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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un 
 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 

 
Semināra 

“Laukaugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi  
integrētā un bioloģiskā saimniekošanā” 

darba kārtība 
 
Norises vieta: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki, 
Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads 
Datums: 2022.gada 1.decembris  

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds 

9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija.  

10.00-10.15 Semināra atklāšana.  

 

Oskars Balodis, LLKC, 
Augkopības nodaļas vadītājs 
Kaspars Žūriņš, LLKC direktors  

10.15-10.30 Augkopības demonstrējumi – atziņu praktiska 
pārbaude saimniecībās 

Ilze Skudra, LLKC, konsultante 
augkopībā 

10.30-11.00 Inovatīvas sēklu apstrādes metodes “thermoseed” 
efektivitāte graudaugos 

Jolanta Pilionė, ThermoSeed 
Global AB 

11.00-11.20 Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem 
zālājiem novāktā un lopbarībai neizmantotās zāles 

Agrita Švarta, LBTU, Zemkopības 
institūta pētniece 

11.20-12.00 Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju 
efektivitāte 

Andris Skudra, Ilze Skudra, LLKC, 
konsultanti augkopībā,  
Laura Kirsanova, Mg.agr. 

12.00-12.40 Kafijas pauze  

12.40-13.10 Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums 
graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu 
ierobežošanai 

Brigita Skujiņa, Limbažu KB, 
konsultante augkopība 
Anita Putka, Jēkabpils KB, 
uzņēmējdarbības konsultante 

13.10-13.40 Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos 
Latvijas reģionos 

Daiga Mellere, Kuldīgas KB 
vadītāja, Ilona Krūmiņa, Valmieras 
KB konsultante augkopībā 

13.40-14.00 Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību 
graudaugu sējumos bioloģiskā saimniekošanā 

Anita Brosova, Madonas KB 
konsultante augkopībā 

14.00-14.20 Noslēguma diskusija Oskars Balodis, LLKC 
 
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” Demonstrējuma tēma 
(lote): Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktā un lopbarībai neizmantotās zāles (līguma Nr. LAD 
210118/P15, 14.lote), Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte (līguma 
Nr.LAD240118/P14. un Nr. LAD160119/P4, 13 lote), Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas 
sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos (līguma Nr. LAD240118/P23, 23.lote), Laukaugiem kaitīgo 
organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (līguma Nr. LAD240118/P28, 28.lote),Augu maiņas ietekme uz slimību un 
kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos (Līguma Nr.LAD240118/P26, 26.lote). 

Pieteikšanās https://forms.gle/g6LFvphTj6Jjipdk6 un kontaktinformācija: tālr. 29115730 (Ilze Skudra). 
Semināra laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.  

https://forms.gle/g6LFvphTj6Jjipdk6

