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Aktīvi darbojoties, Servisa suņu biedrība TEODORS aizvadījusi vēl vienu gadu. Lai arī jau otro gadu 

sadzīvojam ar Covid-19 ierobežojumiem, tomēr mūsu darbs ne mirkli nav apstājies. Protams, nav 

iespējams rīkot dažādus pārgājienus, seminārus vai vienkārši būt visiem kopā – daloties pieredzē un 

iespaidos, tomēr darbs ar suņiem notiek katru dienu. Grūti pareģot, cik ilgi būs jāsadzīvo ar pandēmiju. 

Latvija diemžēl nevar lepoties ar lielāku vakcinēto skaitu. Starp Eiropas valstīm novembrī bijām  tuvu 

pēdējaivietai. Izsakam visiem ārstiem un medicīnas personālam lielu, lielu paldies par nenogurstošo 

un pašaizliedzīgo darbu! 

Bērnu nometnē Ķekavā    

Biedrībai tas nozīmē, ka ir bijuši un arī tuvākā 

nākotnē būs daudz mazāk tikšanu ar sabiedrību 

nekā līdz šim. Esam piedalījušies tikai dažos 

pasākumos, kuros bija iespējams stāstīt par servisa 

suņu un biedrības darbību. Vasarā ar mūsu  suņiem 

un to draugiem - terapijas suņiem ciemojāmies 

bērnu nometnēs Ķekavā. Piedalījāmies projekta 

nometnē "I see! I can! I will!”, kurā pulcējās 

jaunieši ar redzes traucējumiem no Latvijas un 

Polijas. Vēl ņēmām dalību velobraucienu dienā Ķekavā un Dārzeņu festivālā Rembatē .  

Šobrīd galvenie saziņas līdzekļi ir sociālie mediji, kuros regulāri ziņojam par notikumiem ap mūsu 

servisa suņiem. Starptautiskās suņu - pavadoņu dienas ietvaros 28.aprīlī Gunta Bite sagatavoja īpašu 

“Trejsēriju videostāstu”, kā kucēni kļūst par suņiem - pavadoņiem un kā notiek suņu - pavadoņu 

apmācības. Divus jau iespējams apskatīt mūsu mājaslapā. Trešais stāsts vēl top par suņiem - 

pavadoņiem, kas sasnieguši pensijas vecumu!  https://www.teodors.org/trejseriju-videostasts/.  

 

 

Jaunais suns - pavadonis Panda ar saimnieci Tamāru 

 

Mūsu servisa suņi turpina čakli strādāt katru dienu, 

pildot savu atbildīgo darbu. Pavasarī diemžēl bija 

jāatvadās no suņa - pavadoņa Latti, saimniecei 

Nataļjai tas bija ļoti bēdīgs notikums 

https://www.teodors.org/paldies-jums/. Kā jau tas 

dzīvē mēdz būt: bēdīgie notikumi mijas ar 

priecīgiem. Tā mūsu suņu saimei ir piebiedrojies 

Servisa suņu biedrība TEODORS             

 Braila iela 5, Rīga, LV-1024 

 servisasuns@gmail.com,  tāl. 29462975 
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jauns suns - pavadonis vārdā Panda. Izrādās, ka viņa ir pirmais suns - pavadonis Rēzeknē. Līdz ko 

ikdienas situācija būs normalizējusies, no Somijas atbrauks neitrāls kinologs, lai pieņemtu eksāmenu. 

Šobrīd biedrībai ir 12 servisa suņi: 11 suņi - pavadoņi un 1 suns - asistents. Paldies visiem ziedotājiem! 

 

Kurš no šiem mīļumiem būs CABOT 

dāvāna? 

Rudens atnāca ar diviem lieliem 

pārsteigumiem! Vispirms saņēmām 

burvīgo ziņu no uzņēmuma “Cabot 

Corporation Latvia”, kas mums pilnībā 

finansē vienu suni - pavadoni! Ar Cabot 

jau vairākus gadus esam draudzīgās 

attiecībās, un tagad saņēmām tik lielu 

dāvānu! Cabot ir pirmais uzņēmums, kas noziedo līdzekļus kucēna iegādei un suņa - pavadoņa 

apmācībām, kas ilgst no 10-12 mēnešiem, liels paldies!  

Otrais pārsteigums bija dāvāna no Ievas Knaķes ar ģimeni - kucēns Edijs! Edijs ir 7 mēnešus vecs zelta 

retrīvers. Ieva Knaķe raksta: “Vērojot Ediju, jutām, ka šis suns ir īpašs un ar sūtību. Tas nebija viegls 

lēmums, taču mums tas bija līdz sirds dziļumiem pareizs - mūsu kucēnam Edijam bija jāpievienojas 

burvīgajai Teodors komandai. Un tagad visa ģimene ar prieku un lepnumu sekojam līdzi Edija gaitām 

un izaugsmei.🤎 Edijs ir un būs īpašs!“ 

Mūsu jaunais zelta retrīvera kucēns Edijs. 

2020.g. novembrī Neredzīgo biedrība un 

kinoloģe Zaiga Kļaviņa tikās ar Labklājības 

ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu 

vajadzību pēc suņiem - pavadoņiem Latvijā. 

Latvijā uz 660 cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem ir 1 suns - pavadonis. Šī gada 

beigās ar Labklājības ministrijas un 

Neredzīgo biedrības atbalstu Latvijā būs 5 

jauni suņi - pavadoņi! Biedrības suņi sveic 

jaunos kolēģus! 

Nākotnes plānus ir grūti paredzēt. Noteikti 

mūsu servisa suņi turpinās savu misiju un mēs 

par viņiem rūpēsimies! Būs jāizvēlas 

piemērots Cabot kucēns un jāapmāca, jāseko 

attīstībai davātam sunim Edijam un saprotams 

jāizvērtē tie kucēni, kuri šobrīd atrodas 

audžuģimenēs. Paldies visām audžuģimenēm, Jūs esat mums lieli palīgi!  
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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 TEODORS                                                                                                          

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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