Uzziniet par aktuālo nozarē, apmeklējiet izstādi “Rāmavā”!
Ielūdzam Jūs apmeklēt šī gada nozīmīgāko nozares biznesa izstādi, kas norisināsies no 8. līdz 10.oktobrim, Izstāžu
kompleksā “Rāmava” un kas jau 29.reizi vienuviet klātienē pulcēs nozares profesionāļus, uzņēmumu īpašniekus,
dažādu nozaru uzņēmējus un citus interesentus.
Aicinām izstādē satikt vairāk nekā 250 dalībniekus, kas dalīsies zināšanās, iepazīstinās ar nozares jaunumiem un
aktuāliem risinājumiem saimniecībām un uzņēmumiem. Izmantojiet iespēju klātienē uzdot jautājumus zinošiem
jomas speciālistiem, un gūstiet jaunas atziņas un idejas efektīvākam darbam un Jūsu biznesa izaugsmei.
Izstādē “Rāmavā” oktobrī viss par un ap:
➢ Lauksaimniecību,
➢ Mežsaimniecību,
➢ Vides veidošanu un infrastruktūras uzlabošanu,
➢ Lauku celtniecību,
➢ Transportu darbam un atpūtai.

Skenējiet un
uzziniet vairāk
par izstādi un
drošības
pasākumiem
izstādē!

Otrā lapas pusē esam apkopojuši informāciju par dažiem no spilgtākajiem izstādē plānotajiem notikumiem. Šajā
rudenī Jūs izstādē sagaida arī vairāki līdz šim “Rāmavā” neredzēti pārsteigumi – interesanti un interaktīvi jaunumi
no izstādes dalībniekiem, savas jomas profesionāļu sacensības, kā arī tehnikas demonstrējumi reālos lauka
apstākļos. Tuvojoties izstādei, detalizēta informācija par notikumiem izstādē un izstādes dalībniekiem tiks publicēta
mūsu mājaslapā www.aml-ramava.lv, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/AMLRamava.
Mēs kopā ar izstādes dalībniekiem izstādei gatavojamies ļoti rūpīgi un atbildīgi. Organizējot izstādi, jo sevišķi esam
piedomājuši pie tā, lai izstādes apmeklējums būtu Jums gan noderīgs, gan ērts un drošs. Lielākā daļa izstādes
ekspozīcijas un notikumu būs svaigā gaisā āra teritorijā, un iekštelpās hallē apmeklētāju ērtībai esam paredzējuši
plašākas ejas starp stendu rindām. Aicinām pirms došanās uz izstādi iepazīties ar izstādē plānotajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kā arī sekot līdzi informācijai un norādēm izstādē.
Priecāsimies sniegt papildus informāciju pa tālruni 67600409 vai e-pastu izstade@aml-ramava.lv.
Izstādes darba laiks:
8.-10. oktobris (ceturtdiena–sestdiena), plkst. 10:00-17:00. Drošākam un ērtākam izstādes apmeklējumam aicinām
izmantot arī ceturtdienu, ka arī laiku no rīta un pēcpusdienā.
Ieejas biļetes cenas:
EUR 7.50 ģimenes biļete; EUR 3.50 pieaugušajiem; EUR 1.50 bērniem, studentiem, pensionāriem.
Maksa par stāvvietu – EUR 2.00.
Rūpēsimies par drošu un vērtīgu izstādi kopā!
Lai Jums noderīgs un interesants izstādes apmeklējums!

Uz tikšanos “Rāmavā” no 8. līdz 10. oktobrim!

Semināru un diskusiju plāns
“Lauksaimniecība un mežsaimniecība –
nākotnes perspektīvas”
Piektdiena, 9.oktobris
TEHNIKA, TEHNOLOĢIJAS UN PAKALPOJUMI
•

tehnikas jaunumi

•

tehnoloģiju inovācijas

•

labākā pieredze un risinājumi

•

vairāk nekā 30 “Rāmavā” neredzēti dalībnieki

•

plašs komecauto un transporta zīmolu klāsts

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE
•

viss aktuālais vienuviet

•

semināri un diskusijas (arī attālināti – video)

•

pieredzes apmaiņa

•

ekspertu atziņas un padomi

SACENSĪBAS UN DEMONSTRĒJUMI
•

kokgāzēji un meža mašīnu operatori darbībā

•

tomātu, ābolu un bumbieru selekcionāru
veikums, šķirnes trušu izstāde

•

Jaunums 9. un 10. oktobrī!
John Deere RoadShow – jaunie modeļi
reālos lauka apstākļos

11.00 KLP pēc 2020.gada – ZM padarītais saistībā ar
KLP SP izstrādi, identificētās vajadzības un
laika grafiks plāna ieviešanai. Plānotās
aktivitātes 2021.gadā.
Liene Jansone, Lauku attīstības atbalsta departamenta
direktore.
Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktora vietniece.

11.45 Atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
ilgtspējīgai izaugsmei (aktualitātes).
Ģirts Krūmiņš, Lauku atbalsta dienesta direktors.

12.15 Nākotnes KLP no zemnieka skatu punkta.
Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības "Zemnieku
saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece.

12.45 Latvijas ekonomikas apskats – COVID-19
krīzes ietekme un nākotnes prognozes.
Mārtiņš Āboliņš, AS Citadele banka ekonomists.

13.15 Mežsaimniecība pārmaiņu laikā. Stratēģija un
iespējas.
Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrība,
valdes priekšsēdētājs.

13.45 Klimatam draudzīga lauksaimniecība.

Sagatavojieties izstādes
apmeklējumam laicīgi un ērti!
Apmeklējot izstādi, aicinām būt atbildīgiem
un ievērot drošības pasākumus!

Kaspars Naglis-Liepa, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, ESAF asoc. profesors.
Dzidra Kreišmane, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, LF asoc. profesore.
Arnis Lēnerts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
ESAF docents.

Jaunums šajā izstādē!
Semināri un prezentācijas tiks filmētas.
Un pēc izstādes Jums būs iespēja sev ērtā laikā video
noskatīties gan mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīklos.

➢ Iepazīstieties ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem un
citu noderīgu informāciju mūsu mājaslapā. Līdz izstādei tā
tiks pakāpeniski papildināta. Šeit – www.aml-ramava.lv
➢ Piesakieties jaunumu par izstādē plānotiem notikumiem
saņemšanai savā e-pastā: https://ej.uz/Pieteikties_Ramava

Skenējiet
un
piesakieties
jaunumu
saņemšanai!

➢ Sekojiet mums Facebook @AMLRamava un spiediet
"Interested" izstādes notikumam – un uzziniet par īpašiem
piedāvājumiem izstādes apmeklētājiem.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var mainīties.
Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā un sociālos tīklos.

