
  

       
 
 

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas 

pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44) 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Mācību kurss: Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (sēklaudzēšana)  

 
PROGRAMMA 

2021.gada 15.,21.,28.oktobris 

 

Grupa Nr. LLU08MC164-M 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h 
Praktiskie 

darbi, h 
Lektors 

15.oktobris   

Priekuļu AREI, 

Raunas iela 

6/Selekcijas iela 1, 

Priekuļi 

 

 

Ieriķi, lauks 

 

 

 

Pastāvīgi veicams 

praktiskais darbs 

10.00-11.30 
Bioloģiskās sēklkopības attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Kartupeļu sēklas 

atjaunošana, sēklas sagatavošana profesionālā un amatiera līmenī. 
1 1 L.Zariņa  

11.30 – 11.45 Pārtraukums     

11.45-13.15 
Tirgus vajadzībām atbilstošu sēklas materiāla  ražošanas un pārstrāde, marķējuma 

izstrāde un virzīšana tirgū. Kartupeļu šķirnes izvēle, ņemot vērā saimniecības resursus 

un izmantošanas mērķi. 

1 1 L.Zariņa  

13.15-14.15 Pārtraukums    

14.15-16.30 
Iepazīšanas  saimniecības darbību. Tirgus situācijas raksturojums bioloģiskās 

sēklkopības nozarē. Praktiskās nodarbības norises saimniecības SVID analīze. 
0 3 Z.Rubika  

16.30 – 17.15 
Saimniecības stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Saimniecības attīstības 

iespēju izvērtējums.  
0 1 Z.Rubika 

21.oktobris 

 

10.00-11.30 

Aprites likums, kas jāievēro sēklu ražotājam, kādas ir VAAD prasības, sēklu kategorijas. 

Īss selekcijas procesa apskats un pamatmērķis – radīt augstražīgākas, izturīgākas un 

konkrētam izmantošanas veidam piemērotas šķirnes. Šķirnes radīšanas izmaksas. Kā 

izvēlēties saimniecībai un saimniekošanas veidam atbilstošas šķirnes. 

2 0 
S.Zute  

 

11.30.-11.45 Pārtraukums    

11.45- 13.15 
Pašaudzēta sēkla, minimālās prasības, lai sēklas materiālu varētu izmantot sējai. Mērķi 

kādiem var izmantot pašaudzētu sēklu un kādi ir ierobežojumi vai noteikumi.  
2 0 

J.Sietiņsons 

 

13.15.-13.45 Pusdienu pārtraukums     

13.45- 15.15. 

Aizsargāta šķirne intelektuālais īpašums un to reglamentē Augu šķirņu aizsardzības 

likums. Kas ir aizsargātas un kas ir neaizsargātas šķirnes, kur to noskaidrot? Licences 

līgumi. Informācijas sniegšana par šķirņu izmantošanu. 

2 0 S.Zute 

15.15- 17.00 
Eiropas valstu pieredze sēklu ražošanā un izmantošanā.  

 
2 0 S.Zute 



  

       

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h 
Praktiskie 

darbi, h 
Lektors 

28.oktobris    

VAKS kooperatīvā 

sabiedrība, 

Mūrmuižas iela 18, 

Valmiera 

 

SIA Aloja Agro 

"Jaunurgas" 

Braslavas pagasts, 

Limbažu novads 

 

 

 

 

z/s Jumīši “Vīganti” 

Lielupes pag., 

Limbažu nov. 

 

 

10.00-11.30 Sēklas materiāla kvalitātes noteikšana.  Sēklas materiāla etiķetes analīze.  1 1 S.Zute  

11.30-12.15 Pārtraukums    

12.15-13.45 
Kādu sēklas materiālu izvēlēties saimniecībai – jaunu sertificētu sēklas materiālu, vai 

izmantot novākto ražas materiālu pavairošanai savas saimniecības vajadzībām? 
1 1 J.Sietiņsons 

13.45- 14.45 Pusdienu pārtraukums    

14.45- 16.15 
Ekonomiski izdevīgāka seklas materiāla analīze – sēt sertificētu vai saimniecībā audzētu 

sēklas materiālu, ieguvumi, riski, izmaksas.  
0 2 J.Sietiņsons 

16.15 -17.45 Sēklas materiāla, izsējas normas, sējas veidi, sējmašīnas, analīze prakses saimniecībā.  0 2 J.Sietiņsons  

Kopā    12 12  

 

 

 

 


