
Ķirurģija vispārējā mazo 
dzīvnieku praksē 

 
Semināra norises datums: 16. Decembris 
Semināra norises vieta: BA Turība, Rīgā, Graudu ielā 68 
Praktisko darbu datums un norises vieta: 17.decembris LLU VMF Mazo dz klīnika. 
Semināra valoda: KRIEVU! Ar tulkotiem izdales materiāliem latviešu valodā. 
 
Pasniedzējs: 

Aleksandrs Semjonovs ir veterinārais ķirurgs, Igaunijas Dabas Zinātņu Universitātes Tartu 
Veterinārmedicin̄as un dziv̄nieku zinātņu fakultātes pasniedzējs anestezioloģijā, ķirurģijā un 
neatliekamajā palīdzībā; Fakultātes Klīniskā institūta vadītājs, mazo un lielo dzīvnieku klīniku 
vadītājs. Anesteziologs, eksotisko un savvala̧s dziv̄nieku speciālists, piedalās un vada dažādus 
projektus, kas saistīti ar savvaļas dzīvniekiem.  
Jau trešo gadu mums ir iespēja klausīties Aleksandra Semjonova lekciju! Lektors lieliski spēj 
pasniegt stāstāmo, pieminot un uzsverot būtiskāko, atgādinot par ciešo saikni ar citiem 

organisma procesiem un to mijiedarbību un lomu konkrētajā tematā! Lūk daži no dalībnieku novērtējumiem 
pēc-semināra anketās: Lektors A.Semjonovs aizrauj ar savu stāstījumu. Paldies, ka pieaicinājāt lektoru 
Semjonovu. Esmu šī semināra iespaidā, negribu šobrīd ne par ko citu domāt! Paldies! Ļoti noderīgs seminārs, 
uzzināju ļoti daudz jaunu, un galvenais, noderīgu, praktisku lietu. 
Šogad esam gājuši vēl soli tālāk un kopā ar lektoru organizējam praktiskos darbus ķirurģijā nelielai grupai! 
 

Semināra programma   
16.decembris - BA Turība, Rīgā, Graudu ielā 68 

Laiks Tēma 

9:00 - 9:30 Reģistrācija 

9:30 - 11:00 Apgrūtinātas dzemdības un ķeizargrieziens. Kad un kā? 

11:00 - 11:45 Pusdienas 

11:45 - 14:15 Kuņģa dilatācija un sagriešanās (GDV) – pieeja, stabilizācija, anestēzija, rīcība - soli pa 
solim (ar video). 

14:15 - 15:00 Kafijas pauze 

15:00 - 16:00 Diafragmālās trūces 

16:00 - 17:00 Operēt vai neoperēt? (“Should I cut or not?”)  

Par to, kā pieņemt pareizo lēmumu dažādās situācijās. 

 
17.decembris - LLU VMF Mazo dzīvnieku klīnika. 
Praktiskie darbi: Tēma: Laba un pareiza ķirurģijas prakse (“Principles of surgery and sutures - Surgery 
without leak”). Katrs dalībnieks strādās savā darba vietā, pie speciāli sagatavotiem orgāniem (kuņģis, 
zarnas, urīnpūslis). Darba vadītājs: A. Semjonovs 
 

Laiks Tēma 

9:00 - 9:30 Reģistrācija 

9:30 - 11:30 “Surgery without leak “ Teorija. 

11:30 - 12:00 Pusdienas 

12:15– 15:15 Laba un pareiza ķirurģijas prakse. Praktiskās nodarbības – gastrotomija, daļēja 
gastroektomija, enterotomijas, anastomozes, cistotomija uc. 



Pieteikšanās:  

Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu, kas atverama ŠEIT un atrodama arī 
www.vicinfo.lv un www.lvb.lv 
 

Dalības maksas:   
 

Reģistrējoties un veicot apmaksu SEMINĀRS 16.12. PRAKT.NOD. 17.12. 
 

Apmeklējot abas 
dienas 

Veterinārārsti līdz 8.12.2017. € 50 € 150 € 190 

 pēc 8.12.2017. € 70 -  -  

LLU VMF p.l. studenti, 
mācībspēki 

līdz 8.12.2017. € 30 € 150 € 170 

 pēc 8.12.2017. € 60 -  -  

 
Vietu skaits praktiskajās nodarbībās ir ļoti ierobežots! Lūdzam ņemt vērā, seminārs 16.12. notiks Rīgā, BA 
Turība, bet praktiskie darbi 17.12. notiks Jelgavā, VMF Mazo dzīvnieku klīnikā. 
 
Dalības maksā iekļauts: dalība seminārā, sertifikāts, semināra izdales materiāli latviešu valodā, pusdienas un 
kafijas pauze, materiāli praktiskajām nodarbībām. 
 
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 

 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 16.12.17. (un 17.12.17., ja apmeklēsiet abas dienas)., 
dalībnieka vārds, uzvārds. 

 

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

 
 
 

Atsaucot dalību seminārā līdz 2017.gada 8. decembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 8.-14. 
decembrim atmaksā 50% no iemaksātās summas, pēc 15.decembra dalības maksa nav atmaksājama. 

Apmaksu par praktiskajam nodarbībām lūdzam veikt ne vēlāk kā 8.decembrī. 

 
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com, 

Ja rodas jautājumi par rēķiniem, lūdzam zvanīt 26341796 (Anete). 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6jwxqZ1_l3JKjyRwVH02T3SrA5phJwq8ycSxpDhMSICU-Rg/viewform
mailto:vicpasts@gmail.com

