LMŠSAK SUŅU SOCIĀLĀS UZVEDĪBAS PĀRBAUDES TESTS .
1. Vispārīgie nosacījumi.
Pārbaudes mērķis ir atlasīt ciltsdarbam suņus, kas atbilst šķirnes standarta prasībām, šķirnei
raksturīgām uzvedības reakcijām, kā arī atklāt un nepielaist pie ciltsdarba suņus ar
acīmredzamām novirzēm psihē un uzvedībā (bailīgums, pārlieka agresivitāte).
Šis tests kalpo suņa dabisko uzvedības reakciju noteikšanai. Testēšanu veic komisija trīs
cilvēku sastāvā, kurā ietilpst atbilstošās šķirnes eksperts, kinologs un kluba Valdes loceklis.
Komisija sapulcējas ne retāk kā reizi kvartālā. Testā var piedalīties suns no 12 mēnešu
vecuma. Sunim jābūt identificētam ar mikročipu. Suņa īpašniekam jāuzrāda komisijai suņa
ciltsraksti.
TESTA REZULTĀTU VĒRTĒJUMS: pozitīvs (P1 vai P2) vai negatīvs (N).
2. Apskate.
Eksperts pārbauda suņa mikročipu un salīdzina ar identifikācijas numuru ciltsrakstos.
Eksperts veic suņa apskati, sakodiena un zobu formulas pārbaudi, sēklinieku pārbaudi
suņiem.
Vērtējums:
 Izteikti bailīga uzvedība (N);
 Īslaicīgi agresīva, bailīga uzvedība , kuru īpašnieks var viegli koriģēt (P2);
 Vienaldzīga attieksme vai īslaicīgi ieinteresēta uzvedība (P1);
 Izteikti agresīva uzvedība (N).
3. Socializācijas līmeņa pārbaude.
Īpašnieks ar suni, kurš tiek vests brīvā, nokarenā 1 – 1,5 m garā pavadā, iet caur cilvēku
grupu ne mazāku par 5 cilvēkiem. Cilvēku uzvedība ir dabiska – bez agresijas un bailēm.
Cilvēki kustās dažādos virzienos, tie var žestikulēt, skaļi sarunāties, smieties, pieliekties,
pietupties, bet nepievērš uzmanību testējamam sunim un nemēģina to nobaidīt. Īpašniekam
ir atļauts komunicēt ar suni un koriģēt tā uzvedību. Suns tiek vests caur cilvēku grupu vismaz
3 reizes, līdz iespējams novērtēt tā uzvedību. Pēc tam eksperts pieiet pie īpašnieka, paspiež
viņam roku un kādu brīdi ar viņu sarunājas.
Vērtējums:
 bailīga uzvedība, kas nepadodas korekcijai (N);
 bailīga, agresīva uzvedība, kuru īpašnieks spēj viegli koriģēt (P2);
 mierīga, labvēlīga vai vienaldzīga attieksme (P1);
 agresīva uzvedība, kas nepadodas korekcijai (N).
4. Trokšņa tests.
Pārbaudes laikā suns brīvā pavadā tiek vests gar objektu, kas atrodas 3 – 5 m attālumā un
rada īslaicīgu skaļu troksni. Tā var būt skārda loksne ar krītošu ķēdi vai metālisks priekšmets.
Vērtējums:
 Izteikti bailīga uzvedība ilgāka par 30 sekundēm, suns cenšas aizbēgt (N);
 Īslaicīga bailīga uzvedība mazāk par 30 sekundēm, ieinteresēta uzvedība
(P2);
 Vienaldzīga attieksme (P1);
 Agresīva uzvedība (N);
5. Pārbaudes rezultātu vērtēšana.
1. Galīgo vērtējumu dod pēc trīs testu rezultātiem.

Ja pārsvarā ir vērtējumi P1 – suns ir veiksmīgi nokārtojis pārbaudījumu. Tam piemīt izteiktas
dabiskās uzvedības reakcijas.
Ja pārsvarā ir vērtējumi P2 – suns ir veiksmīgi nokārtojis pārbaudījumu. Tam piemīt
pietiekami izteiktas dabiskās uzvedības reakcijas. Izmantojot šādu suni ciltsdarbā, ir jāpievērš
uzmanība pareizai pāra izvēlei, izvēloties partneri ar attiecīgā testa rezultātu P1.
Testa vērtējums tiek fiksēts vērtējumu lapā, kuras kopija tiek izsniegta suņa īpašniekam.
Īpašnieks saņem sertifikātu.
Sertifikātā tiek uzrādīta sekojoša informācija: šķirne, suņa vārds, dzimums, dzimšanas
datums, ciltsrakstu numurs, čipa numurs, krāsojums, īpašnieka uzvārds, visu trīs testu
vērtējumi, galīgais vērtējums, pārbaudes veikšanas datums, eksperta un komisijas locekļu
vārdi un uzvārdi.
Pārbaudes rezultāti glabājas LMŠSAK un pēc pieprasījuma var tik iesniegti LKF.
2. Suns, kas saņēmis negatīvu vērtējumu trīs reizes, tiek diskvalificēts un tā izmantošana
ciltsdarbā ir aizliegta.
3. Testa rezultāti tiek uzglabāti LMŠSAK datu bāzē.

