
 

 

Vebināru cikls mazo dzīvnieku 
endokrinoloģijā ar  

Veterinārārsti Kristīni Drevinsku! 
 

 
Lektore: Mg.med.vet,, VMF lektore; LLU Mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas 
terapeits. Ikdienā strādā iekšķīgo slimību disciplīnā un veic ultrasonogrāfijas, 
endoskopijas izmeklējumus. Piedalījusies dažādos klīniskajos pētījumos, kā 
lektore piedalās VIC semināros un apmācībās, atzīta un augsti novērtēta kolēģe 
un pasniedzēja! 
Vebināros lektore pārrunās tēmas, vadoties no savas pieredzes un praktiskās 
pieejas, uzsverot to, kam jāvērš uzmanība ikdienas darbā, ārstējot minētajām 
slimībām skartos dzīvniekus!  
 

 
Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot tiešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz 
pat 10.02.2022. 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. 

 
Datums un 

laiks* 

 
Vebināra tēma 

 
Dalības maksa 

veterinārārstiem 

 
Dalības maksa 
p.l. studentiem 

un 
mācībspēkiem! 

 
10.novembris 
(trešdiena) 
18:30-20:00 

 
Vairogdziedzera saslimšanas, pieeja. 
Hipertireoidisms/Hipotireoidisms 
suņiem un kaķiem.1.daļa. 

 
10,-  

 
 
 

 
 
40,- 

 
5,- 

 
 
 
 
 
20,- 

17. novembris  
(trešdiena) 
18:30-20:00 

Vairogdziedzera saslimšanas, 
pieeja.Hipertireoidisms/Hipotireoidisms 
suņiem un kaķiem.2.daļa. 

 
10,- 

 
5,- 

24.novembris 
(trešdiena) 
18:30-20:00 

Virsnieru dziedzera saslimšanas, pieeja. 
Hiperadrenokorticisms/Hipoadrenokorti
cisms suņiem un kaķiem.1.daļa. 
 

 
10,- 

 
5,- 

 
1.decembris 
(trešdiena) 
18:30-20:00 

Virsnieru dziedzera saslimšanas, pieeja. 

Hiperadrenokorticisms/Hipoadrenokorti

cisms suņiem un kaķiem.2.daļa 

10,- 5,- 



 

 

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 18:10). 
 
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), četri vebināri Eur 40 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 20) 
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/1FAIpQLSdDD1rwl1oNHUDHVbpZVBy4-gGZq10PvufQwJ9Mpx1e1Zre3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDD1rwl1oNHUDHVbpZVBy4-gGZq10PvufQwJ9Mpx1e1Zre3w/viewform
http://www.vicinfo.lv/

