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2020. gada  atskats 
 

 

Servisa suņu biedrībai TEODORS 2019. gads bija viens no raženākiem, 

īstenojās mūsu ieceres, kalām arvien jaunus un jaunus plānus, rīkojām 

daudzus pasākumus, rādot un stāstot par mūsu biedrības darbu. Arī 

ziedotāji bija dāsni. Gada nogalē īsi pirms vecgada vakara plānojām 

jaunas aktivitātes 2020. gadam, kā paplašināt biedrības darbu, piesaistot 

palīgus, lai iespējams vairāk neredzīgos varētu nodrošināt ar kvalitatīvi 

sagatavotiem servisa suņiem – pavadoņiem, asistentiem, domājām par 

sabiedrības izglītošanu, par jaunu kucēnu iegādi. Tomēr neviens nevarēja 

iedomāties, kāds izvērtīsies 2020. gads ar Covid- 19 pandēmiju, izolāciju, 

ierobežojumiem. Daudzas no mūsu aktivitātēm nebija iespējams īstenot, 

piemēram, sabiedrisko darbu skolās, tika atceltas vasaras nometnes, 

nevarējām atzīmēt Starptautisko suņu pavadoņu dienu, tika atceltas arī 

Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības, kurām jau laikus rūpīgi 

gatavojāmies. Diemžēl nepiepildījās arī cerība iegādāties jauno suni-

pavadoni Lulu, jo īsi pirms Ziemassvētkiem Lulu devās uz citiem medību laukiem. Tomēr pārējie 

servisa suņi turpināja pildīt savu atbildīgo darbu, un arī biedrība iespēju robežās strādāja, domāja, kā 

pielāgoties jauniem apstākļiem. 

Diemžēl smags lēmums bija jāpieņem arī mūsu izlolotā jaunā suņa-pavadoņa Joko jautājumā. Joko 

visiem bija mīļa.  Suņa-pavadoņa zinības viņa apguva Anglijā pie mūsu treneres Santas, sākums bija 

daudzsološs, Joko sevi pierādīja kā apdomīgs un gudrs topošs suns-pavadonis, tomēr laikam ejot 

parādījās dažas īpašības, kuras nebija savienojamas ar suņa-pavadoņa darbu. Ja Joko ieraudzīja citu 

suni, kaķi vai vāveri, tad spēlēšanās instinkts bija stiprāks par darba apziņu. Diemžēl nelīdzēja arī 

intensīvie treniņi un tā kā pandēmijas ietvaros 

robežas jau bija slēgtas, atradām viņai mīļu 

ģimeni Anglijā, kur viņai ir iespēja baudīt 

ģimenes priekus. 

Prasības servisa suņiem ir ļoti augstas, statistikā 

tikai viens no pieciem izvēlētajiem suņiem pēc  

apmācībām kļūst par suni-pavadoni. Joko 

saziedotie līdzekļi tika novirzīti nākamā sunim-

pavadoņa apmācībai.  

                                                                                              Stand up - izrādē Diāna, Līga, Baiba 

Servisa suņu biedrība TEODORS             

 Braila iela 5, Rīga, LV-1024 

 servisasuns@gmail.com,  tāl. 29462975, 28813253 
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Pavasarī veicām atkal pastiprinātu informācijas kampaņu 

par servisa suņu tiesībām pavadīt savus saimniekus. 

Diemžēl vienmēr atkal mūsu biedriem ar saviem servisa 

suņiem jāpiedzīvo nepatīkamas un pazemojošas situācijas. 

Gadās, ka viņi tiek izraidīti no veikaliem, restorāniem, 

sabiedriskā transporta u.c. vietām sava suņa-pavadoņa, 

suņa-asistenta dēļ. Saskaņā ar tiesiskajiem regulējumiem 

Eiropas savienības dalībvalstīs, kā arī ar LR MK Noteikumu 

Nr. 959 30.5. punktu, servisa suņiem 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 

sabiedriskos transportos. 

Vasarā, kad Latvijā uzlabojās pandēmijas situācija un varēja atkal tikties lielāks cilvēku skaits,  

izmantojām iespēju reklamēt mūsu biedrību. Jūlijā pie mums ciemojās Santen Oy uzņēmuma pārstāvji. 

Viņi vēlējās iepazīties ar biedrības darbu, cilvēkiem, suņiem un mums palīdzēt, arī ar brīvprātīgo darbu: 

nomazgājot visus logus mūsu biedrības telpās! Paldies par sirsnīgi pavadīto pēcpusdienu! Dažas dienas 

vēlāk uz Juglu atbrauca 10 bērni no studijas „Stundu darbnīcas“. Bērni bija ļoti atvērti un ar lielu 

interesi klausījās Zaigas un Alekseja stāstos par servisa suņiem.  

Augustā piedalījamies integrācijas projektā „Cilvēks 

tirgū” - kopā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, biedrību 

„Redzi mani“, Latvijas Nedzirdīgo savienību un citiem 

cilvēku ar invaliditātes pārstāvjiem Āgenskalna tirgū. 

Lielu atsaucību guva mūsu „meitenes” Diāna, Baiba un 

Līga ar ”Sieviešu Stand up” izrādi, kurā humora veidā 

stāstīja par saviem ikdienas piedzīvojumiem. 

12.septembrī arī Lucavsalā notika pasākums „Ar suni 

kopā jautrāk“. Kopā sanāca ļoti daudzi suņi, tie bija gan 

policijas suņi, terapijas suņi, kanikross suņi, baikdžorings un citi sportiski suņi. Pasākuma laikā vāca 

ziedojumus mūsu biedrībai. Paldies rīkotājiem - „Dog Sport Carnikava” & SIA „Bertas Nams”! 

Ja pēdējā vasarā mums neveicas, lai servisa suņus  iekļautu Nācionālās attīstības plāna 2027 (NAP 

2027) kā iespējamos palīgus cilvēkiem ar invaliditāti, tad šī gada novembrī tikšanās ar Labklājības 

ministrijas pārstāvjiem vieš cerības uz attiecīgo likumdošanas par cilvēkiem ar invaliditāti un servisa 

suņiem sakārtošanu. Ceram uz veiksmīgi sadarbību nākotnē!  

Cerību uz nākotnes attīstību dod arī mūsu 8 kucēni, 

kas oktobrī piedzīma sunim-pavadonim Neirai. No 

lielā metiena 5 kucēni - Vudū, Vektra, Vito, 

Velvets,Valo atzīti kā iespējams derīgi kļūt nākotnē 

par servisa suņiem. Kucēni ir devušies pie 

audžuģimenēm, kur pavadīs aptuveni vienu gadu. 

 

 

https://www.facebook.com/DogSportCarnikava
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Noslēdzam šo gadu ar priecīgu ziņu – biedrībai ir jauns suns-

pavadonis, vārdā Panda! Pandai iepatikās neredzīgā Tamāra no 

Rēzeknes un abas tagad trenējas vienu otru saprast un kopā 

sadzīvot.                                                                                                     

Domājot par nākotnes plāniem: turpināsim strādāt iespēju robežās 

kā līdz šim un vēl vairāk! 

Servisa suņu biedrība TEODORS pateicas visiem ziedotājiem 

un atbalstītājiem! Ar Jūsu palīdzību biedrība var darboties un 

palīdzēt vairākiem cilvēkiem ar invaliditāti. Pateicoties 

ziedojumiem caur ziedot.lv  mūsu suņi saņēm kvalitātīvu pārtiku 

un daļēji arī veterināros pakalpojumus.  

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.  

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

Par mūsu darbību regulāri rakstām Facebook lapā @servisasunubiedriba un 

www.draugiem.lv/servisasunubiedriba.lv/ 

 

Biedrība ziedotos līdzekļus izlieto vienīgi biedrības mērķiem, kas nostiprināti biedrības statūtos. 

Ar ziedojumu izlietojumu var iepazīties biedrības mājaslapā  http://www.teodors.org/ziedojumi/. 

Ir vairākas iespējas ziedot biedrībai, skat. lūdzu mūsu mājaslapā:  https://www.teodors.org/jaunumi/.                               

Biedrības ziedojumu konts:                                                                                                                  

saņēmējs:          Servisa suņu biedrība                                                                                                          

reģ.nr.:              40008208343                                                                                                                             

banka:               SWEDBANK                                                                                                                                        

konta nr.:          LV04HABA0551036537614                                                                                                 

BIC/SWIFT:     HABALV22 

 

Ar sirsnīgiem sveicieniem un labiem 

novēlējumiem,                                                                                                                       

Servisa suņu biedrība TEODORS 
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