
PIEKTDIEN, 2020. GADA 18. SEPTEMBRĪ

7. LAPPUSE

Agrita Blumberga

Klaunu muze-
ja saimnieci Ilzi 
Pumpuri Talsos 
zina ne viens vien. 
Nu jau piecus 
mēnešus Ilze par 
savu kompanjonu 
sauc Bernes ganu 
suni Pastoru, otra-
jā vārdā — Persi-
ku, kurš viņas dzī-
vē ienesis daudz 
prieka un mīlestī-
bas. Reizi pa reizei 
Pastors izpalīdz 
saimniecei klau-
nu muzejā un, ap-
meklējot suņu sko-
lu, turpina attīstīt 
prasmes, kas kādu 
dienu varētu no-
derēt, praktizējot 
kanisterapiju.

Pastors Pumpuru 
ģimenei pievieno-
jās neilgi pēc tam, 
kad aizsaulē pēc as-
toņu gadu vecuma 
sasniegšanas devās 
ģimenes mīlulis 
Astors. «Meklēju 
savu suni un nejauši 
jauši izvēlējos ber-
nieti. Astors darbo-
jās kā terapijas suns, 
bet tika izbrāķēts — tā vietā, lai ietu 
pie bērniem, viņš skrēja tikai pie 
saimniekiem. Aizbraucu viņam pa-
kaļ uz Liepāju, kļuvu par saimnieci 
un uzzināju, kas ir liela mīlestība. Tā 
bija terapija tikai man — saimnie-
kam. Viņam visi skaitās saimnieki, 
bet viens ir īpašāks. Astors man bija 
ļoti pieķēries — uzticīgi gaidīja mā-
jās un pat neēda, kamēr esmu prom. 
Kārtīga terapija. Diemžēl šīs šķirnes 
suņi dzīvo ļoti īsu mūžu — no sep-
tiņiem līdz desmit gadiem. Visbie-
žākais nāves iemesls ir vēzis. Astors 
bija pilnīgi vesels — liels, dzīvs 
suns, bet pēkšņi nogāzās. Mums 
likās, ka tas varētu būt plaušu kar-
sonis. Vairākas reizes braucām uz 
Ventspili pie daktera, iztērējām 
daudz naudas, līdz sapratām — tas 
ir vēzis. Astors aizgāja mēneša lai-
kā — tas bija briesmīgi. Tu skaties 
viņam virsū un neko nevari izdarīt, 
viņš lēnām dziest ārā. Tad man bija 
visbēdīgākais Ziemassvētku laiks 
un visbēdīgākais Jaunais gads, kad 
nekas mani nespēja iepriecināt. Sē-
dēju mājās pie sava Astora. Zinā-
ju, ka tas ir mūsu pēdējais Jaunais 
gads. Abi kopā sēdējām, raudājām 
un skatījāmies viens otram acīs. 
Mēnesi staigāju raudot un tad nolē-
mu — nē, man viņu vajag atpakaļ! 
Nejauši jauši kopā ar draugiem no-
skatījāmies filmu «Suņa ceļojums». 
Tas bija stāsts par suni, kurš no-
mirst, pēc tam atgriežas atpakaļ 
pie saimnieka, un saimnieks viņu 
atpazīst. Pēc tam sāku meklēt ber-
nieti — gribēju, lai viņš izskatās tieši 
tāpat. Kad aprīlī ieraudzīju Pastoru, 
kopā ar ģimeni braucām uz Daugav-
pili un iztērēju visus iekrājumus ne-
baltām dienām. Tās tiešām bija ne-
baltās dienas. Tagad man būs suns, 
kas palīdzēs nebaltās dienās. Astora 
vietā tagad ir Pastors (tulkojumā no 
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Pilns klēpis mīlestības

Dubļaina, spalvaina, bet pilna ar mīlestību — tā 
Ilze raksturo ikdienu kopā ar piecus mēnešus veco 
Pastoru. 

Par padomdevēju un uzticamu draugu astainim kļuvis suņu 
puika Duksis, kurš reizi pa reizei savu līdzgaitnieku pavelk uz 
blēņām.                                                                    Edgara Lāča foto

Ierodoties Pumpuru ģimenes mājvietā, 
saimnieces un viņas mīluļu vizuālais tēls 
bija saskaņots līdz pat sīkākajām niansēm.

Talsu novada pašvaldī-
bas dzīvnieku patversmē 
«Ausma» saimnieku uz-
cītīgi gaida piecus gadus 
vecais suņu puika Džam-
bo. Astainis ir draudzīgs 
un labi saprotas arī ar 
svešiniekiem.

Jaunie patversmes ie-
mītnieki uz pasauli rau-
gās piesardzīgi, bet ir 
gatavi nonākt īstā saim-
nieka rokās.

Raibā kaķenīte būs labs 
draugs kādam, kurš prot 
novērtēt sirds siltumu un 
nesavtīgu mīlestību.

Badijs patversmē ir jau 
divus mēnešus. Vairāk par 
visu suņuks mīl brīvību.

angļu valodas — gans, garīdznieks). 
Pastors ir tas, kurš rāda, kāda ir 
augstākā mīlestība. Bērniem viņš ir 
Persiks — viņi gribēja mīļvārdiņu. 
Pastors Persiks Pumpurs. Iepriekš 
mums ir bijuši bezšķirnes suņi, bet 
tādu mīlestību neesmu jutusi. Viņš 
kāpj gultā, sēž un skatās, kā vēl vai-
rāk varētu uzkāpt virsū. Kad esam 
augšstāvā, viņš lejā rej un čīkst. Per-
fekcionists nevar atļauties istabā tu-
rēt suni, bet es vairs neskatos uz to, 
ka istaba ir dubļaina un kaut kur ir 
melna spalviņa,» smaidot atzīst Ilze.
Izbaudīt katru dienu

Lai socializētos ar citiem su-
ņiem, attīstītu prātu un koordinā-
ciju, divreiz nedēļā Pastors kopā 
ar saimnieci dodas uz suņu skolu. 
Prieku Pastoram sagādā arī darbs 
ar bērniem. «Ar kanisterapiju var 
sākt darboties no pusgada, šobrīd 
vairāk strādājam ar bērniem. Pirms 
kāda laika bijām uz bērnudārza iz-
laidumu — Pastors bija pasākuma 
nagla. Nesen bijām arī uz pirmās 
skolas dienas svinībām Talsu nova-
da muzejā. Tā kā Pastors vēl ir sa-
līdzinoši jauns, viņš nevar noturēt 
uzmanību ilgstoši. Desmit minūtes, 
un viņam pietiek — sākas muļķoša-
nās. Reizi pa reizei viņš nāk līdzi uz 
Klaunu muzeju. Tagad ir grūti kaut 
kur aizbraukt, jo viņš grib trakot un 
dauzīties. Kad pieaugs, būs mierī-
gāks. Kad nāk lielas grupas, Pastors 
skrien uz visām pusēm, bet, kad 
nāk ģimene vai mazs bariņš, ņemu 
viņu līdzi. Raksturs katram astai-
nim ir atšķirīgs. Suņu skolā to ļoti 
labi var redzēt — manējais skrien 
pie visiem suņiem un visiem pieau-
gušajiem, un ir viens bernietis, kurš 
sēž blakus tikai savai mammai. Lai 
pierastu pie cilvēkiem un dažādiem 
trokšņiem, daudz laika pavadām, 
staigājoties pa pilsētu. Tagad es 

zinu, ka man būs tikai šādi suņi. 
Vīrs teica — neņem bernieti, viņa 
drīz vairs atkal nebūs, ņem citu! 
Kad esmu piedzīvojusi tādu mī-
lestību, nevaru paņemt citu! Mēs 
zinām, uz ko mēs ejam, drīz atkal 
būs jāraud, bet es tur neko nevaru 
darīt. Mīlestības laiks ir īss, svarīgi 
ir izbaudīt katru dienu. Vīrs darba 
dēļ ir prom, bērni ir izauguši, un 
viņiem mammas klēpi vairs neva-
jag, klēpis ir tukšs. Bernietis ir tas, 
kurš klēpi piepilda gan fiziski, gan 
garīgi. Viņš jūt, kāds saimniekam ir 
garastāvoklis, un lieliski spēj to uz-
labot. Kad ir skumīgi un gribas pa-
raudāt, viņš ir klāt, krīt virsū, laiza 
un bučo. Nav laika, kad paraudāt,» 
smejas Klaunu muzeja saimniece.
Jūtas ņem virsroku

Lai gan Pastors Ilzes dzīvē ie-
ņem īpašu lomu, viņas sirdī vietas 
pietiek arī runcim vārdā Mellis. 
«Sākumā bija Melis. Domājām, 
ka tā ir meitenīte. Atbrauca ve-
terinārārste, ieraudzīja, ka tas ir 
runcis, un pateica — tas nu gan ir 
melis (smejas). Ar Pastoru Mellis 
sadzīvo labi — viņi rūpējas viens 

par otru. Tepat dzīvo arī mammas 
suns Duksis, kurš Pastoram māca 
suņu gudrības. Viņš ir ļoti vecs, 
bet, ja Pastoram iedodu kauliņu, 
skrien līdzi kā jauns puisītis, sākas 
otrā jaunība. Dažkārt viņi mēdz 
sastrādāt arī nedarbus. Reiz biju 
uztaisījusi veselu katliņu ar plovu, 
abi gudrinieki bija attaisījuši vāku 
un tā pārēdušies, ka pēc tam aiz 
stūra viss nāca ārā. Viņi viens otru 
uzmana. Berniešiem patīk sabied-
rība, tādēļ šie suņi bieži pazūd. Ja 
viņus atstāj vienus pašus, viņi iet 
meklēt citus cilvēkus. Mūsu gadīju-
mā liels ieguldījums bija žogs, sa-
pratām — bez žoga dzīvot ar tādu 
suni nav iespējams. Pastors labprāt 
gulētu ārā, bet es lasīju — ja tu gri-
bi suni, ar ko kopā strādāt cilvēkos, 
viņš viens pats nevar vientuļi gu-
lēt būdā, viņam ir jāguļ un jāceļas 
kopā ar saimnieku. Pirms tam lasī-
ju gudras grāmatas par suņu audzi-
nāšanu, bet bieži ir tā, ka jūtas ņem 
virsroku. Suns mīl bezgalīgi — kāpj 
klēpī, lien virsū un neatstāj ne uz 
mirkli. Tu esi dubļains, spalvains, 
bet pilns ar mīlestību!»


