
VEBINĀRU CIKLS:
ANTIMIKROBIĀLĀ REZISTENCE

veterinārajā praksē.
Vebināri notiks četras secīgas ceturtdienas: 11.02., 18.02., 25.02. un 4.03. no 18:30 – 20:00

ZOOM platformā.
Šie vebināri paredzēti visiem veterinārārstiem un jomā strādājošajiem, kas vēlas labāk izprast
šobrīd aktuālos AMR jautājumus.
Vebināros uzzināsiet - kas ir AMR, kā viss aizsākās, kādā situācijā atrodamies pašlaik, kas
mūs sagaida nākotnē; kādas ir šobrīd pasaulē un Latvijā esošās vadlīnijas veterinārajām
praksēm, attiecībā uz antibakteriālo līdzekļu lietošanu. Šie jautājumi ir jo īpaši svarīgi tieši
mūsu profesijā, tieši mēs - veterinārāsti, topošie veterinārārsti un pārējie - ar jomu saistītie
profesionāļi esam līdzatbildīgi AMR attīstībā. Tieši mums ir labi jāpārzin šie jautājumi, aktīvi
jāpiedalās sabiedrības informēšanā, jāmāk paskaidrot katram, kāpēc nepamatota
antibakteriālo līdzekļu lietošana nav pieļaujama.
Vebināri 11.02. un 18.02. piemēroti mazo, lielo un jaukto prakšu veterinārijā strādājošajiem,
25.02. un 04.03. - mazo dzīvnieku praksēs strādājošajiem.
Plānos ir turpināt šo vebināru sēriju arī tieši lielo prakšu jomā strādājošajiem, par tiem
informēsim tuvākajā laikā!

Datums
un laiks*

Vebināra tēma Lektors Dalības maksa
veterinārārstiem
uc interesentiem

Dalības maksa p.l.
VMF, Smiltenes t.,
Bebrenes t.
studentiem un
mācībspēkiem!

11.02.
18:30-20:00

AMR pasaulē un
Latvijā.

K. Kovaļenko 10,-

40,-**

5,-

20,-**

18.02.
18:30-20:00

Antibakteriālo
līdzekļu
lietošanas
kopējās
vadlīnijas.

L. Kovaļčuka 10,- 5,-



25.02.
18:30-20:00

Antibakteriālo
līdzekļu
lietošanas
vadlīnijas mazo
dzīvnieku
dermatoloģijā.

J. Kondratjeva 10,- 5,-

04.03.
18:30-20:00

Antibakteriālo
līdzekļu
lietošanas
vadlīnijas mazo
dzīvnieku
elpošanas un
uroģenitālās
sistēmas
saslimšanas
gadījumos.

M.
Nikolajenko

10,- 5,-

Lektori:

Kaspars Kovaļenko Asociētais profesors, Dr.med.Vet., VMF dekāns; Pārtikas un
vides higiēnas institūta vadošais pētnieks. Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (LLMZA), Latvijas Zinātnes padomes (LZP)
eksperts, LZP ekspertu komisijas loceklis. Absolvējis LLU VMF 2009. gadā. Vada
lekciju kursu “Infekcijas slimības”. Veicis pētījumus Pārtikas higiēnas, infekcijas
slimību, farmakoloģijas un toksikoloģijas, kā arī pārtikas produktu ražošanā jomā.
Galvenās pētnieciskās intereses ir zoonotiskie aģenti pārtikas aprites ķēdē un
antimikrobiālā rezistence. 28 zinātnisko publikāciju autors.

Līga Kovaļčuka Asoc.prof. Dr.med.vet. Absolvējusi LLU VMF
2006.gadā, šobrīd strādā LLU Veterinārajā klīnikā un SIA PET
CITY (Dzīvnieku veselības centrs), pieņemot oftalmoloģiskos
pacientus. Oftalmoloģijas zināšanas ieguvusi mācoties un strādājot
veterinārajā klīnikā ProVet Budapeštā (Ungārijā), mazo dzīvnieku
klīnikā Tierärztliche Hochschule Hannover un Berlīnes Brīvajā
augstskolā (Vācijā), kā arī Kembridžas universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes Mazo dzīvnieku klīnikas
oftalmoloģijas nodaļā (Lielbritānijā) un dažādās privātās Kembridžas klīnikās Dr. David L Williams
vadībā (Lielbritānijā). L. Kovaļčuka kopš 2006. gada ir LLU VMF mācībspēks un no 2006. gada
līdz 2011. gadam, sadarbībā ar Kembridžas universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes
oftalmologiem, izstrādāja doktora disertāciju veterinārās oftalmoloģijas apakšnozarē. No 2014. –
2019. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta direktore. Līga Kovaļčuka ir vadošā
pētniece, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts. VMF studentiem pasniedz farmakoloģiju,
klīnisko farmakoterapiju, oftalmoloģiju.



Jevgēnija Kondratjeva absolvējusi LLU VMF 2012. gadā, no 2012.
gada studē doktorantūrā. No 2015.-2018. Gadam strādājusi LLU VMF,
pasniedzot veterināro histoloģiju un mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības,
kā arī LLU Veterinārajā klīnikā, praktizējoties mazo dzīvnieku
dermatoloģijā. Pildījusi LLU Veterinārās klīnikas direktores pienākumus.
Dermatoloģijas zināšanas lektore ir apguvusi Veterinārās Dermatoloģijas
skolā Tartu, Igaunijā dermatoloģijas jomā diplomētas specialistes
Svetlanas Belovas vadībā, ESAVS (European School for Advanced
Veterinary Studies) Dermatoloģijas kursos Vīnē, Austrijā dermatoloģijas
jomā diplomēto specialistu Craig Griffin, Ralf Muller un David Lloyd

vadībā, katru gadu piedalās Eiropas Veterinārās Dermatoloģijas Biedrības rīkotajos kongresos
un praktiskajos semināros. Jevgēnija ir Eiropas Veterinārās Dermatoloģijas Biedrības (ESVD)
biedrs un no 2017. gada – valdes locekle, viņas galvenais pienākums ir semināru organizācija
un vadīšana Rietumeiropā. Kopš 2018.gada pārcēlusies uz Tulūzu, Francijā, kur strādā
Tulūzas Nacionālās Veterinārās skolas Dermatoloģijas nodaļā. No 2020. gada studē Eiropas
Veterinārās dermatoloģijas rezidentūrā un Tulūzas Universitātes maģistratūrā, “Imunoloģija.
Infekcijas slimības.” novirzienā.

Madara Nikolajenko, veterinārārste LLU Mazo dzīvnieku klīnikā Jelgavā un
Dr. Makarova veterinārajā klīnikā Rīgā. Absolvējusi LLU VMF 2019. gadā.
Darbības virziens - mazo dzīvnieku terapija un klīniskā patoloģija.

Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot vebināra ierakstus sev vēlamā laikā
līdz pat 04.04.21.

Katra vebināra noslēgumā ir iespēja uzdot jautājumus katram lektoram tiešraidē. Vebināri
notiks latviešu valodā.

* Lai dalība noritētu bez tehniskām ķibelēm, pievienošanās jāplāno vismaz 20 min pirms
sākuma.
**Jebkurš viens vebinārs veterinārārstiem EUR 10 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 5),
jebkuri divi vebināri EUR 20 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 10), visi četri vebināri EUR 40
(Studentiem, mācībspēkiem EUR 20).

Lai pievienotos vebināram, katram reģistrētam dalībniekam pirms vebināra tiek nosūtīta saite,
kas kļūst aktīva 40 min pirms vebināra un skaidra instrukcija kā pievienoties tiešsaistei. Ja
vebināra norises brīdī esat aizņemti ar citiem darbiem, saņemsiet vebināra ierakstu un
instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei.

Visi dalībnieki pirms vebināra saņem lektora prezentāciju izdrukai!

Lai sekmīgi pievienotos tiešraidēm nepieciešams:



· Dators vai telefons ar skaņu
· Labs interneta savienojums
· Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas.
· Pievienojoties norādīt savu vārdu, uzvārdu (Kvalifikācijas punktu iegūšanai )

Lai reģistrētos vebināriem, nepieciešams: aizpildīt īso reģistrācijas formu, kas
ATVERAMA ŠEIT, epastā vai www.vicinfo.lv un veikt apmaksu par vebināriem uz VIC
kontu:

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 40003409467
K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004

SEB banka UNLALV2X
LV63UNLA0008000467036

REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU!
Ja apstiprinājumu dalībnieks nesaņem – tātad reģistrējoties e-pasts ievadīts neprecīzi

un ieteicams reģistrēties vēlreiz!

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

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

(Jāatceras – lai iegūtu sertifikātu par dalību vebināros - jāpiedalās tiešraidē vai
jānoskatās ieraksti!)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWNGPcPevxvSiPZzmd4iBB-M-jAR6s34nQ1Um_cDIlqY2qg/viewform
http://www.vicinfo.lv

