus, bet ziedot šo naudu servisa suņiem. Ilze Bērziņa mums novēlēja ienākumus no
savas grāmatas „Happy Girl“. Pat ārzemēs mūsu atpazīstamība aug: saņemam atbalstu no Vācijas,
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Francijas, Anglijas un Amerikas. Īpašs paldies mūsu ilggadīgiem draugiem Somijā! Un, saprotams,
mūsu lielākie labvēļi ir un paliek Zaiga Kļaviņa un Juha Herttuainen, bez kuriem biedrības vispār
nebūtu! Viņi dāvā mums suņus, savu darbu, laiku un mīlestību.
Paredzētās biedrības aktivitātes 2020. gadā
Tāpat kā iepriekšējos gadus veiksim:
- sabiedrisko darbu skolās, pasākumos, vasaras nometnēs;
- atzīmēsim Starptautisko suņu-pavadoņu dienu aprīļa beigās;
- piedalīsimies suņu-pavadoņu sacensībās Somijā 2020. gada oktobrī;
- rūpēsimies par saviem biedrības suņiem un nodosim 1 jaunu suni-pavadoni neredzīgam cilvēkam.
Par biedrības galvenajiem mērķiem un
uzdevumiem var lasīt mūsu mājaslapā
www.teodors.org .
Par mūsu darbību regulāri rakstām Facebook
lapā @servisasunubiedriba.
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
Ar ziedojumu izlietojumu var iepazīties biedrības mājaslapā http://www.teodors.org/ziedojumi/.
Aicinām Jūs arī turpmāk atbalstīt mūsu biedrību, lai servisa suņu kustība varētu turpināt un paplašināt
savu darbību!
Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Servisa suņu biedrība TEODORS

