
 

 

 

 
 

Rīgā, 2022. gada decembrī 

 

2022. gada  atskats 

 
2022. gada sākumā aizvien jūtami dažādi pandēmijas aizliegumi, tomēr Servisa suņu biedrība 

TEODORS aktīvi turpina darboties. Lai arī gada sākumā publiski pasākumi netiek rīkoti, tomēr ik 

dienas notiek jaunu suņu apmācība, ja nepieciešams, tiek veiktas  korekcijas jau esošiem suņiem-

pavadoņiem kopā ar viņu saimniekiem. Kinoloģe Zaiga izveidojusi kucēnu skolu – tās mērķis 

izaudzināt pēc iespējas vairāk strādāt spējīgus 

kucēnus, kas, sasnieguši 10-12 mēnešu vecumu, 

varēs sākt apgūt suņa-pavadoņa vai suņa-asistenta 

zinības. Karš Ukrainā ienes mūsu dzīvē dažādas 

saimnieciski ekonomiskas pārmaiņas un biedrība 

strādā arī pie tā, kā terapijas suņi  var palīdzēt 

Ukrainas bēgļiem. TEODORS biedri aktīvi 

darbojas speciāli izveidotā Whatsapp grupā, kurā 

iespējams ātri apmainīties ar informāciju un sniegt 

atbildes uz dažādiem jautājumiem.  

Sākoties pavasarim, tiek atcelti ierobežojumi un Servisa suņu biedrība TEODORS var piedalīties 

dažādās aktivitātēs. Starptautiskā suņu-pavadoņu dienā – 27.aprīlī Rīgā, Vērmanes dārzā, notiek suņu- 

pavadoņu prasmju pārbaudījums, kinologiem ir patiess gandarījums vērot, cik labi strādā mūsu suņi. 
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24.maijā Ādažu vidusskola rīko sporta spēles 5.-8.klasēm, savukārt mūsu suņi-pavadoņi piedalās šai 

pasākumā, sniedzot dažādus paraugdemonstrējumus. Interesentu bija ļoti daudz un mūsu biedriem 

nācās atbildēt uz daudziem  jautājumiem. Arī šogad Servisa suņu biedrība TEODORS piedalījās 

“Hospitāļu ielas kaimiņu svētkos 2022”. Svētku apmeklētāji izrādīja ļoti lielu interesi par mūsu 

biedrības darbu un vēroja suņu-pavadoņu paraugdemonstrējumus, kuros ikvienam interesentam bija 

iespēja uzdot jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes, kā arī iespēja dalīties personiskā pieredzē. 

Mūsu biedrība ir ļoti gandarīta par saņemtajiem ziedojumiem. 

20.oktobrī mūsu biedrībā Juglā viesojās 7.klases skolēni ar savu audzinātāju Eviju Selecku no 

Torņkalna privātās vidusskolas. Kopumā izveidojās ļoti sirsnīgs pasākums – bērni izrādīja lielu interesi 

par servisa suņiem, par viņu apmācību, par to, cik lielu atbalstu tie sniedz saviem saimniekiem ikdienā 

un galvenais – viņus pārsteidza servisa suņu prasmes. 

 

Augusta sākumā Carnikavā  norisinājās starptautiskais jauno suņu-pavadoņu eksāmens, tajā piedalījās 

dalībnieki no Latvijas Neredzīgo biedrības, Somijas Neredzīgo biedrības pārstāvji un dalībnieks no 

Servisa suņu biedrības TEODORS. Eksāmenu tiesāja profesionāli tiesneši – no Somijas Alan Aula, no 

Latvijas – Zaiga Kļaviņa un Egils Vinogradovs. Lielisku rezultātu uzrādīja mūsu suns-pavadonis Hugo 

ar savu saimnieku Denisu. Mēs esam pateicīgi pasākuma sponsoram Opaskoiran Joulu un personīgi 

Juha Herttuainen. Trīs dienas mūsu viesi kopā ar atbalstītājiem tika izmitināti skaistā viesu namā 

gleznainās Gaujas krastā. Vēl viens ievērojams notikums - oktobra sākumā mūsu biedrs Deniss 

Ovsjaņņikovs kopā ar suni-pavadoni Hugo atgriezās mājās kā Eiropas čempions galda tenisā 

neredzīgajiem. 

Šobrīd biedrībā ir 11 servisa suņi: 10 suņi-pavadoņi un 1 suns-asistents: Serena, Annekene, Vera, 

Mango, Zuze, Neira, Rīga, Tikka, Hugo, Panda & Elfa. Biedrība rūpējas arī par senioriem Zani un Ulu. 

Ir arī kāda skumja ziņa, šogad pelnītā atpūtā devās 2 mūsu suņi-pavadoņi – Tonijs un Feja. Likās, 

abiem ir sarūpētas ļoti jaukas mājas un sirsnīgi cilvēki apkārt, tomēr viņu slimība izrādījās stiprāka.  
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Viens no lielākajiem mūsu atbalstītājiem ir uzņēmums CABOT CORPORATION, kas ar fonda CABOT 

FOUNDATION atbalstu mums ir piešķīris grantu 1 servisa suņa apmācīšanai. Tiek apmācīts jauns zelta 

retrīvera suns - Edijs. 

Lepojamies, ka mūsu biedrības 

foto izstāde apceļo Latviju! Gada 

sākumā izstāde bija Bauskas 

novadā: Svitenē, Gailīša pagastā, 

Vecsaulē. Tagad tā atrodas Ilūkstē 

un turpinās ceļu pa Sēliju. Paldies 

brīvprātīgai palīdzei Ilzei Bērziņai 

par izstādes organizēšanu! 

 

 

 

 

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 kvalitatīvu pārtiku,  daļēji arī veterināros pakalpojumus. Pateicoties Rīgas 

domes labdarības departamenta atbalstam varam atļauties nomāt savas telpas, kur tikties, noturēt 

lekcijas, pieņemt un izdalīt suņu barību un glabāt biedrības materiālus.  

 

No sirds pateicamies mūsu kinologiem Zaigai Kļaviņai un Juha Herttuainen par lielo atdevu biedrībai 

kā arī ilggadīgiem draugiem Somijā!  

 

Par mūsu darbību regulāri rakstām Facebook lapā @servisasunubiedriba un 

www.draugiem.lv/servisasunubiedriba.lv/ 

Mēs vienmēr priecāsimies par Jūsu ziedojumiem! Ir vairākas iespējas ziedot biedrībai, skat. 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 

http://www.draugiem.lv/servisasunubiedriba.lv/
https://www.teodors.org/jaunumi/

