
 

 

                                          

Suņu un kaķu parazitozes. Seminārs un praktiskie darbi. 

 
Semināra laiks: 2018.gada 9.marts 9:30 - 15:15 
Praktiskie darbi no 15:30 – 17:30 
Semināra norises vieta:  LLU VMF K. Helmaņa iela 8, Jelgava 
 
Iedzīvotāju sociāli ekonomisko apstākļi veicina mazo dzīvnieku skaita palielināšanos, līdz ar to parazitāru 
slimību kontroles nepieciešamību. 
Cilvēku un dzīvnieku migrācijas rezultātā vairākas parazitozes (Babezioze, Dirofilarioze u.c.) ir kļuvušas 
aktuālas. Pietiekami nenovērtējot zoonozes, kurām cieša saistība ar suņiem un kaķiem (toksokaroze, 
toksoplazmoze, ehinokokoze u.c), palielinās risks cilvēku saslimšanām. 
Praktiskie darbi – praktiski apgūsim koproloģiskās metodes, ko iespējams veikt uz vietas savā praksē! 
 
Lektores: 

Anna Krūklīte, LLU VMF Lektore, Mag. med. vet. LLU VMF pasniedzēja no 1971. gada, vada 
lekcijas un praktiskos darbus parazitoloģijā topošajiem veterinārārstiem. Viena no 
zinošākajām pasniedzējām šajā jomā! Sniedz konsultācijas parazitoloģijas jautājumos. 
 
	
 

Dace Keidāne  LLU VMF asoc. prof., Dr.Med.Vet. LLU VMF Pārtikas un 
vides higiēnas institūta asociētā profesore. Vada nodarbības VMF studentiem mācību 

priekšmetā „Parazitoloģija un invāzijas slimības”. Sniedz konsultācijas dzīvnieku 
audzētājiem parazitoloģijas jautājumos. 

 

Programma 

Laiks Tēma Lektors 

9:00 - 9:30 Reģistrācija  

9:30 - 10:15 Biežākās suņu parazitozes. A.Krūklīte/ D.Keidāne 

10:15 - 11:00 Biežākās kaķu parazitozes. A.Krūklīte/ D.Keidāne 

11:00 - 11:30 Kafijas pauze  

11:30 - 12:30 
12:30 – 13:30 

Retāk sastopamās parazitozes. 
Parazitožu kontrole (diagnostika, ārstēšana, profilakse) 1.daļa 

A.Krūklīte/ D.Keidāne 

13:30 - 14:15 Pusdienas  



 

 

Laiks Tēma Lektors 

14:15 - 15:15 Parazitožu kontrole (diagnostika, ārstēšana, profilakse). 2.daļa A.Krūklīte/ D.Keidāne 

15:30 - 17:30 Praktiska nodarbība: parazitožu praktiskā 
diagnostika (vietu skaits ierobežots!)* 

A.Krūklīte/ 
D.Keidāne 
 

*Interesentiem, kas ierobežoto vietu dēļ nevarēs apmeklēt šos praktiskos darbus, tie tiks organizēti 
atkārtoti. 

Maijā tiek plānots seminārs par parazitozēm lielo dzīvnieku prakšu veterinārārstiem! 
 
 
Dalības maksas: 

Reģistrējoties un veicot apmaksu Lekciju daļa 
(līdz 15:15) 

Lekciju un praktiskā daļa 
(vietu skaits ļoti ierobežots!) 

Veterinārārsti līdz 04.03.2018. € 15 € 35 

 pēc 04.03.2018. € 25 € 50 
LLU VMF p.l. studenti, 
mācībspēki 

līdz 04.03.2018.  
€ 10 

 
€ 20 

 pēc 04.03.2018. € 25 -  

Pieteikšanās: lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot apmaksu 
par semināru līdz 4.martam. 
 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, semināra materiāli, kafijas pauze, pusdienas, sertifikāts. 
 
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 09.03.2018. Dalībnieka Vārds, Uzvārds. 
 

Atsaucot dalību seminārā līdz 2018.gada 4. martam, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 5.- 7.martam 
atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 8.marta dalības maksa nav atmaksājama. 

 
 

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

 
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 29449939 (Sandra). 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties. Jautājumu gadījumā par rēķiniem lūdzam zvanīt 
26341796 (Anete). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV0Evsh0djoZ5uLMxDBsk1dnb5oJPpm3RLwylye9DY1dGkxQ/viewform

