
 Aicina apmeklēt semināru un praktisku nodarbību  

Ganāmpulka ēdināšanas kvalitātes kontrole 

Norises laiks: 2018.gada 7.novembrī  9:30 - 15:30 (18:00) 
Norises vietas:  LLU VMF un m/s “Vecauce” 

 
Latvijā vērojama lielo slaucamo govju ganāmpulku (virs 600 govīm) skaita palielināšanās. Tādos 
turēšanas apstākļos ir bīstama jebkura govju masveida saslimšana ne tikai ar infekcijas, bet arī ar 
vielmaiņas, reproduktīvajām, tesmeņa, ortopēdiskajām u.c. slimībām, ieskaitot teļu un jaunlopu 
veselības problēmas.  
Seminārā runāsim par ganāmpulka veselības kontroles vizītes nepieciešamību, pamatprincipiem, 
stratēģiju, rezultātu analīzi un problēmu novēršanas plāna izveidi. Tā kā dzīvnieku ēdināšana var 
ietekmēt gandrīz visas veselības problēmas, tad seminārā apskatīsim ganāmpulkā ēdināšanas kvalitātes 
novērtēšanu no veterinārārsta kompetences un skata punkta: vispirms - novērtējot barības līdzekļu 
kvalitāti, uzglabāšanas apstākļus, aprēķinātās barības devas; pēc tam – barības sagatavošanu un izdali 
silē; tad – govju apēsto un sagremoto barību un, visbeidzot – dzīvnieku vielmaiņā izmantoto barību. 
Visu papildinās daži praktiski piemēri no Valsts Pētījumu programmā (2014-2018) veiktajām ēdināšanas 
kontroles vizītēm Latvijas ganāmpulkos, kuru laikā ir izveidotas jautājumu anketas pilnvērtīgai datu 
ieguvei un analīzei. 
Nobeigumā mācību saimniecībā ‘’Vecauce” notiks ganāmpulka ēdināšanas kvalitātes vērtēšanas 
praktiskā nodarbība. Vietu skaits praktiskajā nodarbībā ierobežots. /L.Liepa. 

 
Lektore un praktiskās nodarbības vadītāja:  
Dr. med. vet. asoc prof. Laima Liepa – pēc LLA Veterinārās fakultātes absolvēšanas strādājusi par 
vecāko veterinārārsti Dobeles rajona kolhozā „Zelta druva”, pēc tam LLVZPI „SIGRA” Embriju 
transferences (ET) centrā. ET punktā ‘Tērvete” veikusi pētījumus un 1993. gadā ieguvusi zinātņu 
doktora grādu veterinārmedicīnā par tēmu: „Superovulācijas izraisīšanas metožu pilnveidošana govju 
embriju transferencē”. Kopš 1993. gada strādā LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Klīniskajā institūtā, 
lasot „Iekšķīgo slimību, ganāmpulka veselības”, ‘Klīniskās bioķīmijas” un „Toksikoloģijas” studiju kursu 
lekcijas un vadot praktiskās nodarbības, kā arī veicot pētījumus vairākos zinātniskajos projektos. Līdz 
2007. gadam strādājusi par lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsti un lektori Veterinārmedicīnas 
izglītības centrā. Specializācija – atgremotāju (īpaši govju) slimībās un ganāmpulka veselībā. 
 
 

Semināra programma 

9:30 - 10:00 Dalībnieku reģistrēšanās 
10:00 - 11:00 Kas ir ganāmpulka veselības kontroles vizīte? 

Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana ”pirms siles” 
11:00 – 12:00 Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana novietnē (izēdinātā, apēstā, 

sagremotā barība) 
12:00- 12:30 Pusdienas 

12:30 – 13:30 Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana novietnē (metabolizētā barība) 

13:30 – 15:00 Praktisko gadījumu analīze 

15:00 – 16:00 Kafijas pauze/ ceļš uz novietni 

16:00 – 18:00 Praktiska nodarbība m/s “Vecauce”. 
Vietu skaits ierobežots, aicinām reģistrēties laicīgi! 

 



Pieteikšanās: lūdzam pieteikties semināram, aizpildot īsu reģistrācijas formu (šeit) un veicot apmaksu 
par semināru līdz š.g. 1.novembrim. Informācija atrodama arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv mājas lapās. 
 

Dalības maksas: 
 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā/ praktiskajā nodarbībā, sertifikāts, pusdienas, kafijas pauzes, 
praktisko darbu 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: 07.11.2018. Vārds, Uzvārds, Sertif. nr.  

 
Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņems personīgi. 

 
Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties un rēķins Jums tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-
pastu.  
Atsaucot dalību seminārā līdz 2018. gada 1. novembrim, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 2.- 5.novembrim 
atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 6.novembra dalības maksa nav atmaksājama. 

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

(Anete). 
 

Reģistrējoties un veicot apmaksu SEMINĀRS līdz 15:00 Seminārs un praktiskā 
nodarbība  

Veterinārārsti uc 
interesenti 

līdz 01.11.2018. € 40 € 60 

 pēc 01.11.2018. € 65 € 85 
LLU VMF 

p.l. studenti, 
mācībspēki 

līdz 01.11.2018. € 20 € 30 

 pēc 01.11.2018. € 50 € 60 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEiLOhgJerSeb3T8qZUaT8oMJI9mjBamSV3g1eBoljCkDPiQ/viewform
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
mailto:vicpasts@gmail.com

