
Vebināru cikls vasaras vakariem ar   
Veterinārārs2 Māru Vidužu! 

Pagājušā gada vasarā 2kāmies trīs vebināros ar Māru Vidužu par ārstniecības 
augiem. Vasarai 2k ļo2 piestāv mācības par dabas spēku, tāpēc aicinājām 
Māru turpināt dalī2es ar savām zināšanām un pieredzi!  

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 ciIem darbiem un hobijiem, Māra Viduža ir arī ārstniecības 
augu pazinēja, herbāliste, absolvējusi herbalisIkas kursu pie zāļu vīra Jura Buša, pašlaik 
turpina kopt savu lauku augu mazdārziņu. 

Datums un 
laiks*

Vebināra tēma Dalības maksa 
veterinārārs2em

Dalības maksa 
p.l. studen2em 
un 
mācībspēkiem!

20.jūlijā 
(trešdiena) 
18:30-20:00

Uzlējumi ar spirtu, ko var 
pagatavot pats, kuri augi un ar 
kādu sastāvu ir izmantojami.

10,-

30,-

5,-

15,-
27.jūlijā 
(trešdiena) 
18:30-20:00

Receptes uzlējumiem; lektores 
pārbaudītas un no literatūras 
avo2em gūtas.

10,- 5,-

3.augustā 
(trešdiena) 
18:00-19:30

Nezāles - pienenes, virza, gārsa, 
vārpata, nātra, pliks2ņi, dažādās 
ceļmallapas - gan kā ārstniecības 
augi, gan sālā2em uc ēdieniem.

10,- 5,-



Vebināri norisināsies ZOOM plaPormā. Lai pievienotos Iešraidei, katram reģistrētam dalībniekam 
apmēram 24 h pirms tās Iek nosūTta saite, kas kļūst akTva 20 min pirms sākuma, kā arī sīka 
instrukcija kā pievienoIes Iešraidei. Tieši Iešraides laikā/noslēgumā ir vislabākā iespēja uzdot 
jautājumus lektorei.  
Lai dalība Iešraidē ritētu bez ķibelēm, pievienošanās jāplāno laicīgi - ieteicams 20 min pirms 
sākuma (no 18:10).  
Lai reģistrētos vebināriem, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu, kas atverama šeit:  

Reģistrācija šeit!  
REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU! 
Ja iespējams- reģistrācijai neizmantojiet inbox.lv adreses! No mums neatkarīgu apstākļu dēļ, daļa 
inbox lv adresātu epastus nesaņem vai atrod tos spamā. 

Reģistrācijas forma atrodama arī www.vicinfo.lv, www.vmf.llu.lv un www.lvb.lv 
Visiem reģistrēIem dalībniekiem būs iespēja vērot Iešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz pat 
16.09.2022. Visi dalībnieki saņem ierakstu un instrukciju, kā reģistrēIes tā apskatei! 
Jāatceras – lai iegūtu serIfikātu par dalību - jāpiedalās Iešraidē vai jānoskatās ieraksI, 
reģistrējoIes ar savu vārdu un uzvārdu! 
Tiem, kas vēlēsies noskaTIes ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms Iešraidēm, jāveic reģistrācija 
ieraksIem un jānoskatās Ie ne vēlāk kā līdz 2 nedēļām pirms termiņa noslēguma.  

RekvizīI dalības apmaksai:  

Veterinārmedicīnas izglīhbas centrs SIA  
Reg. Nr: 40003409467  
Banka: SEB banka  
Bankas kods :UNLALV2X  
Bank account: LV63UNLA0008000467036  
Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004  

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Vebinārs (datums). Vārds, Uzvārds. 
Ja nepieciešams rēķins - to norādiet reģistrējoIes. Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina 
numuru (ja rēķins sagatavots). 

 
Pasākumi pieteikI LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 

Par katru vebināru Iek piešķirts 1 kvalifikācijas punkts. 
 

SerIfikātu par dalību dalībnieki saņem elektroniski savos epastos. SerIfikāI Iek izsniegI par Iem 
vebināriem, kuros dalībnieks ir piedalījies Iešraidē vai skaTjies ierakstā!  

Uz Ikšanos! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQo0IyScHWqi7x0PuA7vW52FcySaBsDQ3Oz6nh1hoXvYvAcw/viewform

