
INSTRUKCIJA PAR PIESLĒGŠANOS PASĀKUMAM 

 

1. 11. decembrī pieslēgties Latvijas Acu ārstu asociācijas atskaišu un pārvēlēšanu sēdei varēs no 

plkst. 10.00 

2. Atveriet LĀB informatīvajā sistēmā “Mans profils”: https://is.arstubiedriba.lv/signin  

Pasākumam pieslēgties variet no sava profila, autorizējoties ar: 

a) kartes numuru un paroli, 

b) izmantojot latvija.lv.  

 

3. Ja autorizēsieties caur latvija.lv, spiediet uz pogas “Autorizēties izmantojot latvija.lv”. Uz ekrāna 

atvērsies logs, kur būs jāveic autentifikāciju:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Atzīmējiet, ka piekrītat noteikumiem. 

 

 

https://is.arstubiedriba.lv/signin


4. Pēc ielogošanās Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā, spiediet uz sava vārda, uzvārda 

ekrāna augšējā labajā stūrī. Atvērsies Jūsu profils. 

 

 
 

 

5. Pirms pieslēdzaties pasākumam no LĀB sistēmas, bez maksas lejuplādējiet ZOOM lietotni un tajā 

ielogoties ar savu pilnu vārdu, uzvārdu.  

Zoom lietotni variet lejupielādēt šeit: https://zoom.us/download  

6. Profilā pie pasākumiem, uz kuriem esat pieteicies, atrodiet nepieciešamo pasākumu un spiediet 

uz “Pieslēgties”.  

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/download


 

 

7. Atvērsies jauna lapa, kur Jums jāpiespiež “Open Zoom Meetings” vai “Launch Meeting”.  

 

 

8. Pieslēdzoties pasākumam no datora, Jums jautās, vai vēlaties pievienoties ar video. Spiediet “Join 

with Video”. 

9. Lai pārliecinātos, ka esat ienācis ZOOM pasākumā ar savu pilnu vārdu un uzvārdu, lapas apakšā 

spiediet uz “Participants”. Dalībnieku sarakstā “Participants” Jūs būsiet pirmais un pie Jūsu vārda 

iekavās būs rakstīts (me).  

10. Ja Jums tomēr nav redzams pilns vārds, uzvārds, tad uzspiediet uz opcijas “More” un izvēlieties 

“Rename”. Atvērsies logs, kur varēsiet ierakstīt savu vārdu, uzvārdu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Katrs dalībnieks drīkst pieslēgties tikai no vienas ierīces! Tehnisko atbalstu konferences dienā 

nodrošinās Latvijas Ārstu biedrība. Kontakti saziņai tālr. 20276668 vai 29429491. 

 

 

 

 

 

 

 

  



INSTRUKCIJA PAR APTAUJĀM ZOOM 

1. Pasākuma laikā tiks veiktas aptaujas. Kad pasākuma administrators (Host) palaiž aptauju, Jūsu 

ekrānā tā automātiski parādīsies.  

Aptauja var neparādīties, ja Jūs pasākumam pieslēdzaties no interneta pārlūka (piem., Chrome, 

Firefox u.tml.). Tādēļ būtu vēlams pasākumam pieslēgties, izmantojot ZOOM aplikāciju.  

2. Kad aptauju esat aizpildījis, tad aptaujas beigās piespiediet pogu “Submit” un tiks iesniegtas Jūsu 

atbildes.  

➢ Ja pasākumam esat pieslēdzies no datora un Jūs nejauši pazaudējat aptauju, tad ZOOM pasākuma 

izvēlnes joslā Jums rādās uzraksts “Polls”. Uzspiediet uz šīs ikonas un Jums parādīsies aptauja.  

➢ Ja pasākumam esat pieslēdzies no telefona un Jūs nejauši pazaudējat aptauju, tad ZOOM pasākuma 

izvēlnes joslā uzspiediet uz daudzpunktes “… More” un piespiediet “Polls/Quizzes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Latvijas Acu ārstu asociācijas valdē ir jāievēl 9 oftalmologi, Sertifikācijas komisijā – 9 oftalmologi 

un Revīzijas komisijā – 3 oftalmologi.  

✓ Aptaujā par valdes locekļiem un sertifikācijas komisijas locekļiem, NO VISIEM KANDIDĀTIEM, JŪS 

DRĪKSTIET IZVĒLĒTIES MAKSIMUMS 9 VAI MAZĀK, VAIRĀK NEDRĪKST. Ja būsiet aptaujā atzīmējis 

vairāk kā 9 kandidātus, tad Jūsu biļetens būs nederīgs.  

PIEMĒRS: Ņemot vērā kandidātu skaitu un Zoom aptaujas iespējas, aptaujā tie tiks sarindoti pēc 

izvirzīšanas kārtības vienā aptaujā vairākos blokos jeb jautājumos.   

1. Latvijas Acu ārstu asociācijas valdes kandidāti (NO VISIEM 27* KANDIDĀTIEM, JŪS DRĪKSTIET IZVĒLĒTIES 
MAKSIMUMS 9 VAI MAZĀK, VAIRĀK NEDRĪKST): 

1 Vārds, Uzvārds  
2 Vārds, Uzvārds  
3 Vārds, Uzvārds  
4 Vārds, Uzvārds  
5 Vārds, Uzvārds  
6 Vārds, Uzvārds  
7 Vārds, Uzvārds  
8 Vārds, Uzvārds  
9 Vārds, Uzvārds  

10 neviens no šiem kandidātiem 
(Šo atbildi Jūs atzīmējiet, ja nebalsojat ne par vienu no augstāk 
minētajiem kandidātiem  no 1-9) 

2. Latvijas Acu ārstu asociācijas valdes kandidāti (NO VISIEM 27* KANDIDĀTIEM, JŪS DRĪKSTIET IZVĒLĒTIES 
MAKSIMUMS 9 VAI MAZĀK, VAIRĀK NEDRĪKST): 

11 Vārds, Uzvārds  
12 Vārds, Uzvārds  
13 Vārds, Uzvārds  
14 Vārds, Uzvārds  
15 Vārds, Uzvārds  
16 Vārds, Uzvārds  
17 Vārds, Uzvārds  
18 Vārds, Uzvārds  
19 Vārds, Uzvārds  

20 neviens no šiem kandidātiem 
(Šo atbildi Jūs atzīmējiet, ja nebalsojat ne par vienu no augstāk 
minētajiem kandidātiem  no 11-19) 

3. Latvijas Acu ārstu asociācijas valdes kandidāti (NO VISIEM 27* KANDIDĀTIEM, JŪS DRĪKSTIET IZVĒLĒTIES 
MAKSIMUMS 9 VAI MAZĀK, VAIRĀK NEDRĪKST): 

21 Vārds, Uzvārds  
22 Vārds, Uzvārds  
23 Vārds, Uzvārds  
24 Vārds, Uzvārds  
25 Vārds, Uzvārds  
26 Vārds, Uzvārds  
27 Vārds, Uzvārds  
28 Vārds, Uzvārds  
29 Vārds, Uzvārds  

30 neviens no šiem kandidātiem 
(Šo atbildi Jūs atzīmējiet, ja nebalsojat ne par vienu no augstāk 
minētajiem kandidātiem no 21-29) 



* Kandidātu skaits kopā, no kuriem jāizvēlas maksimums 9! Cipars ir izdomāts! 

 

✓ Aptaujā par revīzijas komisijas locekļiem, NO VISIEM KANDIDĀTIEM, JŪS DRĪKSTIET IZVĒLĒTIES 

MAKSIMUMS 3 VAI MAZĀK, VAIRĀK NEDRĪKST. Ja būsiet aptaujā atzīmējis vairāk kā 3 kandidātus, 

tad Jūsu biļetens būs nederīgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


