Esiet laipni gaidīti izstādē
Izstāžu kompleksā “Rāmava” – 3 dienas no 11. līdz 13. aprīlim!
Ielūdzam Jūs apmeklēt izstādi “PAVASARIS 2019”, kas norisināsies trīs dienas
– ceturtdien, piektdien un sestdien, no 11. līdz 13.aprīlim, Izstāžu kompleksā
“Rāmava” un 27. reizi pulcēs lauksaimniecības, lopkopības, komunālas
saimniecības un dārzkopības jomas profesionāļus un interesentus.
Izstādē aicinām satikt vairāk nekā 300 izstādes dalībniekus, kas dalīsies
zināšanās un piedāvās nozares jaunumus, aktuālus risinājumus un materiālus
efektīvākai saimniekošanai!

Īpašie notikumi izstādes laikā
✓ Dalībnieku stendos:
• Tehnoloģijas, traktortehnika un agregāti produktīvākam darbam un
saimniekošanai.
• Konsultācijas un risinājumi saimniecības vai uzņēmuma attīstībai.
• Izdevīgi piedāvājumi, uzsākot jauno darba sezonu.
✓ Plaša izglītojošā programma (skatīt pilnu semināru programmu otrajā lappusē):
• Bioloģiskā lauksaimniecība (ceturtdienā) – jaunākās izmaiņas un
tendences, izglītība un augsnes uzlabošanas iespējas.
• Aktualitātes lauksaimniekiem (piektdienā) – valsts atbalsts, nākamais
ES fondu plānošanas periods un LAD aktualitātes, norises ekonomikā un
biznesa attīstības iespējas.
• Lopkopības tehnoloģijas un tendences (piektdienā un sestdienā) –
inovatīvās tehnoloģijas lopkopībā, liellopu audzēšana un lopbarības
uzlabošana piena un gaļas liellopu saimniecībās.
• Dārzeņu audzēšana un dārzkopība (sestdienā) – efektīvi līdzekļi
bioloģisko dārzeņu audzēšanai, ieskats puķkopības, augļkopības,
arborista darbos un izglītības iespējās.
✓ Kā arī pavasarī ir īstais laiks, lai iegādātos nepieciešamos stādāmos
materiālus, mēslošanas līdzekļus, dažādas sēklas, kā arī dažādus stādus,
augļu kokus, košumkrūmus.
Šo visu un vēl vairāk atradīsiet izstādē “PAVASARIS 2019”.
Tuvojoties izstādei, papildus informācija par notikumiem izstādē, kā arī izstādes
dalībniekiem tiks publicēta mājaslapā www.aml-ramava.lv, kā arī sociālajos tīklos.
Izstādes darba laiks – visas trīs dienas, no plkst. 10:00 līdz 17:00.
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. aprīlim!
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SIA “A.M.L.”
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Izstāžu iela 11, Valdlauči,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
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Semināru un diskusiju plāns
Ceturtdiena, 11.aprīlis.
“Bioloģiskā lauksaimniecība
un mazo saimniecību izaugsme”
11.00 Izstādes oficiālā atklāšana.
11.30 Aktualitātes bioloģiskajā
lauksaimniecībā 2019.gadā.
G. Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas
vadītājs.

12.00 Augu veselība sākas augsnē,
augu un mikroorganismu
mijiedarbībā…
J. Keterliņš, SIA BIOEFEKTS valdes
loceklis.

12.30 Izglītība bioloģiskās
lauksaimniecības nozarē.
Dzīvnieku zinātņu institūta direktore
Dr. agr. Ruska, vadošā pētniece.

13.00 Mēslošanas aprēķinu pamati.
R. Reinsons, SIA Timac Agro Latvia
produktu vadītājs.

13.30 Pārtraukums.
14.00 Laukos.lv diskusija “Mazo
saimniecību izaugsmes
iespējas”.
Diskusijas tēma:
Kā uzsākt saimniekošanu, kādas ir
attīstības iespējas, kādam
biznesam vai produktu nišai
pievērsties, kas pietrūkst straujai
izaugsmei, atbalsta iespējas,
zemes iegādes problēmas,
izglītība, jaunās paaudzes
perspektīvas laukos.
Diskusijā piedalās:
• L. Jansone, ZM Lauku attīstības
atbalsta departamenta direktore.
• A.Vītola-Helviga, LAD direktore.
• G. Norkārklis, LBLA vadītājs.
• I.Timšāne, z/s Laimes, Latvijas
Zemnieku federācijas pārstāve.
• Latvijas Jauno zemnieku klubs.

15.00 Pārtraukums.
15.30 Aktualitātes gaļas liellopu
audzēšanas nozarē. Izmaiņas
likumdošanā.
I. Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu
audzētāju asociācija.

Piektdiena, 12.aprīlis.

Sestdiena, 13.aprīlis.

“Aktualitātes lauksaimniekiem
un inovācijas lopkopībā”

“Tendences lopkopībā
un ieskats dārzkopībā”

11.00 Nodokļu, valsts un ES atbalsta
aktualitātes līdz 2020. gadam un
KLP nākotnes vīzija.

11.00 Govju ģenētisko resursu
saglabāšana, pielietojot embriju
transferenci un ar to saistītās
biotehnoloģijas (BioReproLV).

B. Ingiļāvičute, ZM Lauku attīstības
atbalsta departamenta direktora
vietniece.

11.45 LAD darba aktualitātes –
tehnoloģijas, platību maksājumu
sezona un iespējas investīcijām.
Ģ. Krūmiņš, LAD direktora vietnieks .
12.15 Ekonomikas apskats –
izaugsme, cenu izmaiņas un
darbaspēka pieejamība Latvijā.
M. Āboliņš, bankas Citadele
ekonomists.

12.45 Būt jaunam laukos un
uzdrīkstēties saimniekot bez
robežām.
L. Lapiņa, JZK valdes locekle.

13:15 No idejas līdz panākumiem –
finansējums uzņēmuma
atspērienam.
M. Pietkēvičs, bankas Citadele
Valmieras filiāles pārvaldnieks.

13.35 Pārtraukums.
“Inovatīvās tehnoloģijas lopkopībā” –
prezentāciju un diskusiju cikls.
14.00 Semināra atklāšana.
Mikroelementu precīzais
dozētājs Microfeeder.
R. Jakovickis, biedrības Zemnieku
saeima lopkopības eksperts.

14.20 Govju ganāmpulka monitoringa
sistēma SmaXtec.
J. Līva, SIA Proventus Farms Plus
SmaXtec projekta vadītāja Latvijā.

14.45 Ganāmpulka uzraudzība
izmantojot 3D akselerometru.
V. Būde-Gaile, SIA Healthy Farm
Solutions ganāmpulku auditore.

15.10 Liellopu ganāmpulka
atražošanas sistēma Moocall.
Inovatīvās lāzertīrīšanas iekārtas
virsmu apstrādē.
Ē. Hausmanis, SIA Latwa Service.

I. Šematoviča, LLU VMF docente,
Dr.med. vet. ERAF projekta
BioReproLV zinātniskā vadītāja.

11.30 Optimāls donorgovju un
recipientu statuss kvalitatīvu
embriju un pēcnācēju ieguvei.
G. Ringa-Karahona, LLU VMF
doktorante, ERAF projekta
BioReproLV zinātniskā asistente.

12.00 Zālaugi lopbarībai. Augsnes
kaļķošanas nepieciešamība.
J. Vigovskis, Zemkopības institūta
direktors, vadošais pētnieks.

12.30 Zootehniskā regula un
audzēšanas programmas
prasības gaļas liellopu
audzēšanā.
I. Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu
audzētāju asociācija.

13.00 Liellopu izsoļu nama darbība.
J. Kreicmane, Liellopu izsoļu nams.

13.30 Pārtraukums.
14.00 Bioloģiskie fungicīdi, pretsalnu
līdzekļi un efektīvi mēslošanas
līdzekļi dārzeņiem.
G. Dūde-Kraukle, SIA Agrimatco
Latvia agronoms-konsultants,
dārzeņkopības specialiste.
J. Vilcāne, SIA Agrimatco Latvia
agronoms-konsultants.

14.30 Florista amata daudzpusīgums–
dārznieks, tehniķis un
mākslinieks vienlaicīgi.
Kokkopja/Arborista profesija
Bulduros.
Jaunas iespējas pieaugušo
izglītībai.
I. Spaile, Bulduru Dārzkopības
vidusskolas (BDV) Tālākizglītības
nodaļas vadītāja.

15.00 Lauku tūrisms – izglītības un
uzņēmējdarbības iespējas
mūsdienu Latvijā.
A. Baltrūna, BDV Tūrisma un
viesmīlības katedras vadītāja.

Darba un izglītības iespējas:
augļkopība, dārzeņkopība,
puķkopība un augkopība.
G. Krastiņa, BDV Dārzkopības
katedras vadītāja.

Izglītība: no zemes līdz galdam.
BDV mācību uzņēmumi.
Sadarbība ar LLU.
D. Puriņa, BDV Vispārējās izglītības
nodaļas vadītāja, ekonomikas
pedagoģe.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var tikt precizēts.
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