Esiet laipni gaidīti izstādē
“Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017”
Izstāžu kompleksā Rāmava - 3 dienas no 5. līdz 7. oktobrim!
Aicinām Jūs apmeklēt izstādi “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2017” Izstāžu
kompleksā “Rāmava”, kura šajā rudenī notiks trīs dienas - ceturtdien, piektdien un sestdien no
5. līdz 7. oktobrim, un 26. reizi pulcēs lauksaimniecības, mežsaimniecības un komunālās
saimniecības nozaru interesentus un ekspertus. Izstādi organizē SIA A.M.L. sadarbībā ar Latvijas
Republikas Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru banku Citadele.
Turpat 260 izstādes dalībnieku piedāvās nozaru novitātes, labākos
risinājumus un piedāvājumus. Izstādē aicinām apskatīt jaunākos tehnikas un
tehnoloģiju piedāvājumus lauksaimniecībā, kā arī iepazīties ar iespējām un
risinājumiem lauku celtniecībā, vides veidošanā un labiekārtošanā izstādes
sadaļā “LAUKU SĒTA”. Savukārt meža zonā dalībnieki piedāvās tehniku meža
kopšanas un mežistrādes darbiem.

Īpašie notikumi izstādes laikā:
 Jaunums! “Aktualitātes meža īpašniekiem” – prezentāciju un diskusiju
cikls ceturtdien, 5.oktobrī.
 Aktuālā portāla Laukos.lv diskusija “Lietavas Latgalē - meliorācijas
sistēmas lakmusa papīrītis”, kurā piedalīsies Zemkopības ministrijas,
biedrības Zemnieku saeima, Valkas meliorācijas, Latvijas meliorācijas un
citi eksperti (piektdien, 6.oktobrī).
 Dārzeņu audzētājiem – prezentāciju cikls “Dārzeņu audzēšana Latvijā –
vai ir pamats ilgtspējīgam biznesam”. Audzēšana, patēriņš un klimata
pārmaiņas – par to viedoklī dalīsies Zemnieku saeimas pārstāvji un citi
nozares dalībnieki (piektdien, 6.oktobrī).
 Kokgāzēju sacensības - apmeklējiet kokgāzēju profesionālās
sacensības “Rāmavas kauss 2017”, kurās piedalīsies vairāk nekā 30
dalībnieku no piecām valstīm (6. un 7. oktobrī)!
 Pirts kultūra veselai miesai un garam! Iepazīstieties ar Latvisko pirts
kultūru, ļaujies pirts maģijai profesionāla pirtnieka vadībā, un vēro
pirtnieku prasmes Pirts skolas Meistarības skatē 6.oktobrī!
Apskatiet semināru un diskusiju programmu nākamajā lapā!
Ieejas biļetes cena: EUR 3.50 pieaugušajiem; EUR 1.50 bērniem, studentiem, pensionāriem;
EUR 7.50 ģimenes biļete.
Papildus informāciju par dalībniekiem, notikumiem un izstādi meklējiet: www.aml-ramava.lv
vai pa tālruni 67600409.
Izstādes darba laiks: Ce.-Se. 10.00-17.00.

SIA “A.M.L.”
Izstāžu komplekss Rāmava
Izstāžu iela 11, Valdlauči,
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076
Tālr.: 67620351, Fakss: 67600447
www.aml-ramava.lv

Semināru un diskusiju plāns izstādē
Ceturtdiena, 05.10.2017.
12.00. Izstādes oficiālā atklāšana.

11.00. Tēma: Dārzeņu audzēšana
Latvijā – vai ir pamats
ilgtspējīgam biznesam?

11.00. LAD aktualitātes investīciju
pasākumos.
A.Grundulis, LAD
Lauksaimniecības un lauku
attīstības departamenta direktors

11:00 Dārzeņu audzēšanas nozare
Latvijā šodien: kur esam, uz
kurieni ejam?
Edīte Strazdiņa, ZSA valdes
locekle

11.30. Lauksaimniecībā
neizmantojamo zemju
apmežošana un meža
atjaunošana.
B. Džeriņa, LLU MF asistente

11:20 Dārzeņu apgādes ķēdes un
Diskusiju vada:
veidi Latvijā.
AS " Latvijas mediji" portāla
T.Tisenkopfs, Dr.sc.soc, Vadošais
"laukos.lv" galvenā redaktore
pētnieks, Baltijas Studiju Centrs
Ingrīda Mičāne
11:40 Kas dārzkopjus sagaida
nākotnē un kā mēs varam tam Sestdiena, 07.10.2017.
sagatavoties.
11.00. SIA Amazone, SIA Upeskalni
M.Gailīte, Biedrības Latvijas
AB un SIA Precīzo Tehnoloģiju
dārznieks eksperte
Skola
Uzņēmumu jaunumi
12.00 Diskusija: Priekšnosacījumi un
Produktu jaunumi
izaicinājumi dārzeņu
Pakalpojumu jaunumi
audzēšanas nozarei Latvijā, kā
Paveiktais 2017.gadā
sekmīgam uzņēmējdarbības
13.30 Darba drošība uz papīra un
veidam.
reālajā dzīvē lauksaimniecības
Zemnieku saeimas, Baltijas
jomā
Studiju Centra un Biedrības
Laima Beroza, VSIA
Latvijas dārznieks eksperti
“Sertifikācijas un testēšanas
centrs” eksperte
14.00. Laukos.lv diskusija "Lietavas
Latgalē - meliorācijas sistēmas 14.00. Traktortehnikas novērtēšana,
izmaiņas Individuāli
lakmusa papīrītis"
izgatavotas un pārbūvētas
Diskusijas tēmas:
traktortehnikas atzīšanas jomā.
 Situācija nozarē - valsts un ES
Raimonds Bušs, VSIA
finansējums 2014.g.-2020.g.,
“Sertifikācijas un testēšanas
sakoptie un nesakoptie kilometri,
noteku uzturēšana
centrs” eksperts
 Plūdi parādīja problēmu 14.40. Lauksaimniecības smidzinātāju
meliorācijas sistēmas uzturēšana.
pārbaudes – biežāk
Kā šajā situācijā jūtas zemnieks
sastopamās kļūdas
 Vide un klimata pārmaiņas.
smidzinātāju darbībā un to
 Sistēmiskas pieeja meliorācijas
sistēmu uzturēšanai un veselīga
mazināšanas pasākumi.
sabiedrības izpratnes
Raimonds Bušs, VSIA
veicināšana.
“Sertifikācijas un testēšanas
centrs” eksperts
Diskusijā piedalās:
15.20.
Zināšanu apguve
 ZM Zemes pārvaldības un
meliorācijas nodaļas vadītāja
lauksaimniecības,
Kristīne Cinkus
mežsaimniecības un ar šīm
 Latvijas hidromelioratīvo būvnieku
nozarēm saistošajās jomās.
asociācijas valdes locekle
Ingūna Pētersone, VSIA
Angelika Bondare
“Sertifikācijas un testēšanas
centrs” Mācību centra vadītāja

10.00. Izstāde atvērta apmeklētājiem.

12.00. Kopšanas cirtes kokaugu
stādījumos.
Edgars Dubrovskis, LLU MF
pētnieks
12.30. Ko ir iespējams sasniegt
Latvijas meža īpašniekiem
strādājot kopā - kooperatīvās
sabiedrības “Mežsaimnieks”
piemērs.
G. Rozentāls, MPKS
“Mežsaimnieks” valdes
priekšsēdētājs
12.50. Privāto mežu sertifikācija.
M. Saklaurs, MPKS
“Mežsaimnieks” Ziemeļvidzemes
reģiona vadītājs
13.10. Es fondu atbalsts meža
īpašniekiem. Iespējas un
praktiskā pieredze.
A. Malējs, MPKS “Mežsaimnieks”
Dienvidaustrumu reģiona vadītājs
13.30. Darba drošība meža kopšanas
darbos ar rokas instrumentiem.
Ogres tehnikums
14.30. Aktualitātes gaļas liellopu
audzētāju nozarē.
I. Freidenfelde, LGLAA

Piektdiena, 06.10.2017.
10.30. Mājlopu apdrošināšanas
tendences. Valsts un ES
atbalsts apdrošināšanas
pakalpojumu iegādei.
A. Lagons, apdrošināšanas
sabiedrības “BALTA” īpašuma un
speciālo produktu vadītājs
Izstādi organizē:

Izstādes ģenerālsponsors:

 VSIA ZMNĪ valdes priekšsēdētājs
Roberts Dilba
 biedrības "Zemnieku saeima"
vadītājs Juris Lazdiņš
 Uzņēmuma pārstāvis SIA "Valkas
meliorācija" Jānis Biezais
 Biedrība "Ūdensaina", Ūdeņu
biologs Loreta Urtāne

