
“Aitu ganāmpulka veselības plāna 
sastādīšana un ieviešana praksē (ar uzsvaru 
uz parazītu kontroli)” 9. un 10.decembris! 

 
Norises laiks: 
Seminārs: 9.decembrī (pirmdiena) 9:30-17:30 Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagasts.  
Praktiskie darbi aitu ganāmpulkā 10.decembrī (otrdiena) 9:00-12:00 veterinārārstiem, no 13:00-16:00 aitkopjiem, 
Norises vieta: Aitu saimniecība „Bodītes”, Kaijciems, Limbažu pagasts (SIA MIKAITAS) 

Pasākumu valoda: angļu, ar secīgo tulkojumu latviešu valodā 
Semināra mērķauditorija: veterinārārsti, aitu audzētāji, nozares speciālisti un interesenti, LLU studenti 
 
Lektore:  
Emily Gascoigne MA VetMB DipECSRHM MRCVS RCVS Recognised Specialist in Sheep Health and Production, 
Veterinary Surgeon, Synergy Farm Health 

Emily Gascoigne 2012. gadā absolvējusi Kembridžas universitāti Lielbritānijā un uzreiz 
pēc tam uzsākusi internatūru Karaliskajā veterinārajā koledžā (the Royal Veterinary 
College) un Synergy Farm Health. Internatūru noslēgusi 2013.gadā, pievienojās 
Synergy Farm Health. Specializējas piena govju veterinārmedicīnā, lektores īpašā 
interese ir aitu un kazu medicīna, īpaši - ganāmpulka veselības plānošana, ražošanas 
zaudējumu samazināšana aitu ganāmpulkā, jaundzimušo veselība un infekcijas 
slimības.  
2018. gadā beigusi rezidentūru Dr. Fiona Lovatt uzraudzībā un ieguvusi Eiropas 

diplomu mazo atgremotāju veselības menedžmentā. Viņa ir RCVS atzīta speciāliste aitu veselības un ražošanas jomā. 
Viņa ir arī Kazu veterinārās biedrības, Aitu veterinārās biedrības komitejas locekle un Lielbritānijas liellopu veterinārās 
asociācijas locekle. Regulāri publicē rakstus lauksaimniecības un veterinārajā presē, aktīvi piedalās klīniskajā pētniecība 
gan praksē, gan pasniedz studentiem un regulāri vada aitkopju apmācības. Lektore "brīvo laiku" pavada kopā ar savu 
Hebridīnas un Bezragu Dorsetas šķirņu aitu ganāmpulku.  
Seminārā radīsiet atbildes uz jautājumiem: kāpēc jēri nenobarojas? Kāpēc pēc jēru attārpošanas situācija nemainās? 
Kad pirmoreiz attārpot jērus? Kā izstrādāt attārpošanas programmu? Kā samazināt attārpošanu biežumu?  
 
 Programma 9.decembrim 

 
 
10.decembris: Saimniecības vizītē lektore vadīs nodarbību, kurā dalībnieki mācīsies analizēt saimniecības datus, vērtēt 
ganāmpulka veselības signālus, vērtēt aitu kondīciju u.c. noderīgas lietas! Rīta grupā tiek aicināti reģistrēties 
veterinārārsti un pēcpusdienas grupā – aitkopji, ganāmpulku speciālisti. Vietu skaits visnotaļ ierobežots.  
Visi dalībnieki tiks cienāti ar turpat “Bodītēs” vārītu siltu zupu un ceptiem raušiem, kafiju, tēju. 
Reģistrējoties, lūdzam norādīt Jūsu izvēlēto apmeklējuma veidu: seminārs vai seminārs + saimniecības vizīte. 

Laiks Tēma 

9:30-10:00 Reģistrācija, rīta kafija 
10:00-11:30 Parazītu kontroles nozīme, ekonomiskie faktori un produktivitāti ietekmējošie faktori (jēru 

sadale u.c.), parazīt-rezistents ganāmpulks – ievads. 
 

11:30-12:00 Kafijas pauze 

12:00-13:30 “Zini savu ienaidnieku” ganāmpulka parazītu epidemioloģija, diagnostikas veidi.  
 

13:30-14:15 Pusdienas 

14:15-15:45 Ganāmpulka veselības plāna izveide parazitārā gastroenterīta kontrolei, spēlējot SPĒLI. 
 

15:45-16:00 Īsa pauze, lai izkustētos 

16:00-17:30 Spēle- turpinājums. 
Parazītu kontrole nākotnē.  
Citi faktori, kas ietekmē imūnsistēmas stāvokli un parazītu kontroli.  



 
Pieteikšanās: Lūdzam pieteikties apmācībām, aizpildot reģistrācijas formu, kas atrodama ŠEIT, www.vicinfo.lv un 
veicot apmaksu līdz 4.12.2019.  

 
Dalības maksas: 

Reģistrējoties un veicot apmaksu Seminārs 09.12. Saimniecības vizīte 
10.12. 

Veterinārārsti, aitkopji  Līdz 04.12. (ieskaitot) € 45 €30 

 No 5.12.-7.12. € 70 € 50 

LLU VMF p.l. studenti, 

mācībspēki 

Līdz 04.12. € 30 € 20 

 No 6.12.-7.12. € 60 € 40 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā (un saimniecības vizītē), kafijas pauzes, pusdienas, izdales materiāli, 
sertifikāts.  
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

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

LV63UNLA0008000467036 
 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs (datums). Dalībnieka vārds, Uzvārds  
 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties un rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu. 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2019. gada 4.decembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 5.- 7.decembrim 

atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 8.decembra dalības maksa nav atmaksājama. 

 
 

 
Pasākumi pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems personīgi. 
 
 

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 29449939 (Sandra) vai rakstīt vicpasts@gmail.com 
 Jautājumu gadījumā par rēķiniem lūdzam zvanīt 26341796 (Anete). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfey8WXo_U8RXhfygmrLQk0MqbwpXDHgCT0g0D_UPAVGAtq6g/viewform
http://www.vicinfo.lv/

