
 

 

Vebināru cikls par ārstniecības 
augiem ar  

Veterinārārsti Māru Vidužu! 
 

Lai gan dzīvnieku un cilvēku ārstēšanā liela nozīme ir sintezēto ķīmisko vielu 
savienojumiem, nevar noliegt dabas vielu nozīmi -  augu izmantošanu klīniskā 
stāvokļa uzlabošanā. (M. Viduža) 
 
Lektore: M. Viduža, veterinārārste, Mag.vet.med., ilgadēja LVB valdes priekšsēdētāja. LLU 
VMF absolvējusi 1988. gadā,  strādājusi un arī pašlaik strādā Jelgavas novada Glūdas un 
Zaļenieku pagastos. Starp visiem citiem darbiem un hobijiem, Māra Viduža ir āri 
ārstniecības augu pazinēja, herbāliste, absolvējusi herbalistikas kursu pie zāļu vīra Jura 
Buša, pašlaik lēnām iekopj savu lauku augu mazdārziņu. 
 

 

 

 

Datums un 

laiks* 

 

Vebināra tēma 

 

Dalības maksa 

veterinārārstiem 

 
 

Dalības maksa p.l. 
studentiem un 

mācībspēkiem! 

 

7.jūlijā 

(trešdiena) 

18:00-19:30 

 
Kas ir ārstēšana ar augiem. Ārstniecības 

augu iedalījuma shēmas. Ķīmiskais 
sastāvs, kas nosaka, kāpēc augu varam 

izmantot ārstniecībā. Piemēri. 

 

10,- 

 

 

 

 

 

30,- 

 

5,- 

 

 

 

 

 

15,- 

14.julijā 

(trešdiena) 

18:00-19:30 

 

 
Drogu (saknes, stublāji, lapas, ziedi, 
augļi) ievākšanas nosacījumi (laika 

apstākļi, gadalaiks, dabas aizsardzības 
nosacījumi), uzglabāšana. 

Līdzekļi, ko var gatavot no augiem. 
Piemēri. 

 

10,- 

 

5,- 

 

21.jūlijā 

(trešdiena) 

18:00-19:30 

 

 
Aptieka rokas attālumā – augsnes izvēle 

mazdārziņam ārstniecības augu 
stādīšanai. 

Populārāko augu apraksti (botāniskais 
raksturojums, ķīmiskais sastāvs, 

lietošana). 

 

10,- 

 

5,- 



 

 

Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot vebināru ierakstus sev vēlamā laikā 

līdz pat 1.09.2021. Tiem,kas vēlēsies noskatīties ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms 

tiešraidēm, jāveic reģistrācija ierakstiem un jānoskatās tie ne vēlāk kā līdz 2 

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.  
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, kas atrodama ŠEIT! 
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 e-pasts 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/1FAIpQLSc4dDfD883bUY0dQQayxCnRgXiKyZssf1RwLOYE6VDKwDoaGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4dDfD883bUY0dQQayxCnRgXiKyZssf1RwLOYE6VDKwDoaGA/viewform
http://www.vicinfo.lv/

