
 

 

Aicinām uz 3 x 90 min vebināriem ar  
Veterinārārsti Olgu Ponomarjovu! 

 
 

Vebināru tiešraides notiks trīs ceturtdienas:  
10., 17. Jūnijā un 1.Jūlijā 18:00 – 19:30, bet visi 

ieraksti būs pieejami līdz pat 1.septembrim! 
 

 
 

Olga Ponomarjova, LLU VK veterinārārste, VMF Klīniskā 

institūta vieslektore, zinātniskais asistents, absolvējusi LLU 

VMF 2008. gadā. Lid̄z 2013. gadam strādāja fakultātes 

veterinārajā klin̄ikā. Kopš 2013. gada strādā LLU 

Veterinārajā klin̄ikā, darbib̄as virzieni – mazo dziv̄nieku 

iekšķiḡās slimib̄as, vizuālā diagnostika (radioloģija, 

datortomogrāfija, ultrasonogrāfija). 2014.gadā stazē̌jusies 

Gis̄enes Universitātes klin̄ikā un 2015.gadā Bernes 

Universitātes klin̄ikā vizuālās diagnostikas jomā. No 2015. 

līdz 2020.gadam studēja LLU doktorantūrā. 

 

 

Vebināri paredzēti mazo dzīvnieku praksē strādājošiem veterinārārstiem, studentiem un 

mācībspēkiem. Pirmā vebināra gaitā atkārtosim nieru fizioloģiju un funkcijas, klīnisko pieeju 

pacientiem ar nieru slimībām, akūtas un hroniskas nieru slimības diferenciāciju, nieru funkciju 

laboratorisko novērtēšanu, nieru slimību vizuālo diagnostiku. Otrajā vebinārā runāsim par 

neatliekamo stāvokli, akūtu nieru bojājumu, to cēloņiem un patofizoloģiju, klīnisko ainu, ātras 

diagnostikas un terapijas nozīmi, ārstēšanas iespējām. Trešais vebinārs, hroniska nieru 

slimība, būs balstīts uz hroniskas nieru slimības diagnostiku, stadijas noteikšanu un 

ārstēšanu.   

 

 



 

 

 

Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot vebināru ierakstus sev vēlamā laikā 

līdz pat 1.09.2021.  

Katra vebināra laikā un noslēgumā ir iespēja uzdot jautājumus lektorei tiešraidē.  
* Lai dalība tiešraidē ritētu bez ķibelēm, pievienošanās jāplāno laicīgi- ieteicams 20 min pirms 
sākuma (17:40). 
 
Jebkurš viens vebinārs veterinārārstiem EUR 10 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 5), jebkuri 
divi vebināri EUR 20 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 10), trīs vebināri EUR 30 (Studentiem, 
mācībspēkiem EUR 15).  
 
Lai pievienotos vebināram, katram reģistrētam dalībniekam apmēram 24 h pirms tiešraides 
tiek nosūtīta saite, kas kļūst aktīva 30 min pirms vebināra kā arī skaidra instrukcija kā 
pievienoties tiešraidei. 
Visi dalībnieki saņems vebināra ierakstu un instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei! 
Jāatceras – lai iegūtu sertifikātu par dalību vebināros – jāpiedalās tiešraidē vai jānoskatās 
ieraksti.  

Datums un 

laiks* 

Vebināra tēma Dalības maksa 

veterinārārstiem 

Dalības maksa 

p.l. studentiem 

un 

mācībspēkiem! 

10.jūnijā. 

18:00-19:30 

Nieru slimību klīniskā, 

laboratoriskā un vizuālā 

diagnostika 

 

10,-  

30,- 

5,-  

15,- 

17.jūnijā. 

18:00-19:30 

Akūts nieru bojājums (AKI 

klasifikācija, 

cēloņi, patofizioloģija, klīniskā 

aina, diagnostika, ārstēšana) 

 

10,- 5,- 

1.jūlijā. 

18:00-19:30 

Hroniska nieru slimība (CKD 

izplatība un cēloņi, stadijas, 

klīniskā aina, diagnostika, 

ārstēšana, pacientu monitorings) 

 

10,- 5,- 



 

 

Lai sekmīgi pievienotos tiešraidēm nepieciešams:   
 Dators vai telefons ar skaņu 

 Labs interneta savienojums 

 Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas. 
 Pievienojoties obligāti norādīt savu vārdu, uzvārdu (Kvalifikācijas punktu 

iegūšanai ) 
 

Lai reģistrētos vebināriem, nepieciešams:  

 aizpildīt īso reģistrācijas formu: 
 

AICINĀM REĢISTRĒTIES ŠEIT! 
  (Saite atrodama arī epastā vai www.vicinfo.lv, kā arī LVB un VMF mājas lapās.) 

 
 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 epasts ievadīts neprecīzi un 
labāk reģistrēties vēlreiz! 

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

Vebināri pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums.  
 

Sertifikātu par dalību dalībnieki saņems elektroniski savos epastos tuvu skatīšanās 
termiņa beigām! 

Uz tikšanos vebināros! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16q7Akcw26KFNtHOzlapoVkIqGd2z7dWfv0IjfCGcTaIuUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16q7Akcw26KFNtHOzlapoVkIqGd2z7dWfv0IjfCGcTaIuUQ/viewform
http://www.vicinfo.lv/

