
sadarbībā ar “Ievas Krakopas 
konsultācijas” un  

  

Aicina apmeklēt semināru un praktisku nodarbību veterinārārstiem, piensaimniekiem u.c. 

"Piena periods teļa mūžā. Saslimšanas, to profilakse un 
ārstēšana. Teļu slimību audits saimniecībā.” 

 

Semināra laiks un vieta: 9.decembrī (piektdienā) LLU VMF,  Jelgavā, K.Helmaņa ielā 8. Organizē VIC. 

Valoda: angļu ar secīgo tulkojumu latviešu valodā. 

Lektore: Anna Catharina Berge, DVM, MSc, MPVM, PhD, Zviedrija. 

 Veterinārārste, Berge Veterinary Consulting BVBA (www.bergevetconsulting.com), 

Gentas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes viesprofesore veterinārās 

epidemioloģijas nodaļā, Ginekoloģijas, dzemdību un ganāmpulka veselības katedrā, 

Beļģijā.Lektore studējusi veterinārmedicīnu Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē 

un Kalifornijas Universitātē ASV. Strādājusi kā praktizējoša veterinārārste, gan valsts 

veterinārajā dienestā, gan arī kā zinātniece. Plaša starptautiska akadēmiskā un 

praktiskā pieredze. Kā lektore un darba grupu vadītāja uzstājusies dažādās pasaules valstīs: Zviedrijā, 

Nīderlandē, ASV, Apvienotajā karalistē, Bulgārijā, Grieķijā, Slovākijā, Čehijā, Brazīlijā, Krievijā, Igaunijā u.c. 

Katarīnai Bergei ir daudz zinātnisku un praktisku publikāciju.Lektori padziļināti interesē teļu veselība piena 

periodā. Vadot auditus, praktiskas darba grupas saimniecībās, mērķis ir uzlabot telīšu izaudzēšanu ar labiem 

ražības un veselības rādītājiem nākotnē. Tāpat lektore ir pieredzes bagāta jautājumos par kokcidiozi putniem, 

ketozi slaucamām govīm, alternatīvo antibiotiku lietošanu lauksaimniecības dzīvniekiem, teļu veselību, 

Salmonellu kontroli, barības piedevām u.c. 

 

Semināra programma 

Laiks Tēma 

9:00-:9:30 Reģistrācija 

9:30-11:00 Jaunpiena nozīme teļu imunitātē, tā novērtēšana.  
Piena vai piena aizvietotāja izēdināšana. 

11:00-12:00 Spēkbarības izēdināšana un turēšana piena periodā. Piena noņemšana. 
Praktiski aspekti. 

12:00-12:45 Kafijas pauze 

12:45-15:00 Biežākās saslimšanas piena periodā, to ārstēšana un profilakse teļiem. 

16:00-17:45 Praktisks teļu slimību audits saimniecībā. (Vietu skaits ierobežots!) 
SIA Agro Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov. 

 
(Semināri norisināsies divās Latvijas pusēs un sastāvēs no divām daļām - lekcijām un praktiskās daļas. 

8.decembrī seminārs notiks Vidzemē, organizē Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija.) 

http://www.bergevetconsulting.com/


Semināra lekciju daļā tiks apskatītas šādas tēmas: jaunpiena kvalitāte un nozīme teļu 

imunitātē, pētījumi par izēdināmā piena daudzumu, asins olbaltuma rādītāja praktiska 

izmantošana teļa maternālās imunitātes statusa noteikšanai, teļu zondēšanas praktiskā 

izmantošana un nozīme, elektrolītu atbilstoša pielietošana, piena aizvietotāja un 

starterbarības izvēle dažādos teļa dzīves posmos, teļu caurejas, elpošanas ceļu un citas 

saslimšanas, teļu turēšanas apstākļu ietekme uz veselību. 

Saimniecības audita laikā: Teļu turēšanas, ēdināšanas un kopšanas apstākļu praktisks 

novērtējums. Teļu barošana ar zondi, praktiska maternālās imunitātes statusa noteikšana 

asinīs ar ekspresmetodi. Slimību risku izvērtējums saimniecībā. Lūdzam ņemt vērā, ka šai 

semināra daļai vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties savlaicīgi. 

 
Pieteikšanās:  lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu - spiežot uz 
saites: un veicot apmaksu līdz  .decembrim (lūdzam rūpīgi iepazīties ar informāciju)! 
 
Dalības maksa: 

 Veicot apmaksu līdz 
2.12.2016. 

Veicot apmaksu pēc 
2.12.2016. 

Veterinārārstiem u.c. interesentiem – 
lekciju daļa 

40,00 € 65,00 € 

    mācībspēkiem un  
studentiem – lekciju daļa 

30,00 € 55,00 € 

Dalība: Teļu audits saimniecībā (neskaitot 
lekciju daļu) 

20,00 € 45,00 € 

 

 alības maksā iekļauti: semināra materiāli, kafijas pauze, sertifikāts, praktisko darbu 
materiāli.  

Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu:  

Veterinārmedicīnas Izglītības centrs SIA 
Reģ. Nr.  40003409467 

Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004 
Banka: SEB banka 

Bankas SWIFT kods: UNLALV2X 
Konts: LV63 UNLA 0008 0004 6703 6 

 
 aksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs  9.  .2016.  alībnieka Vārds, Uzvārds.  

 tsaucot dalību seminārā līdz     .gada  .decembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, pēc 2.decembra 
atmaksā     no iemaksātās summas. 

Seminārs pieteikts LV  kā kvali ikācijas celšanas pasākums. 
Serti ikātu par dalību seminārā dalībnieki sa ems personīgi. 

 
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt  9  99 9 (Sandra . 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt       9  (Anete . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmvmIDDs04g9ugkMy_RuLWnPkYvJYoS_180ZHFqbzNvw1Zaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmvmIDDs04g9ugkMy_RuLWnPkYvJYoS_180ZHFqbzNvw1Zaw/viewform

