
Glumenieka dislokācija,  tā dažādās 
ārstēšanas metodes, to plusi un mīnusi 

 
 

Semināra norises laiks: 2017.gada 8.decembris no 9:30 – 16:00 
Semināra norises vieta: LLU VMF 

 
 
 

 

Glumenieka dislokācija vai sagriešanās pa labi un dislokācija pa kreisi ir 
mūsdienu modernās pasaules viena no aktuālākajām slimībām slaucamo govju 
saimniecībās.  Mainoties saimnieku uzstādījumiem, mainās dzīvnieku turēšana, 
ēdināšana un līdzi tam arī slimības. Tikai stingri pārdomāts dzīvnieku racions un 
turēšana var samazināt glumenieka dislokācijas. 
          Glumenieka dislokācijas rada nozīmīgus ekonomiskos zaudējumus 
slaucamo govju ganāmpulkos: 

 samazināts piena izslaukums, 

 ārstēšanas izdevumi, jo dislokācijas pavada arī citas vielmaiņas slimības, 

 kā arī pāragra dzīvnieka izslēgšana no ganāmpulka. 
Tādēļ ir svarīgi palīdzēt saimniekiem saprast, kur ir kļūda dzīvnieku 
menedžmentā, svarīgi  - laicīgi diagnosticēt problēmu (glumenieka dislokāciju), 
to novērst pēc iespējas efektīvākā un ekonomiski izdevīgākā veidā. 
 
 

Lektore: Mg.med.vet. Santa Skuja 
Absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti 
1998.gadā. 2006.gadā ieguvusi maģistra grādu 
veterinārmedicīnā. Štažējusies ASV, Aijovas štata 
universitātē, Veterinārmedicīnas koledžā, lielo 
dzīvnieku apmācības klīnikā internatūrā lielo 
dzīvnieku medicīnā. Kopš 2000.gada strādā 
Veterinārā privātpraksē lielo dzīvnieku medicīnā. 
Kopš 2006. gada ir LLU Veterinārmedicīnas 

fakultātes Klīniskā institūta vieslektore, vada studiju kursus un praktiskās 
nodarbības Lielo dzīvnieku ķirurģijā I un II. 

 
 



9:00 – 09:30 Dalībnieku reģistrācija 

09:30 - 11:00 Glumenieka dislokācijas diagnostika un 
dif.diagnostika (G.d.pa kreisi, G.d. pa labi, 
glumenieka torsija un sagriešanās pa labi.), 
Hoflunda sindroms. 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze 

11:30 – 13:00 Dažādās ārstēšanas metodes, to pielietošana. 
Pareizas ārstēšanas metodes izvēle. 

13:00 – 13:45 Pusdienas, kafija 

13:45 – 16:00 Dažādās ārstēšanas metodes, to plusi un mīnusi. 
Jautājumi, atbildes. 

 
Pieteikšanās: Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit 
saite) un veicot apmaksu par semināru līdz 30. Novembrim.  
 
Dalības maksas: 

  Veterinārārsti VMF mācībspēki,  
studenti 

Veicot apmaksu līdz 
30.11.2017. 

40 € 20 € 

Veicot apmaksu pēc  
30.11.2017.  

55 € 30 € 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, kafijas pauzes, pusdienas 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
 40003409467  

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

LV63UNLA0008000467036 

 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 08.12.2017. Vārds, Uzvārds  

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

 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2017.gada 30.novembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, pēc 

30.novembra atmaksā 50% no iemaksātās summas. Pēc 7.decembra summa nav atmaksājama. 
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIZW37Tw9i2XIFxdgfAkzfDy36f86kVrvKcxYG3R8UaqvfOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIZW37Tw9i2XIFxdgfAkzfDy36f86kVrvKcxYG3R8UaqvfOA/viewform
mailto:vicpasts@gmail.com

