
 
Seminārs veterinārārstiem un 

VMF studentiem: 
 

 

Eksotisko dzīvnieku veterinārmedicīna ar Aleksandru Semjonovu 
 

Norises laiks: 2020.gada 8.februāris (Sestdiena) no 9:00- 17:30 
Norises vieta: LLU VMF 

Valoda : KRIEVU! AR tulkotiem izdales materiāliem latviešu valodā vai 
oriģinālvalodā. 

Lektori: 
Aleksandrs Semjonovs ir veterinārārsts, Igaunijas Dabas Zinātņu 
Universitātes Tartu Veterinārmedicīnas un dzīvnieku zinātņu fakultātes 
pasniedzējs anestezioloģijā, ķirurģijā un neatliekamajā palīdzībā; 
Fakultātes Klīniskā institūta vadītājs, mazo un lielo dzīvnieku klīniku 
vadītājs. Anesteziologs, eksotisko un savvaļas dzīvnieku speciālists, 

piedalās un vada dažādus projektus, kas saistīti ar savvaļas dzīvniekiem, ir pieprasīts lektors 
konferencēs, semināros dažādās valstīs.  
Aleksandru Semjonovu aicinām pie mums ik gadu. Viņš lieliski spēj pasniegt stāstāmo, 
uzsverot būtiskāko, atgādinot par ciešo saikni ar citiem organisma procesiem un to 
mijiedarbību un lomu konkrētajā tematā!  
 
Aleksandrs Makarovs, veterinārārsts, absolvējis Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti 2014. gadā, šobrīd praktizējošs 
veterinārārsts savā privātpraksē “Dr.Makarova veterinārā klīnika” Rīgā 
(www.amvet.lv), kā arī LLU Veterinārajā klīnikā. Darba virzieni pēc 
absolvēšanas - eksotisko dzīvnieku medicīna un mazo dzīvnieku medicīna. 
Stažēšanās -  Ungārija, Čehija, Igaunija, kur padziļināti apguvis eksotisko 
dzīvnieku medicīnu. 
Semināra programma: 

9:30 - 10:00 Reģistrācija, rīta kafija. 
10:00 - 11:30 Eksotisko dzīvnieku anestēzija un sāpju menedžments A.Semjonovs 
11:30-12:00 Kafijas pauze 

12:00-13:30 Biežākas ķirurģiskās manipulācijas eksotiskiem 
dzīvniekiem praksē 

A.Semjonovs 

13:30-14:15 Pusdienas 

14:15-15:15 Eksotisko mīļdzīvnieku vizīte – kā uzlabot tās efektivitāti 
un kvalitāti savā prakses vietā! 

A.Makarovs 

15:15-15:45 Klīniskie gadījumi A.Semjonovs 
15:45-16:00 Īsa pauze 

16:00-17:30 Klīniskie gadījumi A.Semjonovs 

http://www.amvet.lv)/


 

Reģistrācija:  

Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot apmaksu 

par semināru līdz 4.februārim! 
 
Informācija atrodama arī www.vicinfo.lv,  www.lvb.lv, www.vmf.llu.lv 
 
Dalības maksas: 

 Reģistrējoties Veterinārārsti VMF mācībspēki, p.l. 
studenti. 

un veicot apmaksu līdz 
04.02.2019. 

50 € 30 € 

 
pēc 05.02.2019.  

 
70 € 

 
55 € 

 
Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, izdales materiāli krievu vai tulkoti 
latviešu valodā (pēc izvēles), pusdienas, kafijas pauzes.  
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 
 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

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

LV63UNLA0008000467036 
 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties un rēķins Jums tiks nosūtīts uz Jūsu 
norādīto e-pastu. Atsaucot dalību seminārā līdz 2020. gada 4.februārim, dalības maksa tiek 
atmaksāta pilnībā, no 5.-7.februārim atmaksā 50% no iemaksātās summas, sākot no 
8.februāra dalības maksa nav atmaksājama. Ja dalība nav apmaksāta līdz 7.02.20., 
reģistrācija tiek automātiski dzēsta. 
Informējam, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts, fotogrāfijas var tikt izmantotas VIC 
publikācijām sociālajos tīklos. 
 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com  vai zvanīt 29449939 (Sandra) vai 

rēķinu jautājumos: 26341796 (Anete). 
 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR04Oz47e9J3hSYgu79K4Mkpuh_fba8KOqJJ4ZSpbf7FECPg/viewform
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
http://www.vmf.llu.lv/
mailto:vicpasts@gmail.com

