Apmācības medniekiem
un medību
speciālistiem
LLU VMF pasniedzēji bieži saņem jautājumus no medniekiem par dažādiem ar savvaļas
dzīvnieku slimībām interesējošiem jautājumiem. Šajā seminārā tiks rastas atbildes uz tiem,
aicinām piedalīties visus jomas cilvēkus, lai papildinātu savas zināšanas!
Norises vieta: LLU VMF F korpuss
Norises datums un laiks: 2018.gada 30.novembrī (piektdiena) no 9:30-17:00
Lektori:
Anna Anita Krūklīte Mg.med.vet., LLU VMF lektore . Strādā LLU VMF Pārtikas un vides
higiēnas institūtā kopš 1971.gada. Vada nodarbības VMF un LF studentiem mācību
priekšmetā Parazitoloģija un invāzijas slimības. Sniedz konsultācijas dzīvnieku audzētājiem
parazitoloģijas jautājumos.

Kaspars Kovaļenko Dr.med.vet. asociētais profesors. Latvijas Lauksaimniecības
universitātes, Veterinārmedicīnas fakultātes, asociētais profesors, Pārtikas un vides
higiēnas institūta direktors un vadošais pētnieks. Piedalījies un veicis pētījumus
veterinārmedicīnas zinātnes Pārtikas higiēnas, Infekcijas slimību un mikrobioloģijas, kā
arī Veterinārās farmakoloģijas un toksikoloģijas apakšnozarēs.

Dace Stankeviča LLU VMF vieslektore. No 2015. gada septembra Veterinārmedicīnas
fakultātē vada nodarbības studiju priekšmetos – Speciālā patoloģija, Dzīvnieku
patologanatomiskās sekcijas. Fakultātē darbojas arī kā veterinārais patologs, veicot
patologanatomiskās sekcijas dažādu sugu dzīvniekiem, sniedzot konsultācijas un slēdzienus
dzīvnieku saslimšanas/nobeigšanās gadījumos.

Evita Leitāne Mg.med.vet LR PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu
ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte. 1999.g. beigusi LLU VMF,
uzsākusi privātpraksi dažādu sugu dzīvniekiem, ko turpina vēl joprojām. 2002.gadā
uzsākusi darbu kā veterinārais eksperts SIA “Kompeksim Nākotne» kautuvē, vēlāk kā
vecākais veterinārais eksperts PVD Jelgavas pārvaldē. No 2008.gada strādā PVD valsts
pārtikas inspektora amatā Jelgavas pārvaldē un no 2009. Pārtikas uzraudzības
departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļā kā vecākais
eksperts. Amata pienākumi - svaigas gaļas oficiālā kontrole, gaļas veterinārā ekspertīze,
valsts pilnvaroto veterinārārstu kautuvēs apmācība, profesionālā uzraudzība un darba
plānošana un metodiskā vadība. Papildinājusi savas zināšanas, piedaloties Eiropas
komisijas organizētajās apmācībās un darba grupās attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu un uzraudzību, kā arī
medījamo dzīvnieku gaļas uzraudzību.

Semināra programma

Laiks

Tēma

Lektors

9:30 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija, Kafija

10:00 – 11:30 Savvaļas dzīvnieku infekcijas slimības

K.Kovaļenko

11:30 - 12:30 Aktuālo parazitāro slimību atpazīšana, profilakse.1.daļa

A.Krūklīte

12:30 - 13:15

Pusdienas

13:15 - 14:30 Aktuālo parazitāro slimību atpazīšana, profilakse.2.daļa. A.Krūklīte
14:30 - 15:30 Med. dzīvnieku dažādu orgānu un audu patoloģiskās D.Stankeviča

izmaiņas, to novērtēšana.
15:30 - 16:00
Kafijas pauze
16:00 - 17:00 Aktualitātes medījamo dzīvnieku
likumdošanā

gaļas

aprites E. Leitāne

Pieteikšanās: Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu, kas atrodama
ŠEIT un veicot apmaksu par apmācībām. Ja Jums nepieciešams rēķins, lūdzam norādīt to
reģistrējoties un rēķins tiks Jums sagatavots un nosūtīts uz e-pastu.
Dalības maksas:
Veicot apmaksu līdz 26.11.2018.
Veicot apmaksu pēc 26.11.2018.

Medību speciālisti, veterinārārsti
uc interesenti.

VMF mācībspēki, pilna laika
studenti.

45 €
65 €

25 €
35 €

Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, pusdienas, izdales materiāli.
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 30.11.2018. Vārds, Uzvārds.

Atcelšanas politika: Atsaucot dalību seminārā līdz 2018. gada 26.novembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 27.28.novembrim atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 29.novembra dalības maksa nav atmaksājama.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com vai zvanīt 29449939 (Sandra), rēķinu jautājumos
lūdzam zvanīt 26341796 (Anete).
Pasākums pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums.
Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems personīgi.

