
 

 

Mācību cikls ar  
veterinārārsti Inesi Bērziņu! 

 
Mikroskops ir, bet kā īsti tas darbojas, kā pareizi to izmantot?! 

 
Lektore: Inese Bērziņa Dr.med.vet. beigusi LLU VMF 2001.gadā. Veterināro 
klīnisko patoloģiju apguvusi ASV, Īrijā un Zviedrijā.  
Profesionālās intereses: citoloģija, onkoloģija, infekcijas slimības. Vairāk kā 17 
gadu pieredze klīniskajā patoloģijā. Šobrīd strādā SIA VetCyto un Universitātes 
Vetfondā. 
 

 Pirmā nodarbība plānota darba dienas noslēgumā, lai esat tuvu saviem mikroskopiem un 
varat paši ar tiem darboties. Praktiska darbošanās ar mikroskopu – gaismu iestatīšana, 
kondensors, okulāri un objektīvi – tas viss Jums kļūs pazīstams un paveicams!  

 Otrā un trešā nodarbība – audu citoloģija, urīna citoloģija un nedaudz hematoloģijas.  

 

 

Datums un 

laiks* 

 

Mācību vakara tēma 

 

Dalības maksa 

veterinārārstiem 

 

Dalības maksa 

p.l. studentiem 

un 

mācībspēkiem! 

 

22.septembris 

(trešdiena) 

17:00-18:30 

 

1) Mikroskops – uzbūve, gaismu 

iestatīšana, kondensors un citi triki, kas 

noderēs dažādu paraugu izmeklēšanā.  

2) Citoloģisko paraugu ņemšana. 

 

10,-  

 

 

 

 

 

30,- 

 

5,- 

 

 

 

 

 

15,- 

14.oktobris 

(ceturtdiena) 

18:30-20:00 

 

Audu citoloģija 

 

10,- 

 

5,- 

 

21.oktobris 

(ceturtdiena) 

18:30-20:00 

 

Audu, urīna, asiņu mikroskopiska 

izmeklēšana 

 

10,- 

 

5,- 



 

 

Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot tiešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz 

pat 21.01.2022. Tiem, kas vēlēsies noskatīties ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms 

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

termiņa noslēguma. 

Tieši tiešraides laikā ir vislabākā iespēja uzdot jautājumus lektorei.  
* Lai dalība tiešraidē ritētu bez ķibelēm, pievienošanās jāplāno laicīgi- ieteicams 20 min pirms 
sākuma (attiecīgi no 16:40 pirmajā un no 18:10 otrajā un trešajā vakarā). 
 
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 tiešraidei, katram reģistrētam dalībniekam apmēram 24 h pirms tās tiek 
nosūtīta saite, kas kļūst aktīva 30 min pirms sākuma, kā arī sīka instrukcija kā pievienoties 
tiešraidei. 
Visi dalībnieki saņem ierakstu un instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei! 
Jāatceras – lai iegūtu sertifikātu par dalību - 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 mācībām 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 saņem elektroniski savos epastos. 

Uz tikšanos! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DPCrqFsuEZIzBiVXEz0fH2j7d5Mcf0AiSXQrV_XK7nYjUA/viewform
http://www.vicinfo.lv/

