
                                  Vebināru cikla afiša 

 

 
             Satikšanās ierobežojumu laikā  atradām un atzinām par ļoti labu un ērtu tādu 

semināra veidu, kā vebinārs. Tas ir vienkārši un ērti. 
             Aicinu uz dalību trijos vebināros, kur izklāstīšu 28 gadu ilgā veterinārārsta darbā un 

pašizglītošanās procesā, tajā skaitā stažēšanās rietumvalstu veterinārajās klīnikās, iegūto 

pieredzi un atziņas, kuras šoreiz esmu sadalījis 3 tēmās. Vebināru cikla mērķauditorija ir 

mazo un vidējo fermu govju īpašnieki, fermās strādājošie veterinārārstu palīgi, mākslīgās 

apsēklošanas tehniķi, lopkopības pārraugi un fermu apkalpojošie veterinārārsti. 

15.07.2020.  09:00 – 10:30  “Nelabvēlīgo govju turēšanas faktoru ietekme uz 

veselību. Traumas govīm, pirmā palīdzība traumu gadījumos. Klibums, tā cēloņi. Atbalsta 

klibums un kustību klibums. Nagu slimības, to cēloņi, ārstēšana un profilakse’’. 

16.07.2020.  09:00 – 10:30  ‘’Biežāk sastopamās infekciju slimības govīm. Kā tās 

atpazīt. To radītie zaudējumi, cēloņi, iespējamā ārstēšana, profilakse un apkarošana’’. 

17.07.2020.  09:00 – 10:30  ‘’Biežāk sastopamās parazitārās slimības govīm. Kā 

tās atpazīt. To radītie zaudējumi, cēloņi, ārstēšana un profilakse’’. 

Vebināru cikls tiek reģistrēts kā kvalifikāciju paaugstinošs pasākums LDC (4 

kvalifikācijas celšanas stundas), bet veterinārārstiem kā kvalifikācijas pasākums tiks reģistrēts 

LVB. 

Kā pieteikties vebināram?  

Samaksa par vebināriem tiks uzskatīta  par pieteikšanos vebināru ciklam. 

              Vebināru cikla cena 20 eiro (PVN tajā skaitā) (par visiem 3 vebināriem kopā). 

Kā veikt samaksu?  

              Jāveic pārskaitījums uz:       SIA ‘’ZENTINS’’ LV 48502004745 

                                                             ‘’Kānes’’, Jaunlutriņu pag. Saldus nov. LV-3876 

                                                               LV33HABA0551022491007 

Rēķina saņemšanai papildus jāatsūtīta maksātāja e-pasta adrese, pasta adrese un maksātāja 

rekvizīti uz manu e-pastu aris.zentins@gmail.com 

Maksājuma uzdevumā, vai atsevišķā e- vēstulē lūgums norādīt ‘’Par 3 vebināru ciklu’’ un 

dalībnieka ‘’Vārds, Uzvārds un personas kods (veterinārārstiem, MA tehniķiem un 

pārraugiem sertifikāta Nr.), kas nepieciešams ziņu iesniegšanai kvalifikācijas paaugstināšanas 

reģistrācijai. Samaksu var veikt arī pēc rēķina saņemšanas, tādā gadījumā iepriekš jāpiesakās 

un jāatsūta rekvizīti.  

 

              Kas nepieciešams, lai pievienotos vebināram? 

 Lai pievienotos vebināram, katram reģistrētam dalībniekam pirms vebināra 

tiks nosūtīta saite un pieejas kods , saite kļūs aktīva 30 min pirms vebināra. 

 Nospiežot uz nosūtīto saiti, automātiski lejuplādēsies bezmaksas ZOOM 

aplikācija (ZOOM Cloud meetings) – konta izveide nav nepieciešama. 

 Nepieciešams dators ar skaņu vai viedtālrunis un labs interneta savienojums.                                                     


