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Agrita Blumberga

Uzņemoties rūpes par suni, 
jāizvērtē ne vien finansiālais 
stāvoklis, bet arī tādi resursi kā 
laiks un pacietība. Diemžēl par 
situācijām, kad saimnieks no 
sava mājas mīluļa atsakās un 
viņš nonāk patversmē, dzirdēt 
nākas arvien biežāk. Ko darīt, lai 
no šādām situācijām izvairītos? 
Padomos dalījās Latvijas Kinolo-
ģiskās federācijas apmācību tre-
nere un kinoloģe Lauma Zutere.

Pirms suņa iegādes jāņem vērā 
ne mazums faktoru. Šobrīd infor-
mācijas daudzums ir milzīgs, līdz ar 
to cilvēkiem bez pieredzes ir grūti 
tajā orientēties. Ja lēmumu gribas 
pieņemt pārdomāti, izsverot visus 
«par» un «pret», L. Zutere iesaka 
konsultēties ar kinologu, un kopā 
iztirzāt visus iespējamos jautājumus, 
kādi šai sakarā var rasties. Pirmkārt, 
vajadzētu izvērtēt, vai suns patiešām 
ir vajadzīgs. Šobrīd populārs ir tei-
ciens «cilvēkam vajag suni», bet ki-
noloģe uzskata, ka ne katram vajag 
suni un par to ir vērts nopietni pa-
domāt. Otrkārt, jāņem vērā, ka suns 
prasa laiku, nervus, pacietību un fi-
nanses — ne vienmēr prognozējamā 
apjomā. Ja suni tomēr gribas, nāka-
mais, kam noteikti jāpievērš uzma-
nība, ir paša saimnieka dzīvesveids. 
Suņi ir dažādi — nepieciešamība 
pēc fiziskās noslodzes, apmācības 
apjoma un mentālās nodarbinātības 
atšķiras. «Diezgan bieži saskaros ar 
to, ka cilvēki nesaprot, ko nozīmē 
augsts enerģijas līmenis. Ne vienu 
reizi vien esmu dzirdējusi — jā, man 
teica, ka vajadzēs nodarbināt, bet 
es neiedomājos, ka tas būs tā. Iz-
skatam, protams, arī ir nozīme, bet 
mūsu kopdzīvi daudz vairāk ietekmē 
temperaments un raksturs,» uzsver 
L. Zutere. Kad iespējamās šķirnes ir 
atlasītas, ieteicams iepazīties ar vai-
rākiem šķirņu pārstāvjiem un paru-
nāt ar suņu īpašniekiem. Arī šķirnes 
ietvaros suņi atšķiras, un ir vērts sa-
prast, uz kuru pusi meklējumi jāvērš. 
Ja runa ir par šķirnes suni, kinoloģe 
rosina iegādāties dzīvnieku ar skaid-
ru izcelsmi — ciltsrakstiem un vese-
lības pārbaudēm kucēna vecākiem.

Pirms kucēns ienācis mājā, ģime-

«Ņemot suni, jāapzinās, ka tas prasa ieguldījumus»

Latvijas Kinoloģiskās federācijas apmācību trenere un kinoloģe Lauma 
Zutere kopā ar saviem suņiem — Keli (no labās) un Habī.
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nei vajadzētu nolemt, 
kādi būs noteikumi, — šie 
noteikumi jāievēro jau no 
pirmās dienas. Ja notei-
kumi mainās, suns to ne-
spēj saprast — vienu reizi 
saimnieks astaini priecīgi 
samīļo, jo mugurā mājas 
drēbes, bet nākamreiz 
dusmīgs atgrūž, jo kājās 
baltas bikses. Ja notei-
kumi ir skaidri definēti, 
vieglāk ir gan sunim, gan 
saimniekam. Tāpat jāie-
vēro noteikums — ja su-
nim kaut kas tiek prasīts, 
tas jāizpilda. Suņi ātri 
atšifrē, ja var neklausīt, 
un ļoti nadzīgi pārbauda 
robežas. «Vēl viena nepa-
reiza uzvedība attiecībā 
pret suni ir nokavēts sods. 
Diemžēl suns nespēj sa-
prast, ka «pirms tam, kad 
biju labs, es biju slikts». 
Ļoti daudzi to apstrīd un 
teic, ka suns jutās vainīgs 
un nokaunējies, bet ne-
skaitāmi eksperimenti ir pierādījuši, 
ka suns nokavētu sodu ar savu darbību 
nesasaista. Vērtīgāk būs padomāt, kā 
novērst provokācijas, — biežāk izvest 
ārā, pielikt skapim krampīti, piedāvāt 
ko graužamu vai atkarībā no problē-
mas meklēt citu risinājumu. Vēl mēs 
mēdzam uz suni par ilgu burkšķēt. 
Suni mulsina, ja viņš jau kādu laiku 
uzvedas labi, bet cilvēks vēl joprojām 
teic, ka tā nedrīkst darīt. Ir vērts pār-
slēgties uz pozitīvo — tas sunim palī-
dzēs saprast, ko no viņa īsti sagaida,» 
atklāj L. Zutere.
Lasot suņa raidītos signālus

Ir ļoti daudzas situācijas, kad 
suns var uzbrukt cilvēkam, un ne 
vienmēr to ir iespējams prognozēt. 
Suņi ir bezgala dažādi — brīdī, kad 
viens uzbruks, cits mēģinās aizbēgt 
vai reaģēs vienaldzīgi. Jebkurai dzī-
vai būtnei ir pacietības mērs, un to 
var pārsniegt arī attiecībā uz suni. 
Šobrīd cilvēki tiek mudināti palīdzēt 
dzīvniekiem, nepaiet garām savaino-
tam vai noklīdušam sunim, bet tas 
jādara ļoti piesardzīgi. Jebkurš suns, 
pat tāds, kas ir labi apmācīts un pa-
cietīgs, var iekost, ja cieš ļoti lielas 
sāpes. Tas nav nepateicīgs agresors, 
bet dzīvnieks, kam sāpēs ieslēgušies 

pirmatnēji instinkti. Tieši tāpat var 
reaģēt suns, kurš ir iedzīts stūrī bez 
iespējām bēgt. Ķerot noklīdušu suni, 
ir ļoti jāuzmanās, ja tas iedzīts šau-
rā vietā — nekad nevar zināt, kāda 
ir dzīvnieka iepriekšējā pieredze ar 
cilvēkiem un vai viņš neizjūt stresu. 
Neviens suns nezina, ka cilvēks vi-
ņam grib palīdzēt. Brīdī, kad, labu 
gribot, ejam kādam palīgā, to der 
atcerēties. Ne vienmēr šādas situāci-
jas ir iespējams novērst, bet ir vērts 
mācīties lasīt suņa raidītos signālus.

«Nevajag sunim kategoriski aiz-
liegt rūkt. Suns, kuru regulāri sodīs 
par rūkšanu, iemācīsies nerūkt, un 
tad košanas fāze sekos pēc krietni 
mazāk pamanāmiem signāliem,» 
skaidro L. Zutere. Ja suns rūc, ir 
jāmeklē iemesli un jāizvērtē, kuros 
brīžos tas jārespektē un kuros brīžos 
jādomā par labāku apmācību vai pa-
reizāku kontaktu ar saimnieku. Ne-
vajag suni speciāli provocēt, sēsties 
tam virsū, raustīt aiz lūpām un ļaut 
kost rokās. Ja suns izrāda vēlmi do-
ties prom, tas jārespektē. Sunim var 
kaut kas nepatikt, bet saimniekam 
laikus jāmāca, ka ir lietas, kas jāpa-
cieš. Citādi ir tad, ja cilvēkam uzbrūk 
svešs suns. Tādā gadījumā jāmēģina 

piestāties pie kādas sienas vai koka, 
lai suns nevar uzbrukt no aizmugu-
res, jāsauc palīgi un pēcāk par noti-
kušo jāziņo policijai.

Lai pārvarētu bailes no suņiem, 
jāmeklē iespējas kontaktēties ar mie-
rīgiem, labi audzinātiem suņiem un 
saimnieku vai speciālistu, kurš norā-
dīs uz suņa ķermeņa valodas niansēm 
un pamācīs, kā no cilvēka puses labāk 
veidot kontaktu. Ja bailes ir paniskas, 
ar to jāstrādā kā ar jebkuru citu fobiju. 
Vecākiem, kuriem ir bail no suņiem, 
jāmēģina šīs bailes neieaudzināt bēr-
nos, savukārt, ja baidās bērns, nevajag 
piespiedu kārtā likt iedraudzēties.
Labākais ceļš uz drošu 
komunikāciju

Attiecībā starp cilvēka četrkā-
jainajiem draugiem un bērniem at-
bildība jāuzņemas pieaugušajiem. 
Šajā savienībā nav prognozējama ne 
viena, ne otra puse, un konflikta vai 
neskaidras situācijas gadījumā nav 
iespējams paredzēt notiekošo. Zelta 
likums ir nekad neatstāt bērnus un 
suņus vienatnē bez pieaugušo klāt-
būtnes. To nav viegli īstenot, bet tas 
ir labākais ceļš uz drošu komunikā-
ciju. Bērnam jāsaprot, ka suni ne-
drīkst traucēt, kad tas ēd, guļ, kaut 

ko grauž vai sargā savas mantas. Tā-
pat jāsa-prot, ka nedrīkst sunim kāpt 
virsū, raustīt ausis, lūpas un asti. Jā-
atceras, ka bērni daudz vairāk mācās 
no tā, ko redz, nekā dzird. «Noteikti 
neļaujiet bērnam aiz lielas mīlestības 
ļoti cieši apskaut suni. Sunim tas var 
likties kā apdraudējums, jo plēsēji tā 
savas jūtas neizrāda. Dažkārt bēr-
niem ir vēlme ļoti cieši skatīties su-
nim acīs — arī to nevajag atļaut. Pat 
mums nepatīk, ja kāds cieši skatās 
acīs, bet sunim tas būs vēl nepatīka-
māk un var šķist kā izaicinājums. Ja 
runa ir par svešu suni, jābūt vēl uz-
manīgākam. Daudzi suņi, kas ikdie-
nā nedzīvo kopā ar bērniem, baidās 
no šiem dīvainajiem rūķīšiem, kuri ci-
tādāk smaržo, kustas un mēdz izdalīt 
dīvainas skaņas. Nekad neļaujiet bez 
saimnieka atļaujas iet klāt sunim, 
lai cik mīlīgs viņš arī neizskatītos. Ja 
suns izrāda vēlmi doties prom, nekad 
neļaujiem bērnam skriet pakaļ vai 
vilkt to atpakaļ! Aizgriešanās un mē-
ģinājums aiziet ir viens no signāliem, 
kuru ignorējot varam nonākt līdz 
kodienam, jo nebūsim respektējuši 
suņa vēlmi situāciju atrisināt mier-
mīlīgā ceļā,» uzsver kinoloģe.

Sabiedrībā valdošie priekšstati 
par to, kā panākt suņa paklausību, ir 
dažādi, taču nepastāv viens veids, kā 
to izdarīt. Pozitīvo apmācību metožu 
priekšrocība ir tā, ka suni var sākt ap-
mācīt tūlīt pēc ienākšanas mājā, kad 
viņa domāšanu un uzvedību ievirzīt 
sev vēlamajā gultnē ir visvienkāršāk. 
Jāņem vērā, ka jebkuras apmācību 
metodes prasa laiku un pacietību.

«Daudzkārt neapdomīga rīcība, 
paņemot suni un pēc tam saprotot, 
ka tas galīgi neiederas dzīvē, traucē 
un rada problēmas. Tad risinājums 
tiek meklēts pēc katra inteliģences, 
atbildības un iespēju līmeņa. Diem-
žēl ļoti bieži cilvēki redz un dzird to, 
ko grib dzirdēt, nemēģinot saprast: 
katrai lietai ir gan plusi, gan mīnusi. 
Ņemot suni, jāapzinās, ka tas prasa 
ieguldījumus. Visa mūža garumā būs 
nepieciešams veltīt laiku un finanses, 
tas prasīs milzum daudz pacietības 
un nervu. Bet, ja mēs to apzināmies 
un lēmumu pieņemam apdomāti 
un godīgi pret sevi, tad mīlestība un 
prieks, ko gūstam no saskarsmes ar 
šo brīnišķīgo dzīvnieku, noteikti būs 
tā vērta!» iedrošina L. Zutere.

Agrita Blumberga
Daiņa Kārkluvalka foto

 Šī kaķenīte atkopjas pēc operācijas un 
drīz būs gatava doties uz jaunām mājām. 
Pēc rakstura viņa ir mierīga un rāma.

 Deizija patversmē ir kopš decembra vi-
dus. Tuvojoties mājvietai, Deizija aktīvi lun-
cina asti, tādējādi cenšoties pievērst sev uz-
manību.

 Pusgadu vecais suņu puika ir jauns, 
sprigans un padoties nedomā — tā vietā 
viņš cer uz brīnumu un cilvēku labestību.

 3. janvārī Talsu novada pašvaldības 
dzīvnieku patversmē «Ausma» nonāca 
pieklīdusi kucīte. Sunīte ir draudzīga, 
rotaļīga un aktīva.


