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Agrita Blumberga

Pie borderkollija Basso, kurš 
pēc šķirnes apraksta ir viens no 
gudrākajiem un straujākajiem 
suņiem pasaulē, ierodamies die-
nu pēc tam, kad viņam apritējuši 
divi ar pusi gadu. Lai gan astainis 
vēl ir salīdzinoši jauns, pieredzes 
viņam netrūkst. Basso darbojas 
kā kanisterapijas suns, apgūst 
cilvēku meklēšanas pamatpras-
mes, piedalās paklausības rallijā 
un brīvajā laikā labprāt uzdejo.

Ierodoties Priedīšu ģimenes māj-
vietā Sabilē, pirmais mūs sagaidīt 
steidz Basso. Kā vēlāk atzina saimnie-
ki, Basso vienmēr ir tur, kur apgrozās 
cilvēki. Izvēle par labu borderkolli-
jam kritusi likumsakarīgi — septiņus 
gadus dzīvojot Anglijā, Agrita un Jā-
nis iemīlējuši šīs šķirnes suņus to dar-
baspēju un pozitīvo īpašību dēļ. «Bēr-
nībā biju sagādājusi un izlasījusi visas 
iespējamās grāmatas par suņiem, bet 
paps negribēja nevienu dzīvnieku. 
Viņš teica — suņi dzīvo īsu laiku, un 
aiziešanas process ir pārāk sāpīgs. 
Pirmo suni nopirku, kad vēl mācījos 
tehnikumā. Viņš izauga kopmītnēs 
(smejas). Pa vidu bija jauktenīši, bet 
tad ilgu laiku mums nebija suņa. Ta-
gad pēc ilgāka pārtraukuma mums ir 
Basso,» stāsta Agrita.
Vērtīgs palīgs mācību apguvē

Pēc profesijas Agrita ir pedagoģe, 
bet klasiskā pedagoģija viņu neuzru-
nā. Pastiprināti domājot par to, kā 
mīlestību pret bērniem un četrkā-
jainajiem draugiem apvienot, dzima 
ideja par kanisterapiju. «Lai gan 
borderkollijs nav pats piemērotākais 
suns terapijai, jo viņš ir ātrs un pārāk 
enerģisks, Basso nāk no audzētavas, 
kur ir terapijas suņi četrās paaudzēs. 
Darba spējas un smalkjūtība viņam 
ir ielikta gēnos. Ir skolas, uz kurām 
braucam divas reizes mēnesī, ir vie-
tas, uz kurām dodamies katru nedē-
ļu, un vēl ir individuālās nodarbības. 
Sanāk aptuveni divas, trīs reizes ne-
dēļā. Biežāk nevajadzētu, jo sunim 
tas ir grūts darbs. Tā kā Basso ir ak-
tīvs, viņam labāk patīk aktīvās no-
darbes — triki ar bērniem un spēles. 
Visu laiku jāseko līdzi tam, lai slo-
dze nebūtu pārāk liela. Ja viņš vairs 
negribēs strādāt, ar to viss beigsies. 
Suns var strādāt tik ilgi, kamēr viņš 
to dara ar prieku. Ja viņš ieiet telpā 
pie bērniem, luncina asti un priecīgs 
iet klāt, viss ir kārtībā. Tajā brīdī, kad 
viņš to vairs negrib darīt, viss beidzas. 
Cilvēks var gribēt nezin ko, bet, ja no 
suņa nav atdeves, bērni to jūt.

«Apmācība ir atkarīga tikai no saimnieka»

Vairāk par visu astainim 
prieku sagādā atrašanās kustī-
bā un jaunu iemaņu apgūšana.

Priedīšu ģimene kopā ar mājas jaunāko iemītnieku — border-
kolliju Basso.                                                Daiņa Kārkluvalka foto

Kanisterapijas ie-
guvumi ir atkarīgi no 
mērķa. Terapija palīdz 
nomierināt nervus un 
koncentrēt uzmanību, 
bet ir liela atšķirība, 
vai ejam uz skolu vai 
krīžu centru, kur bērns 
cenšas atgūt pašap-
ziņu pēc pārdzīvoju-
miem. Redzot, ka suns 
viņu klausa, bērns at-
plaukst. Nodarbības ar 
suni vajadzētu ieviest 
arī parastā skolā. Suni 
var iesaistīt jebkurā 
mācību priekšmetā. Ja 
bērniem matemātikā 
ir problēmas ar teksta 
uzdevumu risināšanu, 
to visu var izspēlēt ar 
suni. Mest bumbiņu, 
izmērīt attālumu, ap-
rēķināt ātrumu. Re-
dzot to reālā darbībā, 
teksta uzdevumu ir 
daudz vieglāk saprast. 
Tas ir fantastisks mate-
riāls, nemaz nerunājot 
par dabaszinībām, bioloģiju un fizi-
ku. Jebkura stunda iegūst pilnīgi citu 
jēgu,» pārliecību pauž Agrita.
Pareiza apmācība jau no pirmās 
dienas

Tā kā Basso piemīt lielas darba 
spējas un spēcīga izdoma, saimnieki 
atzīst, ka ar viņu nekad nav garlaicī-
gi. «Ņemot vērā, ka borderkollijiem 
gēnos ir ielikta ganīšana, mazotnē 
viņš «ganīja» ģimenes locekļus kā 
traks. Tagad viņš zina, ka cilvēkus 
un mašīnas «ganīt» nedrīkst. Lai sa-
prastu, ka mašīnas ir jāignorē, mērķ-
tiecīgi staigājām pa pilsētām un gar 
šoseju. Visa apmācība ir atkarīga ti-
kai no saimnieka. Ja man tagad būtu 
kucēns, es noteikti daudz ko darītu 
citādāk, bet sākotnēji man nebija ne-
kādas pieredzes. Kucēns jāapmāca 
pareizi jau no pirmās dienas. Pirm-
kārt, sunim ir vajadzīga socializāci-
ja. Jo ātrāk, jo labāk. Daudzas ele-
mentāras lietas, ko iemācīt mazam 
sunītim, ir vienkārši. Vēlāk to izdarīt 
ir daudz grūtāk. Ja ar pirmo reizi 
kucēns tiek pareizi apmācīts, tas ir 
uz mūžu. Protams, to var darīt arī 
vēlāk, bet tad tas prasa vairāk laika. 
Iziet kursus par apmācību ir bezgala 
vērtīgi vēl pirms suņa paņemšanas. 
Mana problēma bija tā, ka es ne-
biju gatava. Man likās — esmu tik 
daudz lasījusi, tik daudz redzējusi, 
tik daudz informācijas savākusi! 
Kad paņēmu suni, sapratu, ka daudz 
kam nebiju gatava. Rasa (meita — 

Borderkolliji tiek raksturoti kā attapīgi, 
viegli apmācāmi, uzticīgi un aktīvi kom-
panjoni, kam piemīt spēcīga izdoma un at-
tīstīts intelekts.

aut.) nevarēja pastaigāt, paskraidīt 
vai paspēlēties, jo suns uzreiz bija 
priekšā. Labi, ka mums bija trenere, 
kurai varēju rakstīt un lūgt padomu. 
Ir svarīgi laikus sameklēt treneri un 
saprast, ar kādām metodēm strādāt, 
jo treneri un metodes ir dažādas. Lai 
nav tā, ka sāc darīt vienu un pēc tam 
kaut ko citu.

Ar Basso mums nav problēmu — 
viņš ļoti ātri mācās un ir gatavs strā-
dāt. Problēma ir tā, ka man ir par 
maz laika. Viņam visu laiku vajag 
kaut ko darīt un nodarbināt sma-
dzenes. Regulāri ejam uz suņu skolu 
un apgūstam jaunas prasmes. Tagad 

mums ir kreņķis, jo divus mēnešus 
nekas nenotika. Darba sunim ir bū-
tiski, lai viņš neizkrīt no aprites. Su-
nim divi ar pusi mēneši ir ārkārtīgi 
ilgs laiks. Ceram, ka drīz viss atgrie-
zīsies ierastajās sliedēs.»
Jāsavācas gan sunim, gan 
cilvēkam

Neskaitot darbu ar bērniem, Basso 
apgūst arī cilvēku meklēšanas pamat-
prasmes. «Lai nodarbības būtu pēc ie-
spējas daudzveidīgākas, ik pa laikam 
braucam uz Rīgu, kur treniņi notiek 
reālām dzīves situācijām pietuvinātos 
apstākļos. Cilvēku meklēšana ir kaut 
kas pretējs terapijai — tur daudz jā-
domā pašam, bet Basso ļoti labi māk 
pārslēgties. Lai to darītu oficiāli, ne-
pieciešams sertifikāts — eksāmenus 
jābrauc kārtot uz Igauniju vai Somiju. 
Mums līdz tam vēl augt un augt. Uz 
Rīgu katru nedēļu izbraukāt nevaram, 
līdz ar to process ir krietni lēnāks, 
nekā vajadzētu, bet mēs braucam tā-
pēc, ka sunim patīk. Tās ir pilnīgi citas 
prasmes un darbības. Esam piedalīju-
šies arī deju sacensībās. Tas ir milzīgs 
darbs, jo jāsavācas gan sunim, gan cil-
vēkam, bet process ir ļoti interesants. 
Basso visi triki ir kā medusmaize. Viņš 
ir gatavs darīt jebko!

Šķirne pēc būtības ir viena no 
straujākajām pasaulē. Fiziski šo suni 

nav iespējams nogurdināt. Viņu var 
trenkt visu dienu, bet tas nedarbojas. 
Viņu var nogurdināt tikai un vienīgi 
trenējot smadzenes. Borderkollijs ir 
viena no retajām šķirnēm, kurai vēl ir 
saglabājušās darba īpašības. Ļoti dau-
dzi darba suņi ir kļuvuši par dīvāna su-
ņiem. Viņi nespēj strādāt, jo viņiem ir 
pārāk liela spalva un dabīgie instinkti, 
kas ir medību suņiem vai ganiem, ir 
izzuduši. Borderkollijiem tas viss vēl 
ir saglabājies. Nekas nav mācīts, bet 
Basso jau gana — mums sētā visi put-
ni ir noganīti. Viņš nevar tā vienkārši 
gulēt, viss ir jākontrolē (smejas). Lai 
apmierinātu viņa pamatvajadzības, 
pavisam nesen iegādājāmies Indijas 
skrējējpīles, kas ir fantastisks ganību 
objekts. Viņš nevar citādāk — darba 
suns ir darba suns. Vēl viena lieta, 
kas viņam sagādā prieku, ir rakšana. 
Dārzā ir konkrēta vieta, kur ļaujam to 
darīt. Tāpat spēlējam dažādas spēles, 
piemēram, spēli «Atnes kaut ko». Tad 
viņš staigā pa māju un meklē lietas, 
ko varētu atnest. Citreiz tas ir krekls, 
citreiz čības, bet vienreiz viņš atstiepa 
tomātu ķekarus. Rudenī Basso mums 
palīdz rakt kartupeļus un nes istabā 
malku. Viņš vienmēr ir tur, kur ir cil-
vēki. Suņi, kuri dzīvo ar cilvēkiem, ir 
citādāki. Viņi visu redzēto cenšas at-
darināt,» atklāj saimniece.

Džimis labprāt dotos 
uz lauku mājām, kur tiktu 
apmierinātas visas viņa 
pamatvajadzības. Pēc rak-
stura suņuks ir draudzīgs, 
labsirdīgs un paklausīgs.

Astoņus gadus vecais mā-
jas runcis patversmē nonā-
ca pēc tam, kad saimniecei 
gadu nastas dēļ radās grūtī-
bas parūpēties par dzīvnie-
ciņu. Kaķu puika ir mierīgs, 
rāms un nosvērts.

Pie jaunās 
kārtības cen-
šas pierast 
suņu meitene 
Bella, kura 
svešiniekiem 
vēl neuzti-
cas. Vairāk 
par visu viņa 
vēlas nonākt 
gādīga un rū-
pīga saimnie-
ka rokās.

Agritas Blumbergas teksts
Daiņa Kārkluvalka foto

Talsu novada pašvaldī-
bas dzīvnieku patversmē 
«Ausma» pēc saimnie-
kiem ilgojas runčuks, kurš 
šeit nonācis kopā ar citiem 
bēdu brāļiem un māsām. 
Šobrīd astainis atkopjas 
pēc kastrācijas un cenšas 
pierast pie cilvēkiem.


