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5. LAPPUSE

Talsu novada pašval-
dības dzīvnieku patvers-
me «Ausma» kļuvusi 
par pagaidu mājvietu ne 
vienam vien noklīdušam 
un pamestam ķepainim. 
Viņu vidū — arī pusotru 
gadu vecā suņu meitene 
Lora, kura tuvākajā laikā 
cer piedzīvot brīnumu.

Kopā ar Loru pirms pus-
otras nedēļas patversmē 
ieradās septiņus gadus 
vecais Falkors. Astainis 
ir draudzīgs, uzticams un 
alkst uzmanības.

Pirms Ziemassvētkiem 
skumju brīdi piedzīvo-
jis piecus gadus vecais 
Laupītājs, kura saimnieks 
devās aizsaulē. Iepriekš 
Laupītājs par savām mā-
jām sauca Roju, bet nu 
ir gatavs doties uz jaunu 
mājvietu.

Suņa šķirnes izvēle var būt 
grūts un laikietilpīgs process, 
īpaši, ja tas ir pirmais suns. 
Vispirms jaunajiem saimnie-
kiem iepatīkas suņa izskats, bet 
tas nedrīkst kļūt par noteicošo 
faktoru. Ir dzirdēti neskaitāmi 
stāsti par to, kā nepareiza izvē-
le nodara kaitējumu gan sunim, 
gan saimniekam, tāpēc, pirms 
izšķirties par labu suņa šķirnei, 
jāņem vērā daži nosacījumi.

Oficiālajā FCI (Starptautiskā 
kinoloģiskā federācija, kas veic 
šķirņu atzīšanu un reģistrēšanu) 
uzskaitē ir apmēram 360 suņu šķir-
ņu, bet reālajā situācijā — krietni 
vien vairāk. Protams, vēl ir jaukteņi 
un jaunās, modernās šķirņu kombi-
nācijas, piemēram, amerikāņu sap-
nis — labradūdeļi.

Katrai šķirnei ir noteiktas rak-
stura iezīmes, kas piemīt lielākajai 
daļai tās pārstāvju. Jāsāk ar mērķi, 
kāpēc konkrētā šķirne ir radīta. 
Mērķis nosaka suņa rakstura gal-
venās iezīmes. Aitu un ganu suņi 
(vācu aitu suns, borderkollijs, beļģu 
aitu suns u. c.) ir kustīgi, enerģiski, 
lojāli, ar lielām darba spējām, bet 
viņiem nepieciešama apmācība un 
cilvēka uzmanība. Savukārt terjeri 
(Džeka Rasela terjers, bulterjeri, 
Velsas terjeri u. c.), kas tika izman-
toti medībās (īpaši alu dzīvnieku 
medībās), ir ar krietni sarežģītā-
kiem raksturiem un tiem nepiecie-
šama stingrāka audzināšana. Pro-
tams, liela nozīme ir audzināšanai, 
bet iedzimtos instinktus izmainīt 
vai ietekmēt ir grūti.
Izmērs un kopšana

Mazsvarīgs nav arī suņa izmērs, 
īpaši dzīvei dzīvoklī. Suni nevar no-
likt plauktiņā vai istabas stūrī — jo 
lielāks suns, jo lielāka dzīves telpa 
tam nepieciešama. Jāpadomā arī 
par suņa guļvietu un transportē-
šanu. Ne mazāk svarīga ir kopša-
na — cik suņu, tik kažoka īpatnību. 
Citu suņu apmatojums jākopj katru 
dienu, bet citi paši lieliski tiek galā 
vai prasa pavisam nelielu iesaisti. 
Jo kuplāks un skaistāks kažoks, jo 
vairāk to pamanīsiet savā dzīves 
telpā. Protams, gluži kā glancētie 
žurnāli melo par cilvēku «dabisko 
izskatu», tāpat ir ar suņiem. Aiz-
ejot uz izstādēm, redzam mirdzo-
šus kažokus, ieveidotas frizūras un 
smaržīgus purniņus. Jāatceras, ka 
tas ir skaistumkonkurss, — ikdie-
nā suns ir suns un pie šāda skais-
tuma jāstrādā. Izstādē noskatītam 
Jorkšīras terjeram ir garš, ieveidots 
apmatojums, bantīte pierē un ka-
ralisks skatiens, bet aiz tā stāv ko-
manda grūmeru un saimnieka ne-
dalīta uzmanība.
Dzīvesveids

Vēl viens svarīgs aspekts lēmu-
ma pieņemšanā ir jaunā saimnieka 
dzīvesveids. Vai ikdienas pastaiga 
vai pat skrējiens ietilpst tavos plā-
nos? Ikkatrai suņu šķirnei ir savs 
nepieciešamās slodzes līmenis. 
Vieniem pietiks ar pastaigu, citus 
nespēs nokausēt pat krosiņš pa 
mežu. Šobrīd ļoti populārie vei-
mārieši vai vižlas būs lieliski pār-
gājienu un skrējienu biedri, haski-
ji — ziemas prieku entuziasti, bet 

Gribu kucēnu! Ko tālāk?

«Jāņem vērā, ka gan pēc likuma, gan suņu attīstības pro-
cesiem kucēnu no mātes nedrīkst atšķirt ātrāk par astoņām 
nedēļām,» skaidro kinoloģe Marta Lagzdiņa.

Edgara Lāča foto

vācu aitu suņi gribēs mācīties un 
nenogurdināmi strādāt. Mierīgā-
ka dzīvesveida kompanjoni varētu 
būt pekinieši, karaļa Čārlza spa-
nieli vai labsirdīgie milži — san-
bernāri. Protams, tas nenozīmē, 
ka tie iztiks bez ikdienas pastaigas 
vai spēlēm pagalmā. Kustīgs dzī-
vesveids nāks par labu ikvienam 
sunim un saimniekam. Jāatceras, 

sam vienkārši — Instagram, You-
tube un Facebook ir grupas visda-
žādāko suņu šķirņu saimniekiem. 
Izvēlēties šķirni tikai tāpēc, ka tāda 
ir kaimiņam vai paziņai, gan neva-
jadzētu. Sekošana modei suņa iz-
vēles procesā jāatstāj pēdējā vietā.
Lēmums pieņemts — ko tālāk?

Šķirne izvēlēta, lēmums pie-
ņemts — ko tālāk? Kā tikt pie 
kucēna? Teikšu uzreiz — ja gribas 
visu izdarīt pareizi un iegūt labā-
ko rezultātu, tas ir laikietilpīgs 
process. Runāju par situāciju, kad 
saimnieks vēlas iegādāties konkrē-
tas šķirnes pārstāvi, nevis vienkārši 
sunīti. Jāsāk ar to, ka dokumenti 
un ciltsraksti nav prestiža lieta, bet 
gan drošība un garants. Garants, 
ka suns ir tīras 
šķirnes un bez ie-
dzimtām veselī-
bas problēmām. 
Visiem suņiem, 
kas tiek pāroti 
atzītās audzēta-
vās, tiek pārbau-
dītas iedzimtas 
locītavu slimības, 
redzes stāvoklis 
un ciltsraksti. 
Šādi tiek nodrošināts, ka kucēni 
būs veseli un šķirnes standartam 
atbilstoši.

Ir divi ceļi, kā izvēlēties kucē-
nu. Pirmais un, manuprāt, parei-
zākais — audzētājs izvēlas kucēnu 
jaunajiem saimniekiem, iepazīstot 
viņu dzīvesveidu, gaidas un vēl-
mes. Vislabāk kucēnu pazīst au-
dzētājs, tādēļ viņš vislabāk varēs 
nosaukt izteiktākās kucēna īpašī-
bas un noteikt atbilstību jaunajiem 
saimniekiem. Otrs variants ir izvē-
lēties pašiem. Esmu dzirdējusi, ka 
medību suņus izvēlas pēc tā, kurš 
no kucēniem pirmais aiziet gulēt 
pēc rotaļām vai pēkšņas pamodi-
nāšanas, — tam esot stabilākā ner-
vu sistēma. Citi gaida, kurš pirmais 
pienāks klāt. Metodes ir dažādas.

Uz mājām — pēc astoņām 
nedēļām

Jāņem vērā, ka gan pēc likuma, 
gan suņu attīstības procesiem ku-
cēnu no mātes nedrīkst atšķirt āt-
rāk par astoņu nedēļu vecuma. Šis 
laiks kucēnam ir ļoti svarīgs, jo viņš 
ne tikai iemācās patstāvīgi ēst, bet 
arī apgūst komunikāciju, spēlēša-
nos un ķermeņa valodu. Protams, 
darbs turpinās arī ar jaunajiem 
saimniekiem, tomēr kucēnu vest 
mājup ātrāk par astoņām nedē-
ļām nevajadzētu. Pirms došanās 
uz jaunajām mājām kucēni tiek 
sačipoti un saņem pirmo vakcinā-
ciju (otrā vakcinācija pēc mēneša). 
Drošības dēļ ir labāk, ja pēc pirma-
jām potēm kucēns ir ar audzētāju 

un savu māti, ja 
nu gadījumā ro-
das komplikā-
cijas. Līdz tam 
laikam tiek sa-
gatavoti arī do-
kumenti — lo-
lojumdzīvnieka 
pase un atsavi-
nāšanas līgums.

Bieži vien 
audzētāji parū-

pējas arī par kucēna paciņu, kurā 
iekļauj kārumus, barību, kādu 
mantiņu vai citu noderīgu lietu. 
Tas, protams, ir katra audzētāja 
ziņā un nav obligāts pasākums, bet 
var noderēt iedzīvošanās procesā. 
Svarīgi ir noskaidrot, ar ko kucēns 
piebarots (papildu mātes pie-
nam), un vēlams izvēlēties to pašu 
barību, lai iedzīvošanās procesu 
neaizēnotu vēdera problēmas, kas 
var rasties, pēkšņi nomainot barī-
bu. Vēl mājup braucienam iesaku 
nodrošināt sedziņu, kur mazajam 
ieritināties, un apbruņoties ar sal-
vetēm, jo kucēnam, kas nekad nav 
braucis mašīnā, var rasties dažā-
das ķibeles.

Marta Lagzdiņa, 
kinoloģe

ka pat visslinkākais mājas mīlulis 
ir pelnījis ik dienu doties svaigā 
gaisā un kustēties.

Vislabāk par šķirni runā ne-
viens cits kā tās pārstāvji, tādēļ ide-
ālā gadījumā ieteicams tos satikt. 
Protams, tas nav viegls uzdevums, 
bet vismaz aprunāties ar šo šķirņu 
saimniekiem vajadzētu. Mūsdienu 
sociālo tīklu laikmetā tas ir pavi-
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»»
Suni nevar nolikt 

plauktiņā vai istabas 
stūrī — jo lielāks 
suns, jo lielāka 
dzīves telpa tam 
nepieciešama.

Omulīgais, četrus ga-
dus vecais mājas runcis 
ātri iejūtas dažādos ap-
stākļos un labprāt iepa-
zīstas ar jauniem cilvē-
kiem.


