
 

 

 

 
 

Esiet laipni gaidīti izstādē   
Izstāžu kompleksā “Rāmava” – 3 dienas no 3. līdz 5. oktobrim! 

 

 

 
Ielūdzam Jūs apmeklēt izstādi “LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA. 
LAUKU SĒTA 2019” Izstāžu kompleksā “Rāmava”, kas norisināsies trīs 
dienas, no 3. līdz 5. oktobrim. Jau 28. reizi kopā sanāks mežsaimniecības, 
lauksaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas jomas profesionāļi un 
interesenti. 
Trīs dienas izstādē būs unikāla iespēja vienuviet satikt ap 250 izstādes 
dalībnieku – nozares lietpratēju, kuri dalīsies zināšanās un pieredzē, 
iepazīstinās ar nozares jaunumiem un aktualitātēm, piemeklējot vispiemērotāko 
risinājumu Jūsu saimniecībai un vajadzībām!  

 

                 Īpašie notikumi izstādes laikā 
 

 Dalībnieku stendos – profesionāļu konsultācijas un pieredzes apmaiņa, 

piemērotākās tehnikas un tehnoloģiju izvēle Jūsu uzņēmuma vai 

saimniecības izaugsmei. 
 

 Aktuāli! Energoefektivitāte – veids, kā uzlabot savu konkurētspēju. 

Piektdien, 4. oktobrī īpašais semināru cikls, ko organizē Altum sadarbībā  

ar Elektrum Energoefektivitātes centru un AJ Power. 
 

 Izglītojošā programma – gūstiet vērtīgas atziņas prezentācijās un diskusijās 

(skatīt pilnu plānu otrajā lappusē): 

 Ceturtdien – aktualitātes mežu apsaimniekošanā un Laukos.lv diskusija 

par augu aizsardzības līdzekļiem. 

 Piektdien – LAD inovācijas, energoefektivitātes jautājumi, kā arī 

prezentāciju cikls par jaunām tehnoloģijām Latvijas siltumnīcām, dārziem 

un laukiem. 

 Sestdien – barības devu uzlabojumi un ražības kāpināšana lopkopībā, kā 

arī Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas jaunumi par ciltsdarbu  

un trušu audzēšanu. 
 

 Jaunums – sestdien - forvarderu operatoru sacensības, kā arī piektdien un 

sestdien - kokgāzēju sacensības, kurās piedalīsies līdz pat 40 dalībnieku no 

6 valstīm. 

 

Šo visu un vēl vairāk atradīsiet izstādē “LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA 
TEHNIKA. LAUKU SĒTA 2019”. Tuvojoties izstādei, papildus informācija par 
notikumiem tiks publicēta arī mūsu mājaslapā, 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 3. līdz 5. oktobrim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Semināru un diskusiju plāns 
 

 

        Ceturtdiena, 3.oktobris. 

“Aktuālais mežsaimniecībā. Izmaiņas 
AAL lietošanā” 

 
11.00 Izstādes oficiālā atklāšana. 

 

11.30 Cik brīvi savā īpašumā drīkst 

saimniekot meža īpašnieki Zviedrijā 

un Somijā? 

 G. Rozentāls, MPKS “Mežsaimnieks” 

valdes priekšsēdētājs. 

12.00 Meža atjaunošana:  

kā saimnieks var piešķirt mežaudzei 

vēlamo kursu? 

 B. Jansone, LLU Mg.silv., doktorante, Ā. 

Jansons, LVMI Silava vad.pētn., LLU 

Dr.silv., asoc.prof.. 

12.30 Dažādu metožu izmantošana 

jaunaudžu aizsardzībā  

no pārnadžu bojājumiem. 

 O. Miezīte, LLU Dr. silv., profesore, B. 

Jansone, LLU Mg.silv., doktorante. 

13.00 Bebri, to ietekme uz mežaudzēm. 

Bebru populācijas ierobežošana. 

 K. Ranga, Ogres Tehnikums, 

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un 

medību nodaļas vadītājs. 

13.30 Pārtraukums. 

 

14.00 Laukos.lv diskusija “Herbicīdiem 

stopsignāls.  

Ko darām tālāk?” 

Diskusijas tēma:  

Ko Latvijas zemniekam nozīmēs augu 

aizsardzības līdzekļu sarukums un vai 

turpmāk aktivizēsies nelegālais  

AAL imports?  

Diskusijā piedalās:  

 I. Ozoliņa, ZM Lauksaimniecības 

resursu nodaļas direktora vietniece. 

 V. Ezers, VAAD Augu aizsardzības 

departamenta direktors. 

 M. Tomsone, LAALRUTA direktore. 

 A. Jātnieks, ZS “Vaidelotes” 

īpašnieks, Zemnieku saeimas valdes 

loceklis 

15.00 Pārtraukums. 

 

15.30 Jaunā Gaļas šķirņu liellopu 

audzēšanas programma no 2019. 

gada. Izmaiņas ciltsdarbā. 

I. Freidenfelde, SIA LGLA ciltsdarba 

speciāliste. 

 

 

 

 

 

 

       Piektdiena, 4.oktobris.  

“Aktualitātes lauksaimniekiem, 
energoefektivitāte un inovācijas”  

 

11.00 LAD mobilā aplikācija un citas 

mūsdienīgās tehnoloģijas – palīgs 

lauksaimniekam ikdienas darbā. 

A. Mālere, LAD Informācijas 

departamenta direktora vietniece 

11.30 LAD aktualitātes: investīcijas,    

platību maksājumi un valsts 

atbalsts. 

 S. Ķikāne, LAD Lielrīgas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes vadītāja         

“Energoefektivitāte - veids, kā uzlabot 

savu konkurētspēju” –  

prezentāciju un diskusiju cikls. 

 

12.00 Energoefektivitāte - drauds  

vai iespēja? (Globālās tendences, 

potenciāls un ieguvumi 

lauksaimniecībā.) 

 A. Tukulis, Elektrum Energoefektivitātes 

centra speciālists. 

 Energoefektivitāte konkurētspējas 

veicināšanai. (Pieejamais valsts 

atbalsts, kā arī ES tehniskais 

atbalsts.) 

 A. Dzalbs, Altum Uzņēmumu 

energoefektivitātes daļas eksperts. 

 ESKO-neizmantotās iespējas  

un risinājumi uzņēmumu 

energoefektivitātes un 

konkurētspējas paaugstināšanā. 

 M. Jansons, AJ Power vecākais klientu 

attiecību vadītājs  
 

Paneļdiskusija: Galvenie virzieni  

un pasākumi energoefektivitātes 

paaugstināšanai uzņēmumiem 

un ražošanas ēkām. 

 

13.30 Pārtraukums. 

 

“Jaunās tehnoloģijas Latvijas 

siltumnīcām, dārziem un laukiem” – 

prezentāciju un diskusiju cikls. 

 

14.00 Mūsdienīgi risinājumi dārzkopības 

saimniecībām – palīgs procesu 

vadībā un kontrolē. 

 A. Miglāns, SIA “A.M. Ozoli” valdes 

loceklis, dārzkopības eksperts. 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 Hidroponika tehnoloģijas -    

nākotnes risinājumi efektīvai 

dārzkopībai. 

Tom Zöllner, Asociācijas “FarmTech 

Society” ģenerālsekretārs. 

 

15.00 Ūdens kvalitātes un meteo sensori 

– eksperiments Z/s Vilciņi 1 

 Eksperimenta ieviešanas komanda: 

I.Bērziņa un I.Bargā - Zemnieku saeima; 

A. Lagzdiņš – LLU; A.Burmistris – z/s 

Vilciņi1. 

 

         Sestdiena, 5.oktobris.  

“Projekti, efektivitāte un jaunumi 

lopkopībā” 

 

11.00 Dzīvnieku zinātņu institūta aktuālie 

projekti.  

 D. Ruska, Institūta direktore,  

Dr. agr., vadošā pētniece. 

11.30 Barības līdzekļu un barības vielu 

sagremojamības pētījumi 

(konversija) jēriem, pielietojot 

dažādas barības līdzekļu 

izbarošanas tehnoloģijas. 

 D. Kairiša, LLU profesore, Dr. agr.  

12.00 Dažādu Latvijā audzētu proteīnaugu 

barošanas efektivitāte 

nobarojamajām cūkām. 

 K. Ruks, ZS "Jaunkalējiņi" īpašnieks. 

12.30 Ganāmpulka ražības uzlabošana, 

izmantojot PROMAT komforta 

matračus. 

 I. Leitis, SIA “Horst Serviss” vadītājs. 

13.00 Tendences un riski bioloģiskajā 

putnkopībā. 

 A. Rāmante, SIA “Sertifikācijas un 

testēšanas centrs” vecākā eksperte. 

 

13.30 Pārtraukums. 

 

14.00 Semināru cikls “Trušu audzēšana”. 

 Organizē:  

          Latvijas Šķirnes trušu audzētāju 

asociācija 

Tēmas:  

 Trušu šķirnes,  

to piemērotība dažādu produkcijas 

veidu ieguvei. 

 Ciltsdarba nozīme kvalitatīva trušu 

ganāmpulka izveidei. 

 Trušu ēdināšana, barības vielu 

vajadzība un nodrošinājums, 

piemērotākie barības līdzekļi. 

 Izplatītākās trušu slimības  

to profilakse.

 

 

 

 

 

 


