
Vebināri: mazo dzīvnieku neiroloģija ar Jāni 
Jeserēviču! 

Aicinām uz 3 x 90 min virtuālām tikšanās reizēm ar veterināro neirologu – Jāni Jeserēviču! 
Vebināri notiks divas otrdienas un vienu ceturtdienu – 2.06., 9.06. un 18.06.!  
Iespēja vērot vebināra ierakstus sev vēlamā laikā arī pēc tā norises! 

 
Jānis Jeserēvičs, DVM, kopš 2005.gada strādā AISTI References klīnikas Neiroloģijas 
nodaļā, Vantaa, Somijā. No 2004.-2008. gadam studējis un strādājis rezidentūru 
Helsinku Universitātes, Veterinārmedicīnas fakultātes Klīnisko veterināro zinātņu 
Neiroloģijas nodaļā. Rezidentūru beidzis 2008.gadā. No 2001.-2004.gadam 
specializējies veterinārajā neiroloģijā klīnikā “Jaggy”, Brno pilsētā, Čehijā. No 1994.-
2000.gadam strādājis kā veterinārārsts Latvijā. No 1989-1994. Studējis LLU VMF 
Jelgavā, Latvijā. 
 “Pirmā tikšanās ietvers neiroloģiskās izmeklēšanas tehniku, ieteicamo secību, nedaudz 
integrējot arī nepieciešamās minimālās anatomijas un fizioloģijas zināšanas. Lekcijā būs 
daudz video materiālu un grafiskas informācijas, ne tik daudz tekstu slaidu.  
Otrā lekcija, principā, būs pirmās turpinājums. Īsumā runāsim par to, ko darīt ar 

izmeklēšanas rezultātiem un kā tie var mums palīdzēt lokalizēt problēmas atrašanās vietu. 
Trešā lekcija būs veltīta iespējamo diagnožu sarakstam. Kas ir VITAMIND? Kā to lietot? Es esmu drošs, ka 
zinu atbildi” (tā par tēmām, kas tiks izrunātas, saka pats J.Jeserēvičs) 
Vebināru noslēgumā iespēja uzdot jautājumus lektoram tiešraidē. Vebināri notiks latviešu valodā. 

*Lai dalība noritētu bez tehniskām ķibelēm, pievienošanās vebināram jāplāno vismaz 20 min pirms sākuma. 
**Jebkurš viens vebinārs veterinārārstiem EUR 15 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 10), jebkuri divi vebināri 
EUR 30 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 20), visi trīs vebināri EUR 40.  Norādiet savu izvēli reģistrējoties.  
Lai pievienotos vebināram, katram reģistrētam dalībniekam pirms vebināra tiek nosūtīta saite, kas kļūst 
aktīva 40 min pirms vebināra, un sīka instrukcija kā pievienoties tiešsaistē. Ja vebināra norises brīdī esat 
aizņemti ar citiem darbiem, saņemsiet vebināra ierakstu un instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei. 
Lai sekmīgi pievienotos nepieciešams: 

 Dators vai telefons ar skaņu 
 Labs interneta savienojums 

 Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas. (ZOOM Cloud meetings) – konta izveide 
nav nepieciešama! 

 Reģistrējoties norādīt savu vārdu, uzvārdu 

Lai reģistrētos vebināriem, nepieciešams: 

 Aizpildīt īso reģistrācijas formu, ka atverama  ŠEIT,  epastā vai www.vicinfo.lv! 

 Veikt apmaksu par vebināriem uz  VIC kontu:  
Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 40003409467 

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

LV63UNLA0008000467036 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Vebinārs (datums). Vārds, Uzvārds. 

Vebināri pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems elektroniski!  

Datums un laiks* Tēma Dalības maksa 
veterinārārstiem 

Dalības maksa p.l. VMF 
studentiem un 
mācībspēkiem! 

02.06. 18:30-20:00 Neiroloģiskā izmeklēšana. 15,-  
40**,- 

10,-  
25**,- 09.06. 18:30-20:00 Izmeklējumu interpretācija un 

lokalizācija. 
15,- 10,- 

18.06. 18:30-20:00 Diferenciāldiagnozes (VITAMIND) 15,- 10,- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ4e9crNL-8y42_2DhfDV_jgabezQpxjEG1eceUdm_4mK0TQ/viewform

