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6. LAPPUSE

Agrita Blumberga

Par gādīgiem saimniekiem, 
mīlestību un sirds siltumu sap-
ņo visi dzīvnieku patversmē 
«Ausma» mītošie astaiņi. Lai 
atviegloto dzīvnieciņu ikdienu, 
tiem palīdzēt var, ziedojot ba-
rību un citas pirmās nepiecie-
šamības preces, taču visprie-
cīgākie četrkājainie draugi būs 
par jaunām mājām.

Agrita Blumberga

«Tā kā mums ir visai 
slima sabiedrība, cilvē-
kiem vispirms jāstrādā 
ar sevi, lai saprastu, 
kāda iemesla dēļ viņiem 
ir suns,» atzīst Talsu ki-
noloģiskā kluba valdes 
priekšsēdētāja Svetlana 
Matveja. Viņa savu ik-
dienu aizvada kopā ar 
pieciem astaiņiem un ir 
aktīvi iesaistījusies ka-
nisterapijas kustībā. Tā 
ir metode, kas pastipri-
na cilvēka rehabilitāci-
jas efektivitāti, izmanto-
jot speciāli selekcionētu 
un apmācītu suni.

Dzirdot, kā Svetlana 
runā par saviem mīlu-
ļiem — Austrālijas aitu 
suņiem Brego un Tim-
miju, ņūfaundlendu Rado, Bernes 
ganu suni Aksēliju un kaķeni vārdā 
Mince —, kļūst skaidrs, ka rūpes par 
dzīvniekiem ir viņas aicinājums. «Ar 
suņiem darbojos jau 16 gadus. Mani 
tajā iesaistīja Latvijas Dzīvnieku au-
dzētāju biedrības instruktore Velta 
Berga. Protams, cilvēku nevar iesais-
tīt tur, kur viņš nevēlas — man pati-
ka suņi, un es ļāvos,» stāsta Svetlana. 
Sākotnēji viņa iegādājās vācu aitu 
šķirnes kucīti, pēc tam četrus Bernes 
ganu suņus, šobrīd Svetlanas pārrau-
dzībā atrodas četri suņi. Aksēlijai ir 
seši gadi, Rado — pieci, Brego būs 
četri un Timmijam vēl nav gadiņa.
Bars ar nosaukumu «ģimene»

Naktis suņi pavada mājā, savukārt 
pa dienu atrodas voljērā. Tikmēr 
mājas saimniece ir Mince. «Man pa-
zuda kaķis, un izlēmu — viss, vairs 
nekādu kaķu, bet drīz vien piezva-
nīja mūsu veterinārārste un teica: 
«Es tev ievedīšu, sterilizēšu, tu tikai 
paņem!» Mums ir bijuši vairāki kaķi, 
taču tagad viņi ir labākos medību 
laukos,» atklāj Svetlana.

Greizsirdību suņi izjūt ne vien uz 
Minci, bet arī cits uz citu. Svetlana 
uzsver, ka suns ir sociāls dzīvnieks 
un viņam ir vajadzīgs bars ar nosau-
kumu «ģimene». «Suns pie cilvēka 
nonāk zināmu iemeslu dēļ. Ja uz to 
skatās filozofiski, viņš atnāk kalpot 
cilvēkam. Suņa dvēsele ir izvēlējusies 
atnākt — mēs varam dabūt tikai to, 
ko varam dabūt. Tā kā mums ir visai 
slima sabiedrība, cilvēkiem vispirms 
jāstrādā ar sevi, lai saprastu, kāda ie-
mesla dēļ viņiem ir suns. Suņiem ir 
savi likumi, un, ja cilvēks neredz, kas 
notiek ar viņa līdzcilvēkiem, suns ļoti 
bieži netiek izprasts,» atzīst kinolo-
ģiskā kluba valdes priekšsēdētāja. Šī 
iemesla dēļ viņa organizē seminārus, 
kuros cenšas sniegt priekšstatu par 
cilvēka četrkājainajiem draugiem.
Termins «sunītis nekož» 
nepastāv

Svetlanai kā kārtīgai reģionālā 
kluba vadītājai ir dažādu šķirņu suņi, 
un katrs no tiem viņai kaut ko iemā-
cījis. «Mani suņi ir mana skola. Ja 
cilvēkam kaut kas jāiemācās, Dievs 
viņam dos suni — katra šķirne (to ir 
vairāk nekā 700) ir radīta noteiktam 
mērķim. Latvijas Kinoloģiskajā fe-
derācijā suņi pēc FCI standartiem ir 
sadalīti desmit grupās. Tie ir atšķirīgi 
vienas šķirnes ietvaros, nemaz neru-
nājot par dažādām šķirnēm. Ir jārē-

«Mani suņi ir mana skola»

No kreisās — Austrālijas aitu suņi Brego un Timmijs, ņūfaundlends Rado un Bernes ganu suns 
Aksēlija.                                                                                                               Daiņa Kārkluvalka foto

ķinās ar īpašībām, kas sunī ilgstoši ir 
selekcionētas. Kaukāza aitu suns var 
būt mīļš — daudz kas ir atkarīgs no 
audzināšanas, bet viņa pamatuzde-
vums ir sargāt teritoriju. Viņš tam ir 
radīts ģenētiski. Daudzu šķirņu suņi 
maizi pelna ar zobiem, tāpēc termins 
«sunītis nekož» nepastāv. Sunītis kož, 
bet saimniekam jāparedz viņa uzve-
dība un attiecīgajā situācijā atbilstoši 
jāreaģē. Par suņa audzināšanu ir at-
bildīgs cilvēks,» norāda Svetlana.

Kopš 2011. gada Talsu kinoloģis-
kais klubs ir iesaistījies kanisterapijas 
kustībā — tā ir metode, kas pastipri-
na cilvēka rehabilitācijas efektivitā-
ti, izmantojot speciāli selekcionētu 
un apmācītu suni. Svetlana terapijā 
izmanto Brego, Timmiju un Rado. 
Aksēlija ir uzticīga saimniekam, taču 
pret svešiniekiem izturas uzmanīgi. 
«Aksēlija ir ļoti laba un mīļa pret 
savējiem, bet viņa ir viena saimnieka 
mīļais suns. Ņūfaundlendi ir ļoti gud-
ri, inteliģenti, mierīgi suņi ar stabilu 
psihi — kanisterapijai ļoti piemēroti, 
bet pašos pirmsākumos ņūfaundlen-
di ir radīti sargāt cilvēku. To, kura no 
īpašībām ģenētiski iedzims vairāk, 
mēs redzēsim tikai tad, kad suns iz-
augs. Līdz ar to nevar teikt, ka visi 
ņūfaundlendi derēs kanisterapijai. 
Visi nevar būt izcili izstāžu vai kanis-
terapijas suņi,» teic Svetlana.

Vaļasprieks, kas prasa laiku un 
līdzekļus

Tā kā Aksēlija ir sterilizēta un 
Rado — kastrēts, viņi izstādēs ne-
piedalās. Šobrīd to dara tikai Brego, 
kurš ir kļuvis par Latvijas un Lietu-
vas čempionu. Talsu kinoloģiskais 
klubs katru gadu organizē nacionālo 
suņu izstādi, kurā iespējams saņemt 
Latvijas izstāžu čempiona titulu. 
Starptautiskā izstāžu čempiona titu-
lu iespējams saņemt starptautiskajā 
izstādē, kas parasti notiek Rīgā.

«Tā ir vesela suņu pasaule. Tāpat 
kā dziedāšana, dancošana, makšķe-
rēšana, tas ir hobijs, kas prasa daudz 
laika un līdzekļu. Ja tev ir skaists 
suns un tu gribi viņu parādīt, vari 
braukt uz Lietuvu, Igauniju un citām 
valstīm, bet tas nav bizness. Suņi ir 
dārgs vaļasprieks.

Agrāk pārdevu kucēnus — šis pro-
cess ir pietiekami sarežģīts. Ciltsdarbā 
pārsvarā tiek izmantota kucīte, pro-
tams, var izmantot arī suni, ja viņš ir 
izcils un kāda saimniece gribēs savu 
kucīti sapārot. Laba kuce ir dārgs 
prieks. Kucītes saimniecei jādodas pie 
puikas — tādi ir noteikumi. Ir labi, ja 
viņš ir tepat blakus, bet ikviens saim-
nieks vēlas, lai metiens būtu labs un ir 

Svetlana kopā ar mājas saimnieci — 
kaķeni vārdā Mince.

Kanisterapija
1 metode, kas pastiprina cilvēka 

rehabilitācijas efektivitāti, izmanto-
jot speciāli selekcionētu un apmā-
cītu suni; 1 nodarbību vada kvalifi-
cēts terapeits; 1 kanisterapijai tiek 
izraudzīti tādu šķirņu suņi, kurām 
nav raksturīga agresivitāte, hiper-
aktivitāte un kuras ir selekcionētas 
kā palīgs cilvēkam (labradori, ņū-
faundlendi, Bernes ganu suņi u.c.); 
1 par terapijas pamatlicēju uzska-
tāms psihologs no Ņujorkas — Bo-
riss Levinsons; 1 bērniem ar garīgas 
attīstības problēmām, autismu, ce-
rebrālo trieku un dažādiem kustību 
traucējumiem tikšanās ar suni rada 
pozitīvu emocionālu atbalstu; 1 sa-
darbojoties ar suni, veidojas bezno-
sacījuma mīlestība un uzticēšanās, 
bērns mācās iniciatīvu, pacietību un 
paškontroli, aug pašnovērtējums, 
mazinās spastika un veidojas jauni 
refleksi; 1 mūsdienās suņus — tera-
peitus var sastapt slimnīcās, pansio-
nātos, rehabilitācijas centros, skolās 
un bērnudārzos;

Talsu kinoloģiskais klubs kanis-
terapijā un apmācībās iesaistījies 
2011. gada janvārī.

Suņu meitene Grēta ir ste-
rilizēta, potēta un čipēta. Pat-
versmē kucīte nonāca pavi-
sam nesen — viņas saimnieks 
nokļuva pansionātā, kur turēt 
dzīvniekus ir stingri aizliegts. 
Šobrīd Grēta gaida savus jau-
nos saimniekus.

Hēra patversmē atrodas pā-
ris mēnešus. Kucīte ir dzimu-
si pirms trim gadiem un ļoti 
vēlas nokļūt gādīga saimnie-
ka rokās. Hēra prot pastāvēt 
par sevi, ir uzticīga, aktīva un 
enerģiska. 

 Par jaunām mājām sapņo 
arī haskijs vārdā Dēmons, kuru saista viss apkārt notiekošais. 
Viņš ir jauns, aktīvs un rotaļīgs. Dēmons būs labs draugs un 
uzticams kompanjons.                                 Daiņa Kārkluvalka foto

ieinteresēts labos kucēnos. Tas nozī-
mē, ka cilvēki ir gatavi braukt uz Lie-
tuvu, Igauniju, Vāciju, Krieviju, Somi-
ju, Poliju un citām valstīm. Sapārojot 
suņus, nav nekādas garantijas — saim-
nieks nevar zināt, cik kucēnu piedzims 
un vai tas atmaksāsies. Gaidīšanas lai-
kā jānodrošina visi nepieciešamie ap-
stākļi, un, ja dzemdību laikā vajadzīga 
stimulācija vai ķeizargrieziens, jāsauc 
veterinārārsts,» skaidro Svetlana.
Laimes spēle

Kad kucēni piedzimst, saimnie-
kam jāatrodas blakus — kucēni jā-
baro, jāčipē, jāpotē un jāpieskata. 
Lai nokārtotu prasības ciltsdarbā, 
jāiziet vesela rinda veselības pār-
baužu. Tāpat jāapmeklē suņu skola 
un jāiegūst noteikts izstāžu novēr-
tējumu skaits. Kucēniem nepiecie-
šama liela uzmanība — lai kucēns 
veiksmīgi izaugtu, viņš nedrīkst bai-
dīties no trokšņiem, cilvēkiem un 
virsmām. Ir neskaitāmi noteikumi, 
kas katram audzētājam būtu jāie-
vēro un jāizpilda, lai kucēns būtu 
sabiedrisks un nebaidītos. Tā ir kā 
laimes spēle — rezultātu nekad 
nevar paredzēt. Tieši tādēļ suņu 
audzināšana nav bizness, bet gan 
sirdsdarbs.
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