
Vebināri: Ortopēdisko saslimšanu 
rentgenoloģiskā izmeklēšana! 

Aicinām uz 2 x 90 min virtuālām tikšanās reizēm ar Ligitu Zorgevicu-Pockeviču! 
Vebināri diviem maija svētdienu vakariem – 17.un 24.05.! 

 Iespēja vērot vebināra ierakstus sev vēlamā laikā arī pēc tā norises! 
 

Ligita Zorgevica-Pockeviča absolvējusi LLU VMF 2002. gadā. 2003. gadā LLU VMF ieguva 
maģistra grādu. No 2002.-2006.gadam strādāja VIC klīnikā un no 2003.-2006. LLU par 
pasniedzēju VMF. 2011. ieguva veterinārā ķirurga diplomu Lietuvas veselības zinātņu 
universitātē (LVZU). kopš 2011. gada strādā Kauņā LVZU Dr. L.Kriaučeliūnas mazo 
dzīvnieku klīnikā par ķirurgu. No 2012. gada LVZU pasniedz ķirurģiju. 2017. gadā kļuva 
par mazo dzīvnieku ķirurģijas koordinējošo pasniedzēju. Izstrādājusi mazo dzīvnieku 
ķirurģijas rezidentūras studiju programmu, kura šobrīd jau otro gadu tiek veiksmīgi 
īstenota LVZU. 2019.gada decembrī uzsākusi studijas Bernes universitātē Šveicē mazo 

dzīvnieku ķirurģijas rezidentūrā. 
Vebināros tiks apskatītas dažādas iespējamās ortopēdiskās saslimšanas priekškājās un pakaļkājās soli pa 
solim, mācīsimies izvēlēties  nepieciešamās projekcijas konkrētu aizdomu diagnožu apstprināšanai, 
analizēti rentgenuzņēmumi, pazīmes kā atpazīt konkrētas saslimšanas. Vebināra noslēgumā iespēja uzdot 
jautājumus lektorei tiešraidē. Vebināri notiks latviešu valodā. 

*Lai dalība noritētu bez tehniskām ķibelēm, pievienošanās vebināram jāplāno vismaz 20 min pirms sākuma.  
 
Lai pievienotos vebināram, katram reģistrētam dalībniekam pirms vebināra tiek nosūtīta saite, kura kļūst 
aktīva 30 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 
 Labs interneta savienojums 

 Dators ar skaņu, lai dzirdat Ligitas Zorgevicas-Pockevičas balsi 
 Ja izmanto telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas. (ZOOM Cloud meetings) – konta 

izveide nav nepieciešama! 
 Reģistrējoties norādīt savu vārdu, uzvārdu vai segvārdu  

Lai reģistrētos vebināriem: 

 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! 

17.05. 18:30-20:00 Priekškājas ortopēdisko saslimšanu 
rentgenoloģiskā izmeklēšana. 

15,-  
30,- 

10,-  
20,- 

24.05. 18:30-20:00 Pakaļkājas ortopēdisko saslimšanu 
rentgenoloģiskā izmeklēšana. 

15,- 10,- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB4gz6CPjupp17qbO0E_cb3CaiZAr07-t5IhwvmHCf2OSw7w/viewform

