
                       

Neatliekamā un ikdienas 
veterinārija aitu ganāmpulkā. 

Atnešanās problēmas, vaislas teķu veselība, 
parazitozes, jēru mirstība uc! 

Palīdzība sarežģītu dzemdību gadījumos aitām, 
praktiski knifi! 

 
 

Semināra norises laiks: 2017.gada 1.novembris (trešdiena) 9:30-16:00 
Norises vieta: LLU VMF, Jelgava, K.Helmaņa iela 8 
Mērķauditorija: Veterinārārsti, zootehniķi, veterinārfeldšeri, studenti uc. Interesenti. 
Semināra valoda: Angļu ar secīgo tulkojumu latviešu valodā. 

 
“Latvijā ikvienā pagastā ir aitas, to skaits joprojām aug, šoruden sasniedzot 140 tūkstošus.  
Pieaug šķirņu dažadība – teju 30 dažādas aitu šķirnes un to krustojumi.  
Pieaug jēru eksports gaļai un vaislas materiāla imports.  
Jēriem jāsacenšas Eiropas tirgū gan ar kvalitāti, gan cenu. Veterinārārsta loma ir nozīmīga 
aitkopības attīstībā- tie palīdz, lai ganāmpulki būtu ražīgi un izmaksu ziņā konkurētspējīgi.  
Šogad izvēlējāmies lektorus, kuriem ir ne tikai profesionālas zināšanas, bet arī pieredze 
strādājot aitu fermās ārvalstīs un konsultējot aitu audzētājus. Mums mācīs attīstīties, ražot 
un piedāvāt konkurētspējīgu produkciju Eiropas tirgū." 
 

Veterinārārste Aija Šneidere 
Šķirnes aitu audzēšanas saimniecība  

 
Semināra tēmu izklāsts: 
Ikdienas veterinārija - visbiežākās saslimšanas aitām ir parazitozes. Veterinārārsti bieži 
ārstē aitas pret parazītiem, bet retāk piedomā kā palīdzēt aitu audzētājiem izvairīties no 
šīm problēmām un kā parazītus kontrolēt, ja reiz tos nevar iznīcināt pavisam. No otras 
puses - gastrointestinālās nematodes kļuvušas par nopietnu problēmu visā pasaulē. KĀ 
izvairīties no parazītu radītajiem zaudējumiem ? KAD un KĀ ārstēt? KĀ pārbaudīt vai veiktā 
ārstēšana tik tiešām ir palīdzējusi? 
Otra lielā problēma aitu ganāmpulkos ir jēru mirstība. KĀ noteikt - vai tā ir visa ganāmpulka 
veselības problēma vai indiviuduāla? KĀ pasargāt no biežākajām problēmām un KĀ tās 
ārstēt, kad tās jau radušās? 
 
Neatliekamā veterinārija - vaislas teķi ir ganāmpulka vērtīgākā daļa. Ja saslimst teķis, 
jārīkojas nekavējoties! Biežākās saslimšanas ir urīnceļu akmeņi un parazīti. Runāsim, KĀ būt 
pārliecinātam, kāda tieši ir problēma, KĀ dzīvnieku ārstēt un kāda ir prognoze!? 
Kad teķis savu darbu padarījis un tiek gaidīta atnešanās, parādās dažādas problēmas, kā 
piemēram maksts izslīdējumi, grūsnības toksēmija, kas aitām raksturīgi notiek ar nervu 
darbības traucējumiem un piespiedu gulēšanu.  Apgrūtinātas dzemdības, ar kurām aitkopis 
nespēj tikt galā utt. Daudzos gadījumos ļoti noderīgi ir prast izmantot epidurālo anestēziju. 
Runāsim - KUR? KĀ? Ar kādiem medikamentiem? 
Viena no vissarežģītākajām atnešanās komplikācijām ir dzemdes kakla nepilnīga 
atvēršanās. Kā rīkoties, ja diagnoze skaidra? Var palīdzēt telefoniski vai jādodas 
nekavējoties? Kam jābūt gatavam aitu audzētājam? 
Beidzoties atnešanās laikam, aitas tiek ganībās, iespējamas miāzes. Kāda ir pareiza darbību 
secība šādos gadījumos? Kādus medikamentus "jātur pa rokai" ? 



                       

Lektores:  
Katrin Tähepõld - Veterinārārste, beigusi Igaunijas Dabas 
Zinātņu Universitāti 2015.gadā. Kā aitu atnešanās laika 
palīgs strādājusi Norvēģijā, Lielbritānijā. Kopš 2015.gada 
RDF-s Aitu eksperts. No 2016.gada veterinārārste OU 
Lammas ja Kita, galvenokārt strādājot ar aitām un kazām. 
Kopš 2016.gada lektore Igaunijas dabas un zinātņu 
universitātē, pasniedzot 4, 5, 6.kursu studentiem aitu un 
kazu iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselību un aitu 
medicīnu. Kopš 2017.gada Igaunijas aitu un kazu audzētāju 

asociācijas audzēšanas speciāliste. Darba pienākumi ietver sniegt palīdzību un padomus 
biedrības biedriem, doties ganāmpulku vizītēs, kā arī veikt aitu novērtēšanu. CV atverams 
šeit. 
 
Dace Trupāne - Veterinārārste, beigusi LLU VMF 2015.gadā. 
Pieredzi guvusi vairākkārt strādājot kā aitu atnešanās laika 
palīgs Lielbritānijā. Strādājusi "Saldus veterinārajā klīnikā", 
"Agrofirma Tērvete". Kopš 2017.gada jūlija strādā Biedrībā 
"Vides kvalitāte" kā produkcijas kvalitātes inspektors. Kopš 
2017.gada septembra ir LLKC lopkopības konsultante. 
 
Semināra programma. 

9:00 – 09:30 Dalībnieku reģistrācija 

09:30 - 11:00 Ikdienas medicīna (parazītu kontrole, jēru mirstība) 
K.Tähepõld. Sīkāk skatīt aprakstā. 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze 

11:30 – 13:00 Neatliekamā medicīna (vaislas teķi, atnešanās 
problēmas uc.) K. Tähepõld. Sīkāk skatīt aprakstā. 

13:00 – 13:30 Kafijas pauze 
13:30 – 14:15 Neatliekamā medicīna (Maksts izkritums, grūsnības 

toxēmija) D.Trupāne 
14:15 – 16:00 Neatliekamā medicīna (Epidurālā anestēzija, 

dzemdes kakla nepilnīga atvēršanās) K. Tähepõld 
Sīkāk skatīt aprakstā. 

 
Pieteikšanās:  
Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot apmaksu 
par semināru līdz 25.oktobrim. 
 
Informācija un reģistrēšanās saite atrodama arī www.lvb.lv un www.vicinfo.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vicinfo.lv/wp-content/uploads/2017/10/CV_Tähepõld_ik_pdf.pdf
http://vicinfo.lv/wp-content/uploads/2017/10/CV_Tähepõld_ik_pdf.pdf
http://vicinfo.lv/wp-content/uploads/2017/10/CV_Tähepõld_ik_pdf.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Y_dkNq3pzp6bqVMWcvOjEelQOFmzBe_zIHdmXwST7_E/edit
http://www.lvb.lv/
http://www.vicinfo.lv/


                       

 
Dalības maksas:   

  Veterinārārstiem, 
aitkopjiem, 

veterinārfeldšeriem 
uc interesentiem 

LLU VMF pilna laika 
studentiem, 

mācībspēkiem, 
darbiniekiem 

 
Veicot apmaksu līdz 

25.10.2017. 
40 € 20 € 

Veicot apmaksu pēc  
25.10.2017. 

60 € 35 € 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, tulkota semināra prezentācija, kafijas 
pauzes, secīgais tulkojums. 
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs 
40003409467 

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

LV63UNLA0008000467036 
 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 01.11.2017. Dalībnieka Vārds, Uzvārds. 
 

Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņems personīgi. 

 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2017.gada 25.oktobrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 25.-
30.oktobrim atmaksā 50% no iemaksātās summas, pēc 31.oktobra dalības maksa nav atmaksājama. 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz  
vicpasts@gmail.com  vai zvanīt 29449939 (Sandra) , par rēķiniem- 26341796 (Anete). 

mailto:vicpasts@gmail.com

