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Agrita 
Blumberga

24. un 25. 
oktobrī Talsu 
sporta hallē tika 
aizvadīta ikga-
dējā Talsu kino-
loģiskā kluba rī-
kotā «Nacionālā 
visu šķirņu suņu 
izstāde», kas 
šogad pulcēja 
vairāk nekā 300 
lielu un mazu 
ķepaiņu. Suņu 
saimnieki dalību 
izstādē sauc par 
lielisku iespēju, 
kas dzīvniekiem 
palīdz socializē-
ties un gūt vērtī-
gu pieredzi. 

Talsu kinoloģis-
kā kluba vadītāja 
Svetlana Matveja 
skaidroja, ka iz-
stāde tiek rīkota 
sadarbībā ar Talsu 
novada pašvaldī-
bu. Epidemiolo-
ģiskās situācijas 
dēļ šogad bija 
jāvēršas arī licen-
cēšanas komisijā. 
«Pasākumi, kas 
jāievēro visā valstī, 
jāievēro arī izstā-
dē. Bērnu drošības 
dēļ atcēlām hend-
leru konkursus, 
un arī skatītājiem 
ieeja šogad ir liegta. Hendlers ir cil-
vēks, kurš izved suni ringā un parāda 
to atbilstoši šķirnes standartam, tem-
peramentam un prasībām. Eksper-
ti vērtē suņu eksterjeru — izskatu, 
spalvas kvalitāti, anatomisko uzbūvi, 
zobus, gaitu un kustības. Situācija ir 
tāda, kāda tā ir, līdz ar to nolēmām 
neriskēt. Kādreiz varēja sēdēt no 
rīta līdz vakaram, bet šobrīd cilvēks 
atnāk, izstāda savu suni un iet mājās 
vai sagaida gala rezultātu. Dalīb-
niekiem jāierodas 20 minūtes pirms 
iziešanas ringā. Arī laiks, kurā ek-
spertam konkrētais suns jāapskata, 
ir ierobežots. Šobrīd ir tikai viens 
ārzemju eksperts, pārējie ir pašmāju 
eksperti, jo valstu saraksts, no kurām 
drīkst iebraukt, neievērojot pašizolā-
ciju, ir mazs. Kopumā mums ir pieci 
ringi un pieci eksperti — arī federā-
cijas prezidente neatteica izlīdzēt. 
Gatavošanās nekad nav vienkārša — 
dalībnieku skaitu ir grūti paredzēt, 
jo kucēm ir sākusies meklēšanās. Ie-
priekšējos gados bija seši, septiņi rin-
gi. Arī dalībnieku skaits bija lielāks. 
Šoreiz eksperti nav tik noslogoti, līdz 
ar to laika ziņā izstāde ir īsāka. 

Parasti izstāde norisinās pavasarī 
— valstī izsludinātās ārkārtas situā-
cijas dēļ nācās to pārcelt. Domāju, 
ka nu jau cilvēki ir apraduši ar si-
tuāciju un sapratuši, ka bailes neko 
neatrisinās. Tā vietā, lai sēdētu un 
baidītos, mums jāsadzīvo ar esošo 
situāciju un jāsaglabā veselais sa-
prāts. Neatteicāmies rīkot izstādi, 
jo suņiem un kucēm, kuras izmanto 
ciltsdarbā, ir vajadzīgs novērtējums. 
Izšķirošais ir tas, ko suns paspēj 
sakrāt junioru vecumā (no devi-

Talsos pulcējās astaiņi no visas Latvijas

Lai pastiprinātu kažoka krāsu un 
nomaskētu defektus, pirms iziešanas 
ringā tiek izmantots speciāls pulveris.

Elegantais afgāņu kurts var lepoties ar garu, mirdzošu 
apmatojumu — lai gan tā kopšana prasa daudz laika un 
pūļu, saimnieki atzīst, ka pūles ir tā vērtas.

Šogad astaiņi tika izstādīti piecos ringos — eksperti vērtēja dalībnieku izskatu, spalvas kvali-
tāti, anatomisko uzbūvi, zobus, gaitu un kustības.

Viens no Latvijas titulētākajiem suņiem — 
12 gadus vecais Džentlijs — kopā ar saimnie-
ku Andreju Fraimani, pārstāvot Latviju, iz-
braukājis pusi pasaules.

 «Tā vietā, lai sēdētu un 
baidītos, mums jāsadzīvo ar 
esošo situāciju un jāsaglabā 
veselais saprāts,» uzsvēra Tal-
su kinoloģiskā kluba vadītāja 
Svetlana Matveja.

Savas prasmes demonstrēja arī pašpārliecinātie un inteliģen-
tie vācu aitu suņi.

 Zīdainā 
apmatojuma 
un lielo ausu 
ī p a š n i e k s 
Papilons tiek 
uzskatīts par 
greznu deko-
ratīvo šķirni. 

Majestātiskie skaistuļi leonbergeri pārstāvēja Talsu kinoloģis-
ko klubu.                                                     Daiņa Kārkluvalka foto

ņiem līdz 18 mēnešiem). Lai suni 
drīkstētu izmantot vaislā, jāizpilda 
ciltsdarbu nolikumā iekļautās pra-
sības. Dalība izstādē ir katra paša 
atbildība. Tie, kuri nāk uz izstādēm, 
pārsvarā zina, kāpēc viņi nāk. Nevar 
paņemt suni un iziet ringā, vispirms 
jāsaprot, kā tas notiek un kāpēc tas 
ir vajadzīgs. Suņiem tāpat kā cilvē-
kiem ir dažādi raksturi un atšķirīga 
psihe — kādam stabilāka, kādam 
mazāk stabila. Pirmajos mēnešos 
ir svarīgi suni socializēt — ja saim-
nieks ved suni uz izstādēm, kucēns 
pie tā pierod. No tituliem nekā diža 
nav, bet toties ir vērtīga pieredze. 
Lai pieteiktos izstādei, jābūt Latvi-

jas Kinoloģiskās federācijas (LKF) 
kluba biedram un ciltsrakstiem jā-
būt reģistrētiem LKF ciltsgrāmatā. 
Runājot par nākamo izstādi, domā-
ju, ka nobīdes nebūs, jo viss notiek 
pēc izstāžu grafika, ko apstiprina 
federācija. Tas ir nolikums, kas jāie-
vēro katram klubam. Jācer, ka tiksi-
mies pavasarī!»
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