
 

 

Apmācības asistentiem,  
veterinārārstiem, 

studentiem! 
 
 
Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs (VIC), sadarbībā ar LLU VMF Mazo dzīvnieku klīniku piedāvā            
praktiskas apmācības veterinārārstu asistentiem, studentiem. Nodarbības piemērotas arī        
veterinārārstiem, kas uzsākuši darbu veterinārmedicīnā nesen vai ikdienā strādā bez asistentu           
palīdzības. Apmācības būs vērtīgas visiem, kas vēlas uzlabot zināšanas un iemaņas tajā            
veterinārmedicīnas darbā, ko veicam ikdienā, nereti piemirstot nozīmīgas darba detaļas. Šo           
nodarbību mērķis ir uzlabot veterinārmedicīniskās aprūpes standartus LV veterinārajās praksēs.          
Aicinām arī jauktajās praksēs strādājošos kolēģus un Jūsu asistentus! Nodarbības veidotas divās            
daļās, sniedzot iespēju apmeklēt gan abas gan vienu no daļām. Daļa nodarbību veidotas teorētiskas,              
daļa praktiskas. Daļā nodarbību dalībnieki tiks dalīti grupās. 
 
 
Nodarbību laiki: 29.septembris (1.daļa) un 6.oktobris (2.daļa) 
Nodarbību vieta: LLU VMF; Mazo dzīvnieku klīnika 
 

Apmācības vadīs: 
 
Jevgēnija Kondratjeva absolvējusi LLU VMF 2012. gadā, no 2012. gada studē           
doktorantūrā. No 2015. gada strādā LLU VMF, pasniedzot veterināro histoloģiju          
un mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības, kā arī LLU Veterinārajā klīnikā,          
galvenokārt praktizējoties mazo dzīvnieku dermatoloģijā. Dermatoloģijas      
zināšanas apguvusi Veterinārās Dermatoloģijas skolā Tartu, Igaunijā       
dermatoloģijas jomā diplomētas speciālistes Svetlanas Belovas vadībā, ESAVS        
(European School for Advanced Veterinary Studies) Dermatoloģijas kursos Vīnē,         
Austrijā dermatoloģijas jomā diplomēto specialistu Craig Griffin, Ralf Muller un          
David Lloyd vadībā. Jevgēnija ir Eiropas Veterinārās Dermatoloģijas Biedrības         
biedrs. 
 

 
Asoc.prof. Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka absolvējusi LLU VMF       
2006.gadā, šobrīd strādā LLU Veterinārajā klīnikā un SIA “Dzīvnieku         
veselības centrs”, pieņemot oftalmoloģiskos pacientus. Oftalmoloģijas      
zināšanas ieguvusi mācoties un strādājot veterinārajā klīnikā ProVet        
acu klīnikā Budapeštā (Ungārijā), mazo dzīvnieku klīnikā Tierärztliche        
Hochschule Hannover un Berlīnes Brīvajā augstskolā (Vācijā), kā arī         
Kembridžas universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Mazo     
dzīvnieku klīnikas oftalmoloģijas nodaļā (Lielbritānijā) un dažādās       
privātās Kembridžas klīnikās Dr. David L Williams vadībā        
(Lielbritānijā). 
Līga Kovaļčuka ir Eiropas Veterinārās Oftalmoloģijas Asociācijas aktīva biedre. 
Līga Kovaļčuka kopš 2006. gada ir LLU VMF mācībspēks un no 2006. gada līdz 2011. gadam,                
sadarbībā ar Kembridžas universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes oftalmologiem, izstrādāja        
doktora disertāciju veterinārās oftalmoloģijas apakšnozarē. 



 

Kopš 01.09.2014. – LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta direktore, pasniedz          
priekšmetus “Farmakoloģija” un “Klīniskā Farmakoloģija” VMF studentiem. Kopš 2017.gada pavasara          
ir EESVO Dipl. (East European Society of Veterinary Ophthalmology). 

 
Armands Vekšins absolvējis LLU Veterinārmedicīnas fakultāti      
2014. gadā. Šobrīd strādā LLU Veterinārajā klīnikā un LLU         
Klīniskajā institūtā, studentiem vadot praktiskās nodarbības      
Klīniskajā un laboratoriskajā diagnostikā, kā arī Radioloģijā. Kopš        
2016. gada LLU Mazo dzīvnieku klīnikas nodaļas vadītājs. Ikdienā         
praktiski strādā mazo dzīvnieku iekšķīgo slimību un radioloģijas        
disciplīnā, LLU Veterinārajā klīnikā veicot rentgenogrāfiskos un       

datortomogrāfijas izmeklējumus. Radioloģijas zināšanas apguvis stažējoties Justus Liebig        
Universitātē, Vācijā, ESAVS un citos kursos.  
 
Rihards Čerņevskis - Absolvējis LLU Veterinārmedicīnas fakultāti,       
šobrīd strādā LLU Klīniskajā institūtā kā vieslektors, studentiem        
pasniedzot farmakoloģijas un anestezioloģijas nodarbības un LLU       
Veterinārajā klīnikā kā anesteziologs. Anestezioloģijas     
pamatzināšanas apguvis stažējoties Ļjēžas Universitātē, Beļģijā. 
Darbības virziens - anestezioloģija, neatliekamā palīdzība.  
 

 
Helēna Semjonova - LLU VMF Mazo dzīvnieku klīnikas 
veterinārārsta asistente. Beigusi Smiltenes tehnikumu 2011.gadā, 
pēc tam 4,5 gadus strādājusi vienā no Rīgas Veterinārajām 
klīnikām. Kopš 2016.gada strādā Jelgavā un par savu darbu saka: 
“Darbs ir grūts un smags, bet ar labu vēlmi un lielu sirdi viegli 
pārvarams!” 
 

 
 
Ruta Šarkovska  - Veterinārārsta asistente VMF Preklīniskajā institūtā. 
 
 
 
 

 
Programma 

1.daļa 
Piektdiena 29.09. 

Laiks Tēma Pasniedzējs 

8:00 - 8:30 Reģistrācija 

8:30 - 10:30 Saskarsme, Dzīvnieku izmeklēšana 
● Saskarsme ar klientu 
● Saskarsme ar dzīvnieku 
 
● Dzīvnieku fiksācija 

 
J.Kondratjeva 
 
 
A.Vekšins 



 

● Dzīvnieka izmeklēšana - fizioloģiskie rādītāji. 
(Temperatūra, elpošanas frekvence, sirdsdarbības 
frekvence, pulss, aizdusas atpazīšana, AEC problēmas 
uc.) 

 
A.Vekšins 

10:30 - 11:00 Pusdienu/Kafijas pauze 

11:00 - 13:00 Analīzes 
● Asins analīzes - asins noņemšana, iespējamās vietas, 

tehnikas; laboratorija, asins uztriepju gatavošana, asins 
stobriņi - to pareiza izvēle, uzglabāšana. 

● Urīna analīzes  - parauga iegūšana, laboratorija, 
sediments. 

 
J.Kondratjeva/ 
A.Vekšins 

13:00 - 13:30 Kafijas pauze 

13:30 - 15:00 Medikamenti. (Teorētiskas apmācības) 
● Zāļu ievades ceļi veterinārmedicīnā. Šajā lekcijā 

runāsim par biežāk izmantotajiem zāļu ievades ceļiem, 
pamatprincipiem pareizai zāļu ievades ceļa izvēlei, 
standartmetodiku un biežāk pieļautās kļūdas! 

● Zāļu formas. Lekcijā runāsim, kādas mēdz būt zāļu 
formas, ar ko tās atšķiras, kā izvēlēties pareizo. 
Uzmanību pievērsīsim kā droši uzglabāt un droši lietot 
zāles, kādas ir biežākās kļūdas izrakstot, lietojot un 
izsniedzot zāles dzīvnieku īpašniekiem. 

L.Kovaļčuka 
 

 
2.daļa. 

Piektdiena 6.10. 

Laiks Tēma Pasniedzējs 

8:30 - 9:00 Reģistrācija 

9:00 - 12:00 Operāciju daļa 
● Intubācija, katetra ievietošana, infūziju darbības 

principi, noteikumi. 
● Dzīvnieka sagatavošana OP,  pirms un pēc OP 

aprūpe! Operācijas telpas sagatavošana. 
● Instrumenti- sagatavošana, kopšana, glabāšana, 

atpazīšana, lietošanas mērķi un veidi. 

 
H.Semjonova  
 
H.Semjonova 
 
H.Semjonova/ 
R.Šarkovska 

12:00 - 12:30 Pusdienu/Kafijas pauze 

12:30 - 16:00 
ar kafijas 

pauzi 

● EKG pamatprincipi, pacienta pozicionēšana, sīnusa 
ritms, biežākās aritmijas. 

● Anestēzija, inhalācijas anestēzija, inhalācijas aparāta 
uzbūve un apkope. 

● Neatliekamā palīdzība: kardiopulmonālā reanimācija, 
torako - un abdominocentēze u.c. 

A.Vekšins 
 
R.Čerņevskis 
 
R.Čerņevskis 



 

Pieteikšanās un dalības maksas 
Info atrodams arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv 

  
Pieteikšanās: lūdzam pieteikties apmācībām, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot 
apmaksu līdz 22.septembrim. Reģistrējoties, lūdzu norādiet vai apmeklēsiet abas vai vienu no 
apmācību daļām. 
  
Dalības maksas: 
 

 
Veicot 

apmaksu 

Jebkura viena  daļa 
(29.septembris VAI 

6.oktobris) 

Abas daļas LLU VMF pilna laika studenti  

Jebkura viena daļa Abas daļas 

līdz 
22.09.2017. 

€ 45 € 80 € 30 € 50 

pēc 
22.09.2017. 

€  65 € 100 € 40 € 60 

Dalības maksā iekļauti: dalība nodarbības, sertifikāts, nodarbību prezentācijas, materiāli,  kafijas 
pauzes, pusdienas, mācību materiāli. 

  
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

K.Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004 
SEB banka UNLALV2X 

LV63UNLA 0008 00046703 6 
  
Veicot maksājumu, lūdzam norādīt:  
Apmācības 29.09. un/vai 06.10. Vārds, Uzvārds. 
  

Kursi pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems personīgi.  

Atsaucot dalību līdz 2017.gada 22. septembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 
23.-27.septembrim atmaksā 50% no iemaksātās summas, pēc 28.septembra dalības maksa nav 

atmaksājama. 
 

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 29449939 (Sandra).  
Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties! 

https://docs.google.com/forms/d/1TJIUaLDnW-UfCyuPxqcVAdojjfDNXfyp-PhxUx8A77k/edit
http://www.lvb.lv/
http://www.lvb.lv/

