
 

 

 
 

 

Esiet laipni gaidīti izstādē   
Izstāžu kompleksā “Rāmava” – 3 dienas no 11. līdz 13. oktobrim! 

 

 

Ielūdzam Jūs apmeklēt izstādi “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 

2018” Izstāžu kompleksā “Rāmava”, kas norisināsies trīs dienas – ceturtdien, 

piektdien un sestdien, no 11. līdz 13.oktobrim, un 27. reizi pulcēs 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas jomas 

profesionāļus un interesentus. 

Izstādē aicinām satikt vairāk nekā 240 izstādes dalībniekus, kuri piedāvās nozares 

jaunumus, aktuālus risinājumus un materiālus efektīvākai saimniekošanai! 

 

Īpašie notikumi izstādes laikā 

 Dalībnieku stendos – tehnikas un tehnoloģiju jaunumi, kā arī konsultācijas 
un īpaši piedāvājumi produktīvākam darbam un saimniekošanai! 

 
 Plaša izglītojošā programma ar prezentācijām un diskusijām: 

 Ceturtdien – aktualitātes mežsaimniecībā un gaļas liellopu audzēšanā.  

 Piektdien – aktualitātes investīciju pasākumos, jaunumi un aktualitātes 
augu aizsardzībā mainīgos klimata apstākļos, kā arī Laukos.lv diskusija 
par meža apsaimniekošanu.  

 Sestdien -  no idejas līdz produktam – piemēri un iespējas pārtikas 
pārstrādē, kā arī Zemnieku saeimas veidotais prezentāciju un diskusiju 
cikls “Par un ap lauku ceļiem…” 

(skatīt pilnu prezentāciju un diskusiju plānu otrajā lappusē). 
 

 Jaunums! Krūmgriežu operatoru paraugdemonstrējumi – ceturtdien. 
Savukārt, piektdien un sestdien – Ogres Tehnikuma stendā forvarderu 
operatoru sacensības un  kokgāzēju sacensības, kurās piedalīsies līdz pat 30 
dalībniekiem no 4 valstīm. 

 
 Ieaud Latviju – nāc, piedalies simtgades galdauta tapšanā! Svētkiem kopīgi 

gatavosimies hallē pie izstādes info centra. 
 

Šo visu un vēl vairāk atradīsiet izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku 

sēta 2018”. Izstādes darba laiks – katru dienu no plkst. 10:00 līdz 17:00.  

Tuvojoties izstādei, papildus informācija par notikumiem izstādē, kā arī izstādes 

dalībniekiem tiks publicēta mājaslapā www.aml-ramava.lv, kā arī sociālajos tīklos.  

 

Ieejas biļetes cenas – EUR 7.50 ģimenes biļete; EUR 3.50 pieaugušajiem; EUR 1.50 

bērniem, studentiem, pensionāriem. Maksa par stāvvietu  – EUR 2.00.  
 

 

 

Uz tikšanos “Rāmavā” no 11. līdz 13. oktobrim! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Izstādi rīko 
SIA “A.M.L.”  
Izstāžu komplekss “Rāmava” 
Izstāžu iela 11, Valdlauči,  
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,  
LV-1076 

 

 

http://www.aml-ramava.lv/


 

 

 Semināru un diskusiju plāns  
 

 

Ceturtdiena, 11.oktobris 

11.00. Izstādes oficiālā atklāšana. 
11.30. ES fondi un mežsaimniecības 

nozares attīstība. Rezultāti un 

nākotnes iespējas. 

A.Grundulis, LAD Lauksaimniecības 

un lauku attīstības departamenta 

direktors. 

12.00. Kopšanas cirtes kokaugu 

stādījumos - ieguldījums 

koksnes apjoma pieaugumam. 

E. Dubrovskis, LLU MF pētnieks. 

12.30. Likumdošanas prasības attiecībā 

uz kokaugu plantāciju 

ierīkošanu. 

 O. Miezīte, LLU MF profesore, 

vadošā pētniece. 

13.00. Meža īpašnieku kooperācijas 

attīstība Latvijā. MPKS 

"Mežsaimnieks" piemērs. 

 G. Rozentāls, MPKS "Mežsaimnieks" 

valdes priekšsēdētājs. 

13.30. Apaļkoksnes tirgus apskats. 

Cenu svārstību dinamika un 

skats nākotnē. 

 M. Saklaurs, MPKS "Mežsaimnieks" 

Vidzemes mežsaimniecības reģiona 

vadītājs. 

14.00. Drošas motorzāģa lietošanas 

standarti. 

A. Lapiņš, Ogres Tehnikuma 

pedagogs. 

 R. Bērmanis, MKPC direktors. 

14.30. Pārtraukums. 

15.00. Aktualitātes gaļas liellopu 

audzētāju nozarē. 

 I. Freidenfelde, LGLAA. 

Piektdiena, 12.oktobris 

11.00. Aktualitātes investīciju 

pasākumu īstenošanā.  

 Ģ. Krūmiņš, LAD direktores vietnieks. 

11.30. Aktuālā informācija augu 

aizsardzības un mēslošanas 

līdzekļu lietotājiem. VAAD 

uzraudzība. Nepareizas rīcības 

cēloņi un sekas. 

 A. Lestlande, VAAD Integrētās augu 

aizsardzības daļas vadītāja.   

12.00. Izplatītākās slimības un kaitēkļi 

laukaugu sējumos pēdējos 

gados. Integrētā augu 

aizsardzība to ierobežošanai.  

I. Bēme, VAAD Vidzemes reģionālās 

nodaļas vecākā inspektore. 

 

 

12.30. Rezistence pret augu 

aizsardzības līdzekļiem – 

pieaugoša problēma 

zemniekiem. 

 J. Ņečajeva, SIA “LAAPC” Nezāļu 

pētniecības grupas vadošā pētniece. 

13.00. Lēmuma atbalsta sistēmu 

izmantošanas nozīme un 

iespējas lauksaimniecībā. 

 R. Rancāne, SIA “LAAPC” 

Dārzkopības augu patoloģijas grupas 

pētniece. 

13.30. Ražības paaugstināšana 

bioloģiskā lauksaimniecībā. 

 R. Reinsons, SIA “Timac Agro Latvia” 

produktu vadītājs. 

13.50. Pārtraukums 

14.00. Laukos.lv diskusija "21.gadsimta 

meža īpašnieks - patlaban un 

pēc 10 gadiem”. 

Diskusijas tēma:  

Par labiem un ne tik labiem meža 

apsaimniekošanas piemēriem, 

kooperācijas lomu, jaunākajām 

tehnoloģijām. 

Diskusijā piedalās: 

 A. Muižnieks, Latvijas Meža 

īpašnieku biedrības vadītājs. 

 G. Rozentāls, kooperatīva 

"Mežsaimnieks" vadītājs.  

 A. Bukonts, Latvijas 

kokapstrādātāju asociācijas 

"Latvijas koks" izpilddirektors. 

 Saimniecību pārstāvji. 

15.00. Pārtraukums 

15.30. Risku izvērtējums bioloģiskajās 

saimniecībās un piesardzības 

pasākumi to mazināšanai. 

 V. Rāka, VSIA “STC” Bioloģiskās 

lauksaimniecības sektora galvenā 

eksperte. 

Sestdiena, 13.oktobris 

11.00. Radīt un attīstīt savu produktu – 

finansējums un padoms. 

 L. Grīnfelde, LIAA Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītāja. 

11.30. Veiksmīgs sadarbības stāsts 

mūsdienu uzņēmējdarbībai. 

L. Ozola, SIA „KEEFA” pārtikas un 

dzērienu tehnologs, Mg.sc.ing. 

 R. Cešeiko, SIA „KEEFA” valdes 

priekšsēdētājs. 

 

 

 

12.00. No idejas līdz produktam – 

«gudra» pieeja veiksmīgam 

iznākumam. 

 I. Gedrovica, LLU PTF vadošā 

pētniece, MILZU! graudaugu pārslu 

līdzautore. 

12.20. Netradicionāli olbaltumvielu 

avoti no Latvijas - inovatīva 

pieeja ilgtspējīgai attīstībai. 

 I. Gedrovica, LLU PTF vadošā 

pētniece. 

12.40. Pārtikas rūpniecības iekārtas, 

tehnoloģisko līniju projektēšana 

un to realizācija. 

 I. Līdums, SIA ‘’ILM’’ uzņēmuma 

vadītājs. 

13.00. Tehnoloģijas un iekārtas 

pārtikas pārstrādei. 

 K. Pavārs, SIA “JVK Projekti” 

vadītājs. 

13.30. Pārtraukums 

14.00. “Par un ap lauku ceļiem...” - 

prezentāciju un diskusiju cikls. 

 

Ūdens atvades sistēmas 

sakārtošana valsts autoceļiem. 

R. Nešpors, VAS "Latvijas autoceļu 

uzturētājs" valdes priekšsēdētājs. 

Lauku reģionu ceļi Latvijā – 

realitāte un plāni. 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadības 

pārstāvis. 

Ceļi laukos – situācija, 

izaicinājumi un ierosinājumi. 

J. Lazdiņš, Biedrības Zemnieku 

saeima valdes priekšsēdētājs. 

 

15.15. Diskusija  par ceļiem un 

iespējamo sadarbību ceļu 

situācijas uzlabošanai. 

 Biedrības Zemnieku saeima valdes 

priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un 

valdes loceklis Juris Cīrulis. 

 VAS LAU valdes priekšsēdētājs 

Raitis Nešpors. 

 VAS LVC vadības pārstāvis. 

 Latvijas pašvaldību savienības 

padomnieks tautsaimniecības 

jautājumos Aino Salmiņš. 

 

 
 

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var tikt precizēts. 

 
 

Izstādi rīko 
SIA “A.M.L.”  
Izstāžu komplekss “Rāmava” 
Izstāžu iela 11, Valdlauči,  
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,  
LV-1076 

 


