
Veterinārmedicīnas Izglī3bas centrs aicina uz 
mācībām: 
 “Hospiss un palia3vā aprūpe ar Dr. L. Valdmanis.” 

Divas ceturtdienas: 24. un 31. martā no 18:00-19:30 
PlaJorma: ZOOM, Valoda: Latviešu! 

 
Lektore: Dr. Lizete Valdmanis - ser2ficēta hospisa un palia:vās 
aprūpes veterinārārste Toronto, Kanādā. 
Uzaugusi latviskā ģimenē Hamiltonā, Ontario provincē, Kanādā. 
Ieguvusi veterinārārsta grādu Ontario Veterinary College 2008.gadā. 
Strādājusi mazo dzīvnieku klīnikās (ieskaitot ekso2sko dzīvnieku 
klīniku) līdz 2019. gadam. 2021. gadā ieguvusi CHPV (cer2fied 
hospice and pallia2ve care veterinarian) ser2fikātu IAAHPC 
(Interna2onal Accocia2on for Animal Hospice and Pallia2ve Care) un 
šobrīd strādā kā hospisa veterinārārste  Midtown Mobile Veterinary 
Hospice Services (MMVHS), Toronto, Kanādā. 

Dzīvnieku hospiss un palia:vā aprūpe 2ek atzīta par svarīgu aspektu mājdzīvnieku 
veterinārijā. Tā kā veterinārā medicīna turpina a[s:2es, piedāvājot mūsu pacien2em arvien 
plašākas ārstēšanas iespējas, rodas arī nepieciešamība atzīt pacientu aprūpi dzīves beigās 
kā neatņemamu labas dzīves kvalitātes atbalsta sastāvdaļu. 
Dr. Valdmanis prezentēs divu daļu lekciju ciklu, kurās runās par ieskatu veterinārajā hospisā 
un palia:vajā aprūpē: kas tas ir, ieguvumi un kā ieviest hospisa aprūpi mājdzīvnieku 
pacie2em jūsu klīnikā. Otrajā lekcijā 2ks apspriesta eitanāzija mājās, mājdzīvnieku aprūpe 
un atbalsts ģimenēm. 

Vebināru datumi, laiki un tēmas: 

Vebināri norisināsies ZOOM pla`ormā. Lai pievienotos 2ešraidei, katram reģistrētam dalībniekam apmēram 
24 h pirms tās 2ek nosū:ta saite, kas kļūst ak:va 30 min pirms sākuma, kā arī sīka instrukcija kā 
pievieno2es 2ešraidei. Tieši 2ešraides laikā un noslēgumā ir vislabākā iespēja uzdot jautājumus lektorei. 

24. marts 
18:00 – 19:30* 

Hospiss un palia3vā aprūpe, ieguvumi, ieviešana 
praksē.

31.marts 
18:00 – 19:30* 

Mājdzīvnieku aprūpe, eitanāzija, atbalsts 
ģimenēm.



* Lai dalība 2ešraidē ritētu bez ķibelēm, pievienošanās jāplāno laicīgi- ieteicams 20 min pirms sākuma 
(aeecīgi no 17:40). 

Lai reģistrētos vebināriem, lūdzam aizpildīt īsu reģistrācijas formu, kas atverama šeit: 

Reģistrācija šeit! 
REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU! 

Ja apsEprinājumu dalībnieks nesaņem – tātad reģistrējoEes e-pasts ievadīts neprecīzi un 
labāk reģistrēEes vēlreiz! 

Reģistrācijas saite atrodama arī www.vicinfo.lv, www.vmf.llu.lv un www.lvb.lv  

Dalības maksas: 

Jebkurš viens vebinārs veterinārārs2em EUR 15 (Studen2em, mācībspēkiem bezmaksas), abi  
vebināri EUR 30 (Studen2em, mācībspēkiem bezmaksas, bet jāpiereģistrējas!) 
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Rēķina numurs, Vebināra datums, Vārds, uzvārds. 

Visiem reģistrē2em dalībniekiem būs iespēja vērot 2ešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz 
pat 30.06.2022. Ierakstu un instrukciju, kā reģistrē2es tā apskatei saņem visi dalībnieki! 
Jāatceras – lai iegūtu ser2fikātu par dalību - jāpiedalās 2ešraidē vai jānoskatās ieraks2. 
Tiem, kas vēlēsies noska3Yes ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms Yešraidēm, jāveic 
reģistrācija ieraksYem un jānoskatās Ye ne vēlāk kā līdz 2 nedēļām pirms termiņa 
noslēguma. 

RekvizīY pārskai3jumam:  
Veterinārmedicīnas Izglī:bas centrs SIA  

Reg. Nr: 40003409467 
Banka: SEB banka 

Bankas kods :UNLALV2X 
Bank account: LV63UNLA0008000467036 

Adrese: K. Helmaņa iela 8, 
Jelgava LV -3004 

Lai sekmīgi pievienotos 2ešraidēm nepieciešams: 
• Dators vai telefons ar skaņu 
• Labs interneta savienojums 
• Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas. 
• Pievienojo2es jāreģistrē savs vārds, uzvārds. 

Vebināri pieteikY LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

VeterinārārsY EUR 30 PAR ABIEM VEBINĀRIEM 
EUR 15 PAR JEBKURU VIENU

Mācībspēki, Vet.med. StudenY 
(pilna laika)

BEZMAKSAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyrV7FCKiBaRLz0pNkXHvn_CZ63NhGutaQOKHdzJRRcY2e8w/viewform
http://www.vicinfo.lv
http://www.vmf.llu.lv
http://www.lvb.lv


SerYfikātu par dalību dalībnieki saņem elektroniski savos e-pastos. 


