
 
 
 

Seminārs: diagnostika mazo dzīvnieku 
praksē, vakcinācijas. 

 

Datums un laiks: Ceturtdiena, 2019.g. 15.augusts. (pārceltais datums no 23.05.!) 
Norises vieta: LLU VMF telpas  

Valoda: Latviešu  
 
 
Lektore: Inese Bērziņa Dr.med.vet. beigusi LLU VMF 2001.gadā. Veterināro 
klīnisko patoloģiju apguvusi ASV, Īrijā, Zviedrijā. 2013.gadā LLU VMF ieguvusi 
veterinārmedicīnas doktora grādu, pētījusi ērču pārnēsātas slimības suņiem 
Latvijā. Profesionālās intereses: citoloģija, onkoloģija, infekcijas slimības. Vairāk 
kā 15 gadu pieredze klīniskajā patoloģijā. 
 

Laiks Tēma 

9:30-10:00 Reģistrācija  
10:00-11:45 Antigēni un Antivielas, Seroloģija, Snap testi. - kad meklēt Av, 

kad Ag un kāda ir atšķirība, ko nozīmē rezultāti, seroloģija - 
pozitīvs/negatīvs, semikvantitatīvs, kvantitatīvs rezultāts, 
atkārtotu titru veikšana - kad tā nepieciešama, ko nozīmē. Kādēļ 
pozitīvs rezultāts ne vienmēr nozīmē slimību. SNAP testi  

11:45- 12:15 Kafijas pauze 

12:15- 14:00 Vakcīnas – vakcīnu veidi, vakcinācijas kalendāri, kad kuru labāk 
izmantot, vai vakcinācija var ietekmēt infekcijas slimību 
diagnostiku (seroloģija, PĶR), Parvovīruss (suņi, kaķi) uc.  

14:00-14:45 Pusdienas 

14:45-16:30 Infekcijas slimības- diagnostiks izaicinājums. Kaķu infekciozais 
peritonīts, FeLV, FIP, kaķu augšējo urīnceļu infekcijas, ērču 
pārnēsātas slimības u.c.. 

 
 
 



Dalības maksas: 
Reģistrējoties un veicot 
apmaksu 

Veterinārārsti VMF p.l. studenti, LLU 
VMF mācībspēki un 

darbinieki 

līdz 09.08.2019. € 40 € 25 
pēc 09.08.2019.  € 55 € 45 

 
Saite uz reģistrāciju atverama ŠEIT! 

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

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA  
40003409467 

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

LV63UNLA0008000467036 
 

 
Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties un rēķins Jums tiks 
nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu.  
Atsaucot dalību seminārā līdz 2019. gada 9.augustam, dalības maksa tiek 
atmaksāta pilnībā, no  10.-14.augustam atmaksā 50% no iemaksātās summas, 
sākot no 23.augusta  dalības maksa nav atmaksājama. Ja dalības samaksa nav 
veikta līdz 22.08., dalība tiek atcelta. 

 
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com vai zvanīt 29449939 

(Sandra),  jautājumos par rēķiniem - 26341796 (Anete). 
 

 
Pasākums pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

Sertifikātu par dalību dalībnieki kā ierasts saņems semināra noslēgumā. 
 
  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3vfrJ0uNBAI6H4fTq4gNd6D7BJ5h5rEVNi72--ksTSFOPkg/viewform?usp=sf_link
mailto:vicpasts@gmail.com

