
Pielikums Nr.1 

TESTA NORISES SADAĻAS. 

Nr. Sadaļa Apraksts Mērķis un uzvedības iezīmes Komentāri 

 

1. Svešinieks. 

Draudzīga 

uzmanības 

izrādīšana 

sunim. 

Īpašniekam ar suni, kas atrodas brīvā 

pavadā ,mierīgā tempā tuvojas 

nepazīstama persona (testa vadītājs) un 

uzsāk sarunu ar īpašnieku. 

Pēc sarunas testa vadītājs izrāda 

draudzīgu interesi par suni uzrunājot to, 

tam pieskaroties, dodot sevi apostīt. 

 

Tiek vērtēts suņa socializācijas līmenis un 

uzvedība nepazīstama cilvēka klātbūtnē 

(interese, vēlme kontaktēties). 

Rezultāts: 

IESKAITĪTS 

NEIESKAĪTS 

Pēc uzdevuma veikšanas, atzīmē 

ievelkot krustiņu atbilstoši rezultātam. 

Ja kādā no uzdevumiem Nr.1/Nr.2 vai 

abos atzīme ir NEIESKAITĪTS, suns 

testu tālāk nekārto. 
 

2. Zobu formula. 

Mērījumi. 

Veterinārā 

kontrole. 

Testa vadītājs pārbauda sakodienu, zobu 

formulu. Veic mērījumus-augstumu 

skaustā, ķermeņa garumu u.c. 

Nolasa ID.  

Iztausta visas ķermeņa daļas. 

Tiek vērtēta suņa atbilstība šķirnes 

standartam. Socializācijas pakāpe un 

psihes pārbaude (interese, vēlme 

kontaktēties, pacietība, pieskārienu 

pieņemšana). 

Rezultāts: 

IESKAITĪTS 

NEIESKAĪTS 

Pēc uzdevuma veikšanas, atzīmē 

ievelkot krustiņu. 

Ja kādā no uzdevumiem Nr.1/Nr.2 vai 

abos atzīme ir NEIESKAITĪTS, suns 

testu tālāk nekārto. 
 

3. Pastaiga cilvēku 

pūlī. 

Īpašnieks ar suni brīvā pavadā mierīgā 

tempā dodas pretī nepazīstamu cilvēku 

pūlim (3-4 cilvēki), kas sarunājoties, 

vienmērīgā tempā, ievērojot savstarpēju 

distanci, pārvietojas no vienas laukuma 

malas uz otru. 

Atkārto vismaz 3 reizes. 

 

Tiek vērtēts suņa socializācijas līmenis, 

interese par cilvēku pūli, vēlēšanās sekot 

īpašniekam, spēja tikt galā ar radušos 

situāciju. 

 

Uzdevumos Nr.3/4/5/6/7/8- 

vērtējumu izvēlās, vērojot suņa 

uzvedību, punktu sistēmā no 1 līdz 4. 

Ailē "vērtējums" ieraksta izvēlēto 

punktu  skaitu. 

Tests skaitās nokārtots, ja 

kopvērtējumā punktu summa ir vismaz 

18 punkti. 

 

4.   Negaidīts 

notikums. 

Īpašnieks pastaigājas ar suni brīvā 

pavadā. No slēpņa (koka aizsegs, 

automašīna) pēkšņi parādās testa vadītājs 

Tiek vērtēta suņa uzvedība un vadāmība 

negaidītā situācijā (kontakts ar īpašnieku). 

 

 

 



un strauji šķērso suņa pastaigu teritoriju 

sānu virzienā (pietiekami drošā 

attālumā), suņa tuvumā atverot 

lietussargu. 

 

 

 

 

 

 

Uzdevumos Nr.3/4/5/6/7/8- 

vērtējumu izvēlās, vērojot suņa 

uzvedību, punktu sistēmā no 1 līdz 4. 

Ailē "vērtējums" ieraksta izvēlēto 

punktu  skaitu. 

Tests skaitās nokārtots, ja 

kopvērtējumā punktu summa ir vismaz 

18 punkti. 

 

5. Pēkšņs troksnis. Īpašnieks pastaigājas ar suni brīvā 

pavadā. Sunim tuvojoties, no aizsega 

atskan skaļš troksnis (bungas, vai sitot ar 

karoti pa metāla bļodu u. c) 

Tiek vērtēta suņa uzvedība negaidīta 

trokšņa situācijā un zinātkāre par nezināmu 

objektu. 

6. Svešinieka 

tuvošanās. 

Īpašniekam ar suni brīvā pavadā lēnā 

tempā ar pauzēm vai neparasti kustoties 

(klibojot) tuvojas dīvaina izskata 

svešinieks (cepure, saulesbrilles, garš un 

plats mētelis). Pienākot tuvu sunim, 

svešinieks pagriežas ar muguru pret suni 

un nekustīgi stāv. Pēc pārbaudes var 

novilkt neparasto tērpu, parādot, ka 

objekts nav bīstams. 

Tiek vērtēta suņa attieksme pret aizdomīga 

izskata un uzvedības svešinieku (interese, 

vēlme kontaktēties). Un īpašnieka spēja 

savaldīt suni (kontakts ar īpašnieku). 

7. Pastaiga pa 

neparastas 

virsmas 

materiālu. 

Īpašnieks ar suni brīvā pavadā pārvietojas 

pa neparastu 4-5 m garu virsmu (folija, 

čaukstoša plēve). Suni drīkst iedrošināt 

un motivēt (kārums, rotaļlieta). 

 

Tiek vērtēta suņa uzvedība un vadāmība 

nezināmos apstākļos (pārliecinātība, 

kontakts ar īpašnieku). 

8. Suņa pārbaude 

bez īpašnieka. 

Īpašnieks piesien suni un aiziet prom, lai 

suns viņu neredz. Nepazīstama persona 

(testa vadītājs) tuvojas sunim, vairākas 

reizes apejot sunim apkārt, nostājas 

sunim aiz muguras. 

Ejot atpakaļ garām sunim, testa vadītājs 

nomet blakus sunim kādu priekšmetu 

(lietussargs, mape, soma u.t.t.), pēc tam 

to paceļ un dodas prom. 

Tiek vērtēta suņa uzvedība bez īpašnieka 

klātbūtnes (pārliecība, attieksme pret 

nepazīstamu personu, negaidītu notikumu) 

 


