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Agrita Blumberga

Par to, ka suns ir vienīgā dzīvā 
būtne uz pasaules, kas ir gatava 
atdot dzīvību nevis par sevi, bet 
par saimnieku, talseniece Dace 
Raudziņa ir pārliecināta. Ikdie-
nā esot kopā ar trim uzticamiem 
pavadoņiem, viņa piedzīvojusi 
daudz — no dalības starptautis-
kās izstādēs līdz pat deju sacensī-
bām. Lai arī viņas ikdiena ir pa-
kārtota suņiem, iegūtās emocijas 
to visu atsver.

Šobrīd Daces dzīvi krāšņāku dara 
bīgls Odrija, kavaliera kinga Čārlza 
spanieli Karmello un Aiko, bet par 
visa pirmsākumu viņa sauc Aus-
trumeiropas aitu suni, ko 16 gadu 
vecumā iegādājās par savu naudu. 
Pēc tam viņa deviņus gadus rūpējās 
par rotveileru, bet, pārvācoties uz 
dzīvokli, izlēma vairs neuzņemties 
rūpes par suni. Tas viss mainījās brī-
dī, kad kolēģe lūdza paņemt pie se-
vis bīglu, kas pretējā gadījumā būtu 
nonācis patversmē. Kopā ar Odriju 
Dace sāka nodarboties ar kanistera-
piju — šobrīd Odrija bauda pelnītu 
atpūtu, bet Karmello un Aiko tur-
pina iesākto. «Karmello un Aiko ir 
speciāli atlasīti kanisterapijai. Odri-
jai gāja gadi, un es sapratu, ka man 
jāizvēlas jauns suns. Man vienmēr 
ir patikuši lieli suņi, bet sapratu, ka 
dzīvoklī to nevar atļauties. Trenere 
ieteica kavaliera kinga Čārlza spa-
nielus. Aizbraucu pakaļ Karmello un 
iemīlēju viņu mēnesi pēc tam, kad 
viņš pie manis sāka dzīvot. Tagad 
esmu sajūsmā! Ārkārtīgi gribēju otru 
tieši tādu pašu, bet trenere ieteica 
darbam neņemt divus vienādus su-
ņus, jo bērni neatšķirs. Ar iejušanos 
Aiko problēmu nebija. Grūtāk bija, 
kad atvedu mājās Karmello. Odrija 
gandrīz septiņus gadus bija viena 
pati, un tas viņai bija liels pārdzīvo-
jums,» atminas Dace.
Agrāk trijotnei bija jārēķinās
ne vien citam ar citu, bet arī kaķe-
ni vārdā Pūka, kas nesen devās uz 
labākiem medību laukiem «Mani 
suņi nezina, ka kaķis ir kaut kas 
tāds, ko vajag dzīt prom un pret ko 
vajag slikti izturēties. Mums mājās 
nav tādas opcijas — kādam kaut kas 
varētu nepatikt. Kad manā ģimenē 
ienāk dzīvnieks, vienmēr aprunājos 

«Suņi ir mana dzīve»

Visrotaļīgākais un aktīvākais no trijotnes ir gadu un četrus 
mēnešus vecais Aiko, kurš nepārtraukti atrodas kustībā.

Daiņa Kārkluvalka foto

Kopā ar desmit gadus veco Odriju (vidū) un četrus gadus 
veco Karmello.

ar pārējiem un paskaidroju, ka pret 
viņu būs jāizturas ar cieņu. Pirmajā 
nedēļā, kad ieradās Aiko, Odrija un 
Karmello domāja, ka viņš ir atvests 
tikai uz laiku, jo reizi pa reizei pie-
skatu draugu dzīvniekus un palīdzu 
veikt korekcijas suņu uzvedībā. Ir 
bijuši vairāki gadījumi, kad saim-
nieks nevar sunim iemācīt nokārto-
ties ārā. Tad viņš padzīvo pie manis 
un pēc nedēļas ir gatavs doties mā-
jās. Ja suņu teritorijā ienāk cilvēks 
ar citu suni, tā ir diezgan nopietna 
lieta, tāpēc pirms tam tiekamies un 
sunītis tiek iepazīstināts ar pārē-
jiem,» stāsta Dace.

Gadu un četrus mēnešus vecais 
Aiko strādā ne vien ar bērniem, bet 
arī piedalās izstādēs gan Latvijā, gan 
ārpus Latvijas robežām. Karmello 
savu izstāžu karjeru veselības prob-
lēmu dēļ ir beidzis, bet titulu «Lat-
vijas čempions» ir godam nopelnījis. 
Tā kā Aiko vēl ir pavisam jauns, viņš 
ir izcīnījis titulu «Latvijas jaunais 
čempions». «Lai varētu strādāt ar 
suņiem, viņiem ļoti daudz kas jā-
māk. Suns ir gatavs darboties, tikai 

vajag gribēt. Odrijai rudenī apritēs 
11 gadi, un viņa visu savu apzināto 
mūžu ir nostrādājusi kanisterapijā, 
tāpēc tagad ir pelnītā atpūtā, toties 
abi mazie suņi ir darba suņi, un mēs 
ļoti daudz trenējamies. Mācu dažā-
dus trikus, kas noder darbā ar bēr-
niem. Vēl mēs piedalāmies sacensī-
bās un dejojam. Mācos pie slavenas 
krievu treneres Irinas Paņkovas, 
kura braukā pie mums no Maskavas.
Pēc rakstura Odrija, Karmello 
un Aiko
atšķiras. Odrija ir medību suns, kaut 
gan kā bīgls viņa ir mierīga. Kar-
mello un Aiko pārstāv vienu šķirni, 
bet temperamentā atšķiras. Kar-
mello ir mierīgs, nosvērts, ieturēts 
un vērīgs — viņš mani saprot no 
viena skatiena. Aiko ir pilnīgi cita 
temperamenta — viņš ķer putnus, 
nes mantas, dejo, dauzās un skraida 
apkārt… Mājās Aiko mēģina diktēt 
noteikumus un kļūt par galveno, bet 
es to nepieļauju, jo Aiko ļoti ātri uz-
kundzēsies un noliks Karmello pie 
vietas. Mājās galvenā ir Odrija — 
viņa mums ir ciltsmāte.»

Dace atzīst, ka kuriozi notiek 
gandrīz katru dienu. «Vienreiz Kar-
mello makšķerējām no dīķa. Viņam 
ārkārtīgi patīk peldēt — viņš peldēs 
jebkurā žampā, jebkurā grāvī, savu-
kārt Odrijai ļoti patīk vārtīties. Tāds 
pats fenomens ir Aiko. Karmello 
nekad nekur neizvārtās, bet Odrija 
vienmēr kaut ko atradīs. Kad viņa 
bija jaunāka, gājām uz lidlauku, kur 
kādreiz ganījās govis. Viņa ierau-
dzīja nesen izvestu kaudzi ar govs 
mēsliem un laimīgi ieņurkoja. Sa-
pratu — saukt bezcerīgi, rezultāta 
nebūs. Stāvēju, gaidīju un jau laikus 
sameklēju kabatas lakatiņu. Notīrī-
ju riņķīti, lai var pielikt pavadu, un 
visu ceļu mēģināju izdomāt, kā lai ar 
godu viņu ieved savā kāpņu telpā un 
dzīvoklī (smejas).
Gadījies ir visādi,
bet tagad ļoti nopietni pie tā strādā-
ju — veltu tam daudz laika, mācos 
pie dažādiem treneriem un apgūstu 
dzīvnieku psiholoģiju. Sunim jāsa-
prot, ka pie saimnieka ir pilnīgi visi 
resursi. Lai kaut ko panāktu, izman-
toju kārumus un pozitīvas emocijas. 
Mācījos un vēl aizvien mācos sniegt 
sunim pozitīvas emocijas. Mēs paras-
ti mākam pateikt kaut ko sliktu, bet 

nemākam uzslavēt. Ja suns izdara 
kaut ko labu, tas šķiet pats par sevi 
saprotams, bet viņam ir vajadzīga uz-
slava. Viņam ir svarīgi saprast, ka es 
par viņu priecājos. Sunim vissvarīgā-
kais cilvēks ir saimnieks, tā tam būtu 
jābūt, un, ja tas tā ir, tad nav prob-
lēmu. Suns ir vienīgā dzīvā būtne uz 
pasaules, kas ir gatava atdot dzīvību 
nevis par sevi, bet par saimnieku. 
Kad cenšos kaut ko iemācīt, neska-
tos uz lietām, ko suns dara nepareizi, 
bet uzslavēju pa jebko, ko viņš izdara 
tā, kā man vajag, un tā, kā es gribu. 
Ja suns dabūs kaut ko garšīgu vai sa-
ņems manu pozitīvo uzslavu, viņš ļoti 
ātri sapratīs, ka tā ir pareizi. Šobrīd 
man ir daudz laika, lai kopā staigātu 
un trenētos. Daudzus cilvēkus šajā 
ārkārtas stāvoklī pārņem grūtsirdība, 
bet man tāda nevar būt, jo man ir trīs 
brīnišķīgi suņi un viņi mani mīl tādu, 
kāda esmu. No rīta pamostos ar slap-
ju buču, jo visi trīs suņi guļ man bla-
kus. Darba ir daudz, un mana ikdie-
na ir pakārtota suņiem, bet ar viņiem 
kopā gūstu daudz prieka un pozitīvu 
emociju. Dejot ar suni, uzdrošinā-
ties un baudīt sacensību garu — tās 
ir brīnišķīgas lietas,» smaidot noteic 
Dace.

Talsu novada pašvaldības dzīvnie-
ku patversmē «Ausma» par jaunām 
mājām sapņo Bruno — astainis alkst 
uzmanības un neviltotas mīlestības. 
Bruno ir gan potēts, gan čipēts.

Gadu vecā Nika patversmē no-
nāca kopā ar partneri, bet nu ir 
palikusi viena pati. Nika ar laipnu 
skatu pavada garāmgājējus un 
cer uz līdzcilvēku atsaucību.

Rudais kaķu 
puika ir ar savu 
raksturiņu — vi-
ņam piemēro-
tāka būs dzīve 
laukos.
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Šis jaukais runcis citus sev 
līdzīgos uzskata par konkuren-
tiem, bet pret cilvēkiem iztu-
ras ar mīlestību un sapratni.


