
 

Seminārs kazkopjiem, veterinārārstiem un 

VMF studentiem: Kazu slimības. 
  

Norises laiks: 2020.gada 26.maijs (otrdiena) no 9:00 - 15:00 

Norises vieta: Tiešsaistes ptaforma ZOOM, ar iespēju piedalīties gan 

tiešraidē, gan vērot semināra ierakstu pēc tā norises sev ērtā laikā un 

vietā! 
Lektori: 

 

Aija Mālniece Dr.med.vet., docente Lauksaimniecības dzīvnieku nodaļas galvenā veterinārārste, 

darbības virzieni - terapija, ganāmpulka veselība, ķirurģija. VMF Klīniskā institūta 

vadītāja. Absolvējusi LLU VMF 2011.gadā un kopš tā laika velti sevi LLU VMF 

izsaugsmei, strādājot VMF klīniskajā institūtā, un darbam ar lauksaimniecības 

dzīvniekiem. 2015.-2016.gadu pavadījusi Lieges Universitātes Veterinārmedicīnas 

fakultātes Atgremotāju klīnikas internatūras praksē, pēc kuras ieguvusi diplomu. 

 

 

Dace Keidāne LLU VMF asoc.Prof., Dr.med.vet. Strādā LLU VMF Pārtikas un vides 

higiēnas institūtā kopš 2012.gada. Vada nodarbības VMF studentiem mācību 

priekšmetā Parazitoloģija un invāzijas slimības. Sniedz konsultācijas dzīvnieku 

audzētājiem parazitoloģijas jautājumos. 

 

 

 

Alīna Visocka - LLU VMF Preklīniskā institūta vieslektore, Pārtikas un vides 

higiēnas institūta vieslektore, studentiem pasniedz studiju kursus – Parazitoloģija 

un invāzijas slimības, Sīkdzīvnieku slimības – mājputni. VMF fakultāti beigusi 

2018.gadā. Papildus strādā LLU Mazo dzīvnieku klīnikā un LLU Mazo dzīvnieku 

patversmē par veterinārārstu. Pēc pabeigšanas studē doktorantūrā – pētījuma 

virziens parazitoloģija un farmakoloģija (Latvijas floras fitolīdzekļu ietekme uz 

atgremotājdzīvnieku endoparazītiem). 

 

Kaspars Kovaļenko Asociētais profesors, Dr.med.Vet., VMF dekāns; Pārtikas un 

vides higiēnas institūta vadošais pētnieks. Latvijas Lauksaimniecības un meža 

zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (LLMZA), Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 

eksperts, LZP ekspertu komisijas loceklis. Absolvējis LLU VMF 2009. gadā. Vada 

lekciju kursu “Infekcijas slimības”. Veicis pētījumus Pārtikas higiēnas, infekcijas 

slimību, farmakoloģijas un toksikoloģijas, kā arī pārtikas produktu ražošanā jomā. 

Galvenās pētnieciskās intereses ir zoonotiskie aģenti pārtikas aprites ķēdē un 

antimikrobiālā rezistence. 28 zinātnisko publikāciju autors. 

 

 

 

 

 



Semināra programma: 

9:00-09:30 PIEVIENOŠANĀS SEMINĀRAM ZOOM PLATFORMĀ, soli pa 

solim informācija kā to izdarīt tiks nosūtīta epastos pirms 

semināra. 

9:30-11:00 Biežākās nelipīgās slimības kazlēniem un 

kazām Latvijā (nagu problēmas, grūsnības 

toksēmija u.c.), pamatprofilakses pasākumi, 

Atbildes uz jautājumiem 

Aija Mālniece 

11:00-11:15 Pauze atpūtai 

11:15-13:00 Infekcijas slimības kazām, t.sk. - Kazu bakas 

(aktualitāte), Bruceloze, Kazu artrīts un 

encefalīts u.c. Atbildes uz jautājumiem  

Kaspars 

Kovaļenko 

13:00-13:15 Pauze atpūtai 

13:15-13:45 Parazitozes kazām. Eimerioze. Atbildes uz 

jautājumiem  

Dace 

Keidāne 

13:45-15:00 Parazitozes kazām. Profilakse, pieejamie 

līdzekļi. Atbildes uz jautājumiem  

Alīna 

Visocka 

  

Reģistrācija: 

Lūdzam pieteikties tiešsaistes semināram, aizpildot reģistrācijas formu, kas atrodama ŠEIT! 

  

Informācija atrodama arī www.vicinfo.lv,  www.lvb.lv, www.vmf.llu.lv 

  

Dalības maksas: 

 Reģistrējoties Kazkopji, Veterinārārsti VMF mācībspēki, p.l. studenti. 

un veicot apmaksu 

līdz 25.05.2020. 
30 € 25 € 

  

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. Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com vai zvanīt: 26341796 (Anete).  

Pasākums pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

Sertifikātu par dalību dalībnieki saņem personīgi semināra noslēgumā epasts, 

http://t.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8hOhanMbiWOJD9ZICp_4oGTB_yiTWtsz8CioBVh2VRX7GkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8hOhanMbiWOJD9ZICp_4oGTB_yiTWtsz8CioBVh2VRX7GkA/viewform
http://www.vicinfo.lv/
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
http://www.lvb.lv/
http://www.vmf.llu.lv/
http://www.vmf.llu.lv/

