
Seminārs veterinārārstiem, patversmju 
darbiniekiem, VMF studentiem: 

“PATVERSMJU MEDICĪNA, AKTUĀLĀ 
SITUĀCIJA, LIKUMDOŠANA." 

  
SEMINĀRA IERAKSTS PIEEJAMS  

LĪDZ 2022.gada 25.novembrim! 
Tiešraides laiks: 2022.gada 25.augusts (ceturtdiena) 

Norises platforma: Zoom 
Semināra valoda: latviešu un krievu 

Lektori:  
• ZM pārstāves: Agija Mediņa ZM Veterinārā un pārtikas departamenta, Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītāja. Sigita Tauriņa ZM Veterinārā un pārtikas departamenta, 
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā eksperte. PVD pārstāve: Mairita Riekstiņa 
PVD VUD, Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja. 

• Jurgita Gustaitiene – veterinārārste, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Veterinārās 
akadēmijas lektore, dzīvnieku patversmju īpašniece Kauņā, Alītā un Klaipēdā (Lietuva). 29 gadu 
pieredze FIFe (Starptautiskā kaķu federācijā), Starptautiskā FIFe visu šķirņu tiesnese, FIFe 
Veselības un labklājības komisijas priekšsēdētāja. 30 gadu pieredze Lietuvas Dzīvnieku 
aizsardzības asociācijā, viena no tās dibinātājiem, EUROPETNET delegāts. Strādā dzīvnieku iden-
tifikācijā un reģistrācijā. Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas, Lietuvas Vides ministrijas, Valsts 
veterinārā dienesta darba grupu loceklie. Aktīvi strādā dzīvnieku labturības likuma un dažādu 
dokumentu pilnveidošanā. 

• Alise Stavro, Veterinārārste, LLU VMF absolvējusi 2015. gadā, kopš tā strādā patversmē 
"Dzīvnieku Draugs", kuras darbības principi ir balstīti uz WSAVA vadlīnijām. Ikdienā sniedzu 
palīdzību gan patversmes, gan uz ielas dzīvojošiem bezsaimnieku kaķiem, ir atbildīga par 
patversmes veterinārās klīnikas darbību (tai skaitā reģistrēšanu, darba orgazēšanu, finanšu 
plānošanu). 

• Daiga Bokvalde, Veterinārārste “VetMāja” veterinārajā klīnikā. 



SEMINĀRA PROGRAMMA:

 DALĪBAS MAKSA: 

Lai reģistrētos semināra ierakstam, nepieciešams: 
 - aizpildīt reģistrācijas formu, kas atrodama ŠEIT  vai  www.vicinfo.lv,  www.lvb.lv, www.vmf.llu.lv 
REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU! Ja iespējams- 
reģistrācijai neizmantojiet inbox.lv adreses! No mums neatkarīgu apstākļu dēļ, daļa inbox.lv adresātu 
epastus nesaņem vai atrod tos spamā.  

9:00-10:00 - Jaunākās izmaiņas labturības jomā normatīvajos 
aktos attiecībā uz patversmē ienākošo suņu ap-
zīmēšanu un reģistrāciju; plānotās izmaiņas nor-
matīvajos aktos labturības prasībās. 
- Prasības trakumsērgas ierobežošanai 
- Uzraudzība 
 - Likumdošana, aktuālā situācija Latvijā.

A. Mediņa

S. Tauriņa

M. Riekstiņa

10:00-11:30 Atbildīga audzēšana, kucēnu “farbrikas”, kon-
fiskācijas. Pasaules dzīvnieku labturības aso-
ciāciju tendences. 
Primārie testi, patversmju darba organizācija, 
sociālie tīkli. Lietuvas pieredze. (krievu val)

J. Gustaitiene

11:30-12:00 Pauze

12:00-13:00 Savvaļas dzīvnieki & putni. Hibrīdi. Likum-
došana un situācija patversmēs Lietuvā. (krie-
vu val)

J. Gustaitiene

13:00-13:30 Pauze

13:30-15:00 Kaķu infekcijas slimību kontrole patversmēs, 
iekšējie higiēnas plāni. Komandas sadarbības 
nozīme. Latvijas pieredze.

A. Stavro

15:00-15:15 Pauze

15:15-16:15 Primārie pamattesti patversmē. Patversmes 
organizācijas finansiālie aspekti. Latvijas 
pieredze.

A. Stavro

16:15-17:15 Suņu patversmes medicīna - ārkārtas gadīju-
mi, pirmā palīdzība.

D. Bokvalde

Veterinārārsti, Patversmju pārstāvji VMF mācībspēki, p.l. studenti.

45 € 25 €

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvZOZ0dol7xiMq6clQUi0aTYabE9SjbqNwj3oIrG1cgYg_rQ/viewform
http://www.vicinfo.lv
http://www.lvb.lv
http://www.lvb.lv
http://www.vmf.llu.lv
http://www.vmf.llu.lv


Visiem reģistrētiem dalībniekiem ir iespēja vērot semināra ierakstu sev vēlamā laikā līdz pat 25.11.2022. Visi dalībnieki 
saņem ierakstu un instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei! 
Jāatceras – lai iegūtu sertifikātu par dalību - jāpiedalās pasākuma tiešraidē vai jānoskatās ieraksts, reģistrējoties tam ar 
savu vārdu un uzvārdu! 

Pasākums pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums.  
Sertifikātu par dalību dalībnieki saņem elektroniski savos epastos.

Rekvizīti dalības apmaksai:  

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA  

Reģ. Nr: 40003409467 
Banka: SEB banka 
Bankas kods: UNLALV2X 

Bankas konts: LV63UNLA0008000467036 

Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Sem-
inārs (datums). Vārds, Uzvārds. 

Ja nepieciešams rēķins - to norādiet 
reģistrējoties.  

Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina 
numuru (ja rēķins sagatavots). 


