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EKSAMINĀCIJAS TĒMAS VETERINĀRMEDICĪNAS PRAKSES 

SERTIFIKĀTAM 

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku ārstniecība 

1. Hormonāli zāļu līdzekļi govīm olnīcu hipofunkcijas un paliekošā dzeltenā 

ķermeņa ārstēšanai. 

2. Progesterona darbība organismā. 

3. Prostaglandīna F2alfa darbība organismā. 

4. Kazu artrīta-encefalīta patoģenēze. 

5. Iezīmētas vakcīnas, to pielietošana. 

6. Subklīnisko mastītu noteikšanas metodes. 

7. Intoksikācija ar vārāmo sāli. 

8. Liesas sērgas ierosinātāja izturība. Aizliegums sekcēt dzīvnieka līķi. 

9. Ketozes veidi un cēloņi govīm. 

10. Aitu katarālā drudža epizootioloģija. 

11. Šķīdumu izvēle intravenozai ievadīšanai govīm acidozes un alkalozes 

gadījumā. 

12. Tiamīna jeb B1 vitamīna deficīts atgremotājiem. 

13. Baltmuskuļu slimība un E hipovitaminoze. 

14. Cūku lenteņa attīstības cikls. Taenia hydatigena attīstības cikls. 

15. Selēna un E vitamīna nozīme vielmaiņā un dzīvības procesos. 

16. Govju saindēšanās ar nitrītiem. 

17. Olbaltumvielu maiņa monogastriskiem dzīvniekiem un atgremotājiem. 

18. Govju infekciozā rinotraheīta etioloģija. 

19. Piena sastāvdaļu biosintēze govs organismā. 

20. Cūku respiratorās infekcijas. 

21. Kuras hipomikroelementozes klīniski izpaužas ar ādas un apmatojuma 

izmaiņām? 

22. Gaistošās taukskābes govs spureklī. 

23. Infekciozā rinotraheīta izpausmes govīm un teļiem. 

24. Pieaugušu trušu pēkšņas nobeigšanās iespējamie cēloņi. 

25. Biežāk sastopamās govju nagu slimības. 

26. Kuras pēcdzemdību slimības gadījumā veidojas sepse? 

27. Salmonelozes un mikoplazmozes diagnostika vistām. 

28. Cūku klasiskā mēra diagnostika. 

29. Gremošanas orgānu klīniska izmeklēšana.  

30. Glumenieka dislokācijas cēloņi un veidi. 

 

Zirgu ārstniecība 

31. Kuņģa primārās dilatācijas ārstēšanas paņēmieni zirgam. 

32. Acepromazīna un ksilazīna lietošana zirgiem. 

33. Zirgu rinopneimonijas patoģenēze un klīniskās pazīmes. 

34. Zirgu virusālā arterīta epizootioloģija. 

35. Kumeļu ienāšu diagnostika. 

36. Zirgu oksiuroze. 

37. Zirga rektāla izmeklēšana, iekšējo orgānu topogrāfija. 

38. Kuras zirgu slimības ir antropozoonozes? 

39. Brūču sadzīšanas komplikācijas. 

40. Kontrindikācijas kortikosteroīdu lietošanai zirgiem. 
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Mazo dzīvnieku ārstniecība 

41. Šķīdumu izvēles un ievadīšanas principi mazo dzīvnieku ārstēšanā. 

42. Kraniālās krusteniskās saites plīsuma diagnostika. 

43. Traumatiskā šoka patoģenēze, klīniskās pazīmes un pirmā palīdzība. 

44. Kortikosteroīdi grūsnības pārtraukšanai. 

45. Dzimumcikla un ovulācijas īpatnības kucei un kaķenei. 

46. Biežākās glikokortikoīdu indikācijas un blakusdarbība suņu ārstēšanā. 

47. Acepromazīna lietošana. 

48. Suņu parvovirusālā enterīta diagnostika. 

49. Suņu infekciozā hepatīta patoģenēze, ārstēšanas principi. 

50. Pirmā palīdzība dzīvniekam, kas cietis transporta negadījumā. 

51. Ksilazīna blakusiedarbība. 

52. Asiņu pārliešanas indikācijas. 

53. Medikamenti sausā keratokonjunktivīta ārstēšanai. 

54. Radzenes čūlas ārstēšana. 

55. Suņu un kaķu barību īpatnības. 

56. Nieru darbības funkcionālie rādītāji. 

57. Kaķu infekciozā peritonīta etiopatoģnēze. 

58. Pirmā palīdzība sunim, kas apēdis grauzēju indi ar antikoagulanta iedarbību. 

59. Narkozes premedikācijas nozīme un līdzekļi. 

60. Organisma ūdens un jonu līdzsvara izmaiņas ilgstošas vemšanas gadījumā. 

61. Toksoplazmu attīstības cikls. 

62. Kas ir proteoglikāni? 

63. Aizkuņģa dziedzera eksokrīno un endokrīno funkciju traucējumi. 

64. Leg-Perteša slimība. 

65. Gūžas locītavas displāzijas cēloņi un diagnostika suņiem. 

66. Biežākie anoreksijas iemesli kaķiem. Simptomātiski zāļu līdzekļi ēstgribas 

veicināšanai. 

 

Likumi 

67. Mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšanas atļauja. 

68. Kādi praktizējoša veterinārārsta pienākumi noteikti "Veterinārmedicīnas 

likumā"? 

69. Klaiņojošu vai agresīvu dzīvnieku eitanāzija. 

70. Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas kārtība. 

71. Praktizējoša veterinārārsta tiesības atteikties no palīdzības sniegšanas 

dzīvniekam. 

72. Karantīnas teritorijas sastāvdaļas pēc "Veterinārmedicīnas likuma". 

73. Likumu normas par klaiņojošiem dzīvniekiem. 

74. Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība. 

75. Veterinārās receptes. 

76. Vadošās starptautiskās organizācijas veterinārmedicīnas jomā. 

77. Dzīvnieku labturības jēdziens pēc "Dzīvnieku aizsardzības likuma". 

78. Dzīvnieku reģistrācija un apzīmēšana. 

79. Pārtikas un veterinārā inspektora lēmuma juridiskais spēks. 

80. Pārtikas un veterinārā inspektora tiesības. 

81. Zāļu iegādes nosacījumi veterinārmedicīniskās prakses veikšanai. 

82. Kādas tiesības praktizējošam veterinārārstam nosaka "Veterinārmedicīnas 

likums"? 

83. Praktizējoša veterinārārsta tiesības. 
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84. Veterinārārsta pienākumi un tiesības, lietojot zāļu līdzekļus produktīviem 

dzīvniekiem. 

85. Zāļu lietošanas ierobežojumi veterinārmedicīniskā praksē. 

 

Latvijas veterinārārstu biedrība 

86. LVB pilnsapulce. 

87. LVB nodaļa. 

88. Veterinārārsta ētikas kodekss. 

89. LVB lēmējinstitūcijas. 

90. LVB biedra nauda. 

91. Dzīvnieku eitanāzijas profesionāli-ētiskie aspekti. 

92. Uzņemšana LVB. 

 

Vispārēji jautājumi 

93. Cik daudz tīrvielas ir dotās koncentrācijas šķīdumā? 

94. Trakumsērgas profilakse. 

95. Injekcijas tilpuma aprēķins pēc dzīvnieka masas un zāļu līdzekļa 

koncentrācijas. 

96. Ar kādām laboratoriskām metodēm diagnosticē leptospirozi, trakumsērgu. 

97. Infekcijas slimību jaunākās diagnostikas metodes. 

98. Asiņu osmotiskais un onkotiskais spiediens. 

99. Primāra un sekundāra brūces sadzīšana. 

100.Pretiekaisuma zāļu līdzekļu iedalījums. 


