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Mācību kurss: Netradicionālo augu audzēšana (ārstniecības augi) 

 

PROGRAMMA 

2020.gada 17.,30.jūnijs 

 
Grupa Nr. LLU23MC98-M 

Norises vieta Laiks Tematika 
Teorija, 

h 

Praktiskie 

darbi, h 
Lektors  

17.jūnijs  

“Silkalni” 

Vaidavas 

pagasts, Kocēnu 

novads 

9.00-10.30 Ārstniecības augu audzēšana kā lauku uzņēmējdarbības alternatīva. 1 1 Z.Rubika 

10.30-10.45 Pārtraukums    

10.45-11.30  Ārstniecības augu audzēšana kā lauku uzņēmējdarbības alternatīva. 0 1 Z.Rubika 

11.30-12.15 
Latvijā pieprasītākie un izmantotākie ārstniecības augi, to raksturojums, kā 

arī pasaules tirgum interesantākie ārstniecības augi.   
1 0 Z.Kaviere 

12.15-12.45 Pusdienas pārtraukums    

12.45-14.15 
Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi, 

vietas izvēle, augsnes īpašības. Savvaļas ārstniecības augi. 
2 0 Z.Kaviere 

14.15-14.30 Pārtraukums    

14.30-15.15 Mēslošana un augu aizsardzība. 1 0 Z.Kaviere 

15.15-16.00 Pārtikā aizliegto augu saraksts.   1 0 Z.kaviere 
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Norises vieta Laiks Tematika 
Teorija, 

h 

Praktiskie 

darbi, h 
Lektors  

30.jūnijs  

“Silkalni” 

Vaidavas 

pagasts, Kocēnu 

novads 

 

 

 

 

 

9.00-10.30 
Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana. Drogu 

veidi, drogu ievākšanas laiks, kaltēšanas pamatprincipi. 
2 0 

Zeltīte 

Kaviere 

10.30-10.45 Pārtraukums    

10.45-11.30 
Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana. Drogu 

veidi, drogu ievākšanas laiks, kaltēšanas pamatprincipi. 
0 1 

Zeltīte 

Kaviere 

11.30-12.15 
Ārstniecības augu pārstrādes iespējas: izmantošana svaigā veidā, kaltēšana, 

izvilkumi, eļļā, alkoholā, sāls izvilkumi, spa procedurās.   
0 1 

Zeltīte 

Kaviere 

12.15-12.45 Pusdienas pārtraukums    

13.45-14.30 
Ārstniecības augu pārstrādes iespējas: izmantošana svaigā veidā, kaltēšana, 

izvilkumi, eļļā, alkoholā, sāls izvilkumi, spa procedurās.   
0 1 

Zeltīte 

Kaviere 

14.30-15.15 
Ārstniecības augu pārstrādes iespējas: izmantošana svaigā veidā, kaltēšana, 

izvilkumi, eļļā, alkoholā, sāls izvilkumi, spa procedurās.   
0 1 

Zeltīte 

Kaviere 

15.15-15.30 
Pārtraukums 

 
   

15.30-17.00 
Vides prasības ārstniecības augu audzēšanā, bioloģiskās audzēšanas 

prasības.  
0 2 

Zeltīte 

Kaviere 

  Kopā:  8 8  

 

 

 

 


