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Smiltenes tehnikuma _______veterinārmedicīnas kursa audzēknes(-ņa) 

Vārds uzvārds_________________________ 

Patstāvīgā uzdevuma apraksts 

Ābelīšu ģimene: tēvs, māte, divi mazgadīgi bērni, suns Bonis, kaķis Rūdis. 

 

Dzīves vieta: lauku mājas meža ielokā ”Kraujas”. 

Vaļasprieki: 

Tēvs- brīvdienas pavada kopā ar savu suni  Boni un mednieku kolektīvu (jauc 

bebru    dambjus, pēta dzīvnieku pēdas, medī dotajā brīdī atļautos dzīvniekus). 

Māte-patīk izbraukt uz pilsētu, brīvajos brīžos dodas pastaigā ar suni.Ar Boni 

viņa var sarunāt visu, bet Rūdis nepakļaujas-dažreiz ieskrāpē un uzšņāc ar 

domu: ”Nemaz nemēģini mani aiztikt!” 
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Mājdzīvnieki: 

Suns (medību) Bonis un kaķis  Rūdis                                                        

 

Bonis-6 gadus vecs suns, vīriešu kārtas, 15 kg smags,  mīl medības, savus 

saimniekus, to  bērnus un kaķi Rūdi. Nez kāpēc bieži šļūc uz dibena!!??? 

Vairāk par visu pasaulē nemīl sauso barību. 

Rūdis-8 gadus vecs,  kastrēts runcis, 4,5 kg smags. Par visu vairāk mīl vistas 

fileju, saimnieku gultu ar visu ekipējumu: segu, spilveniem, palagiem, nedaudz 

Boni. Pēdējā laikā Rūdim parādījies dīvains klepus un šad tad atvemj barību. 

Necieš uzbāzīgos saimnieku bērnus(taču - kur Tu liksies??!!). 

Pienācis pavasaris- abus dzīvniekus vajadzētu attārpot. Pēdējo reizi dzīvnieki 

attārpoti iepriekšējā gada  rudenī. 
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Uzdevums nr.1 

Atbildēt uz ievirzes jautājumiem. 

Nr.pk. Jautājums Iegūstami punkti 

1. Par kādu parazitāru slimību varētu liecināt 
dzīvnieka šļūkšana uz dibena? 

1 

2. Par kādu parazitāru slimību varētu liecināt 
simptomi , ja dzīvnieks klepo un atvemj barību? 

1 

3. Kāda ir parazitāro slimību profilakse, ja cilvēki ir 
ciešā kontaktā ar dzīvniekiem? 

1 

4. Kāda nozīme dzīvnieku attārpošanā ir dzīvnieka 
svaram? 

1 

 

Uzdevums nr.2 

Kā veikt dzīvnieku attārpošanu? (praktiskā daļa) 

Nr.pk. Jautājums Jūsu atbilde, pamatojums 
(var pievienot attēlus) 

Iegūstami 
punkti 

 

1. Kāpēc dzīvniekus 
vajadzētu attārpot? 

 1 

2. Kuru attārpošanas līdzekli 
izvēlēsies Bonim? 

 1 

3.  Kāda ir preparāta aktīvā 
viela(vielas)? 

 1 

4.  Uz ko darbojas aktīvā 
viela(vielas)? 

 1 

5.  Kā ievadīsi attārpošanas  
līdzekli  Bonim? 
(aprakstīt ievadīšanas 
tehniku) 
 

 2 

6. Pēc cik ilga laika attārposi 
nākamreiz? 

 1 

7. Kuru attārpošanas līdzekli  1 



Profesionālo priekšmetu pedagogs Rudīte Benta 
 

izvēlēsies Rūdim? 

8. Kāda ir preparāta aktīvā 
viela(vielas)? 

 1 

9. Kā ievadīsi attārpošanas 
līdzekli Rūdim? 
(aprakstīt ievadīšanas 
tehniku) 

 2 

10. Pēc cik ilga laika attārposi  
Rūdi nākošreiz? 

 1 

11. Varbūt jums ir kaut kas 
neskaidrs, jautājams man 
?:) 

  

 

Pārbaudes jautājumi: 

1.Kuru  attārpošanas līdzekli izvēlējies Bonim?  (1 punkts)  

2.Kāpēc tieši šo līdzekli? Pamatot izvēli.(2 punkti) 

3.Uz kādiem helmintiem darbojas Tavs izvēlētais attārpošanas līdzeklis?  

(1punkts)  

4.Kuru attārpošanas līdzekli izvēlējies Rūdim? (1 punkts)   

5.Kāpēc tieši šo līdzekli? Pamatot izvēli.(2 punkts)     

6.Uz kādiem helmintiem darbojas Tavs izvēlētais attārpošanas līdzeklis?  

(1 punkts) 

Kopā max 26 punkti 

 

Vērtēšana profesionālajos mācību priekšmetos veic pēc sekojošas skalas: 
Ballēs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%  1-17 18-34 35-51 52-69 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

           

 


