
Semināra – praktikuma cikls 

“Savvaļas augu izmantošana veselībai, skaistumam un uzturam” 

 (15 akad. stundas) 

10.07.2018.-07.08.2018. 
 

 

 

Semināra – praktikuma obligātā daļa 

“Savvaļas augu  iepazīšana dabā, to pazīšana un lietošanas veidi” 

 (6 akad. stundas) 

 

Dalības maksa: 23 Euro 

Norises laiks: 2018. gada 10. jūlijs un 17.jūlijs 

Cilvēku skaits grupā: 12-15 

 

2018. gada 10. jūlijs “Savvaļas augu  iepazīšana dabā” 

Norises laiks: no plkst. 18:00-20:15 (pulcēšanās no plkst. 17:45, Liepājas Universitātē 

Lielā ielā 14, 1. stāvā foajē). 

Nodarbību vadīs: Vineta Kulmane  

Semināra- praktikuma apraksts: Savvaļas augu iepazīšana kopā ar augu pazinēju kādā 

no Liepājas pilsētas apkārtnē esošajām pļavām. Ģērbjamies atbilstoši laikapstākļiem 

un darbībai brīvā dabā, kā arī ņemam līdzi ierīces ar ko fotogrāfēt dabā atrastos augus. 

Aizkļūšana ar sabiedrisko pilsētas transportu. 

 

2018. gada 17. jūlijs “Savvaļas augu  pazīšana un lietošanas veidi” 

Norises laiks: no plkst. 18:00-20:15 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 

Nodarbību vadīs: Vaira Kārkliņa un Vineta Kulmane  

Semināra- praktikuma apraksts: 17. jūlija nodarbībā tiks noskaidrots kādas  bioloģiski 

aktīvas vielas satur augi un kādi iedarbības principi tām raksturīgi. Iepazīsim drošības 

pasākumus augu ievākšanā, sagatavošanā un uzglabāšanā, kā arī augu ekstrakcijas 

paņēmienus– izvilkumus, eļļas, pulverus. Paredzēta praktiska nodarbība augu 

noteikšanā. 

Lai piedalītos šajā seminārā- praktikumā nav jābūt iepriekšējām priekšzināšanām. 

 

!!! Pieteikšanās, aizpildot pietiekšanās anketu 

šeit: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem 

 

Seminārs – praktikums “Zaļā virtuve”  

(3 akad. stundas) 

 

Dalības maksa: 15 Euro 

Norises laiks: 2018. gada 24. jūlijs no plkst. 18:00-20:15 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 

Nodarbību vadīs: Vaira Kārkliņa  

Cilvēku skaits grupā: 9-15 

 

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


Semināra- praktikuma apraksts: Nodarbība par savvaļas  augiem uzturam un to  

uzturvērtība. Praktiskajā nodarbības daļā paredzēta ēdienu  gatavošana un 

degustēšana-  gatavosim ēdienus no  dabā  sastopamajiem augiem. 

 

!!! Lai piedalītos šajā seminārā- praktikumā, ir jābūt iepriekš apmeklētai semināra- 

praktikuma obligātajai daļai. 

 

!!! Pieteikšanās, aizpildot pietiekšanās anketu 

šeit: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem 

 

 

Seminārs – praktikums “Zaļā  kosmētika”  

(3 akad. stundas) 

 

Dalības maksa: 15 Euro 

Norises laiks: 2018. gada 31. jūlijs no plkst. 18:00-20:15 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 

Nodarbību vadīs: Vineta Kulmane  

Cilvēku skaits grupā: 9-15 

 

Semināra- praktikuma apraksts: Nodarbība būs veltīta zaļās kosmētikas gatavošanai 

mājas apstākļos. Praktiskajā  nodarbības daļā gatavosim  ikdienā  nepieciešamos ādas 

kopšanas produktus – ziepes, dezodorantu, krēmu. 

 

!!! Lai piedalītos šajā seminārā- praktikumā, ir jābūt iepriekš apmeklētai semināra- 

praktikuma obligātajai daļai. 

 

!!! Pieteikšanās, aizpildot pietiekšanās anketu 

šeit: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem 

 

 

Seminārs – praktikums “Zaļā aptieka”  

(3 akad. stundas) 

 

Dalības maksa: 15 Euro 

Norises laiks: 2018. gada 7.augusts no plkst. 18:00-20:15 

Norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 

Nodarbību vadīs: Vaira Kārkliņa  

Cilvēku skaits grupā: 9-15 

 

Semināra- praktikuma apraksts: Nodarbība būs veltīta augiem ar ārstnieciskām 

īpašībām. Praktiskajā  nodarbības daļā gatavosim  senu recepšu tinktūras. 

 

!!! Lai piedalītos šajā seminārā- praktikumā, ir jābūt iepriekš apmeklētai semināra- 

praktikuma obligātajai daļai. 

 

!!! Pieteikšanās, aizpildot pietiekšanās 

anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem 
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