
 

 

Veterinārmedicīnas Izglītības centrs aicina noslēgt 
2021.gadu mācību vebināru ciklā 

 
Anestezioloģija ar Aleksandru Semjonovu! 

4 trešdienu vakari = 4 vebināri 
8., 15., 22. un 29. decembrī 18:30-20:00 

Platforma: ZOOM, Valoda: KRIEVU. 

Lektors: 

Aleksandrs Semjonovs, DVM, PhD 
Igaunijas Dabas Zinātņu Universitātes Tartu, Veterinārmedicīnas 
un dzīvnieku zinātņu fakultātes vadošais pasniedzej̄s 
anestezioloģijā, ķirurģijā un intensīvajā terapijā.  Fakultātes 
Klīniskā institut̄a vadītājs, mazo un lielo dzīvnieku klīniku 
vadītājs. Anesteziologs, eksotisko un savvaļas dzīvnieku 
speciālists, piedalās un vada dažādus projektus, kas saistīti ar 
savvaļas dzīvniekiem. Eirāzijas reģionālās zoodārzu un akvāriju 
asociācijas veterinārās grupas vadītājs. Ikgadējs lektors VIC 
semināros. 
Lai gan mēs vēlētos arī šogad aicināt Dr. Semjonovu uzstāties 

mūsu fakultātes auditorijā, organizējam šos vebinārus, lai kopā ar Jums noslēgtu šo 
sarežģīto mācību gadu, atsvaidzinot un papildinot zināšanas par šīm veterinārmedicīnas 
tēmām ar lielisko lektoru - Aleksandru Semjonovu! Katrs, kas kaut reizi dzirdējis 
uzstājamies Dr Semjonovu, atzīs – lektors sniedz plašu, padziļinātu multidisciplināru 
ieskatu konkrētā tematā spējot to pasniegt viegli saprotamā veidā. 

Vebināru datumi, laiki un tēmas: 

8. decembris 
18:30 – 20:00*  
 

Intraoperatīvo komplikāciju atpazīšana un rīcība 
anestēzijas laikā. 

15.decembris 
18:30 – 20:00 
 

Pieeja anestēzijai pacientiem nieru/aknu 
saslimšanu gadījumā. 

22.decembris 
18:30 – 20:00 

Pieeja anaestēzijai pacientiem sirds saslimšanu 
gadījumā. 
 

29.decembris 
18:30 – 20:00 

Anestēzija traumas pacientam + gadījumu 
diskusija (mājas darbs). 

* GMT +2 (Latvijas laiks) 



 

 

Dalības maksa: 

 

Veterinārārsti 
 

EUR 50 PAR VISIEM 4 VEBINĀRIEM 
EUR 15 PAR JEBKURU VIENU 

 

 
Vet.med. Studenti 

(pilna laika) 

 
EUR 30 PAR VISIEM 4 VEBINĀRIEM 

EUR 10 PAR JEBKURU VIENU  
 

 
Jebkurš viens vebinārs veterinārārstiem EUR 15 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 10), jebkuri 
divi vebināri EUR 30 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 20), trīs vebināri EUR 45 (Studentiem, 
mācībspēkiem EUR 30), četri vebināri Eur 50 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 30(tā pat kā 3 
vebināri)). Vebināri norisināsies ZOOM platformā. 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. Tieši tiešraides laikā ir 
vislabākā iespēja uzdot jautājumus lektoram.  Lai dalība tiešraidē ritētu bez ķibelēm, 
pievienošanās jāplāno laicīgi- ieteicams 20 min pirms sākuma (attiecīgi no 18:10). 
 

Lai reģistrētos vebināriem, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu,kas atverama šeit:  
 

Reģistrācija šeit! 
Reģistrācijas forma atrodama arī www.vicinfo.lv, www.vmf.llu.lv un www.lvb.lv  

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

labāk reģistrēties vēlreiz! 

 
Rekvizīti pārskaitījumam: 

Latvijas rezidentiem: 
Veterinārmedicīnas Izglītības centrs SIA 

Reg. Nr: 40003409467 
Banka: SEB banka 

Bankas kods :UNLALV2X 
Bank account: LV63UNLA0008000467036 

Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-
3004 

 

Ārvalstu rezidentiem: 
SIA UNIVERSITATES VETFONDS 

Reg. Nr: LV40003275009 
Banka: SEB bank 

Bank code: UNLALV2X 
Bank account: LV51UNLA0008100467074 
Adress: Jelgava, K. Helmana street 8, LV - 

3004 

 
Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot tiešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz pat 
29.03.2022. Visi dalībnieki saņem ierakstu un instrukciju, kā reģistrēties tā apskatei! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZDEU8gIyS1ZMVt_ssG07SrIzYTeceufACNFY9xeSEb-B2Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZDEU8gIyS1ZMVt_ssG07SrIzYTeceufACNFY9xeSEb-B2Sg/viewform
http://www.vicinfo.lv/
http://www.vmf.llu.lv/
http://www.lvb.lv/


 

 

Jāatceras – lai iegūtu sertifikātu par dalību - jāpiedalās tiešraidē vai jānoskatās ieraksti. 
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. 
 
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 ) 
 

 
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! 

 


