
"Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrība Latvijā"
 izglītojošais seminārs

Tēma: „Latvijas cidoniju potenciāls- tirgus, pārstrāde, augļkopība”

Laiks Saturs Lektors
10:00 Reģistrācija

11:00 Par biedrību un paveikto

11:25 Uzruna

11:50 1. lekcija Pērstrādes uzņēmums 

12:15 2. lekcija

12:40 Pārtraukums Cienasts domubiedru sabiedrībā

13:30 3. lekcija Audzētājs

13:55 4. lekcija

14:20 5. lekcija

14:45 6. lekcija SIA "AgroSAG" 

15:10 Diskusijas Jautājumi un atbildes

Semināra programma var tikt mainīta un precizēta līdz norises dienai.

Kontakti:  27129624   kaabl@inbox.lv / latvijascidonija.lv

Apakštēmas: KAABL biedrības uzdevumi, slimības un kaitēkļi, pārstrādes iespējas un 
produkcijas tirgus, citu audzētāju pieredze, mēslojumi

Mērķis: Popularizēt krūmcidoniju audzēšanu komercdārzos, veicināt lauksaimnieku un ražotāju 
sadarbību, iepazīstināt ar nozares vajadzībām un perspektīvu

Norises vieta: Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, Skolas iela 1a, Vaidava, Vaidavas 
pag., Kocēnu nov.

Datums: 2019. gada 13. aprīlis

Semināra 
atklāšana

Nauris Jurgenbergs (Biedrības 
"Krūmcidoniju augļkultūras 
attīstības biedrība Latvijā" valdes 
priekšsēdētājs)

Lauksaimniecības 
politika un izaicinājumi

ZM parlamentārais sekretārs 
Jānis Grasbergs

Pārstrādes pieredze, 
skatījums uz nozari

Cidoniju produktu 
potenciāls un attīstības 
vēsture

Dalija Segliņa (APP “Dārzkopības 
institūts”)

Lauksaimnieka 
pieredzes stāsts

Krūmcidoniju kaitīgo 
organismu potenciālie 
ierobežošanas 
paņēmieni 

Regīna Rancāne, Mg. agr. (SIA 
"Latvijas Augu aizsardzības 
pētniecības centrs" valdes locekle)

Cidoniju plantāciju 
kopšana, uzņēmuma 
pieredze 

Guntars Eglītis (SIA 
"COOPERATIVE" direktors)

Bioloģiskie un citi 
mēslošnas līdzekļi

Piedalās nozares praktiķi, 
speciālisti



1. Reģistrējoties dalībai pasākumā (turpmāk – Pasākums), piekrīt, ka Pasākuma norises laikā Pasākuma apmeklētājs 
(turpmāk – Dalībnieks) var tikt fotogrāfēts un filmēts. 
Organizators ir tiesīgs video un fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu kopumā vai pa daļām izmantot jebkāda veida
 informēšanai par Pasākuma norisi un izmantot organizatora publicitātes materiālos. Dalībnieks ir informēts, ka 
Organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir arī tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. 
Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no Organizatora informāciju par trešajām personām, 
kurām nodotas tiesības izmantot video un/vai fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu. 
Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt materiālu publicēšanu tikai gadījumā, 
ja konkrētajā fotogrāfijā Dalībnieks ir tieši identificējams,
un Organizatoram ir tehniski iespējams dzēst konkrēto Dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto fotogrāfiju.
2. Reģistrējoties Pasākumam, Dalībnieks nodod Organizatoram šādus savus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese,
telefona numurs. Dalībnieks, reģistrējoties Pasākumam, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, 
kā arī izsaka piekrišanu Dalībnieka datu apstrādei, ievērojot Pasākuma norisei nepieciešamo apjomu, mērķi un termiņu.
3. Organizators apliecina, ka Dalībnieka iesniegtie dati tiks glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, 
kādā tas nepieciešams Pasākuma norisei un Dalībnieku uzskaites kontrolei, bet ne ilgāk kā 1 gadu pēc Pasākuma norises.
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