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Cienījamie izstādes apmeklētāji! 

Izstādes “Lauksaimniecības un meža tehnika 2021” organizatora  
SIA “A.M.L.”, sadarbības partneru un izstādes dalībnieku vārdā 
sveicam Jūs pie mums Izstāžu kompleksā “Rāmava”, šī gada nozī-
mīgākajā nozares biznesa izstādē! 

Ar prieku tiekamies ar Jums klātienē – šeit, Rāmavā, kur aci pret 
aci un plecu pie pleca tiekas nozares profesionāļi un interesenti. Šī ir  
30. izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika”, kura pandēmijas 
radīto izaicinājumu dēļ ir apvienota ar izstādi “Pavasaris”. 

Mēs ticam, ka arī šī izstāde būs noderīga platforma sarunām, 
pieredzes apmaiņai, konsultācijām un attīstības ieceru radīšanai. 
Šie faktori vienmēr ir bijuši svarīgi un ir nodrošinājuši pakāpenisku 
izaugsmi ražībā, produktivitātē, saimniecību darba organizācijā. 
Paldies saimniekiem, uzņēmumiem, tehnikas pārdevējiem, pakal-
pojumu sniedzējiem un visiem iesaistītajiem – mēs kopā veicinām 
aizvien efektīvāku saimniekošanu Latvijas laukos un mežos!

Turpmākajos gados mūsu izvēles un mūsu darbus ietekmēs 
gan vides un klimatiskie, gan politiskie un ekonomiskie, gan 
sociālie faktori. Būs jāmeklē iespējas strādāt vienlaikus videi 
draudzīgāk un arī produktīvāk. To palīdzēs veikt dažādas precīzās 
lauksaimniecības tehnoloģijas, jaunas šķirnes, jaunas darba pie-
ejas, un, protams, pašu izmēģinājumi, apvienojumā ar pieredzes 
apmaiņu un pieredzējušu ekspertu konsultācijām.

Arī šajā izstādē tiek organizēta izglītojošā programma ar 
semināriem un diskusijām. Tā būs pieejama arī video ierakstā pēc 
izstādes, lai varat to noskatīties un gūt noderīgas atziņas sev ērtā 
laikā. Par aktuālo stāstīs gan Zemkopības ministrijas, gan Lauku 
atbalsta dienesta, gan citu organizāciju pārstāvji. Īpaši jāuzsver 
investīciju pasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, 
kas paredzēts šī gada rudenī un projektos pirmo reizi tehnikas izvēle 
būs jāveic no jaunā elektroniskā tehnikas kataloga. Arī par to infor-
mēs iesaistītie eksperti. Savukārt, Zemnieku saeimas organizētais 
semināru un diskusiju cikls “Lauksaimnieks un meliorācija – kā 
apsaimniekosim ūdeņus nākotnē” būs noderīgs izziņas avots gan no 
vides, gan apsaimniekošanas un ražošanas perspektīvas.

Noteikti izmantojiet iespēju arī klātienē uzdot jautājumus 
zinošiem jomas speciālistiem, un gūstiet jaunas atziņas un idejas 
efektīvākam darbam un Jūsu biznesa izaugsmei.

Atbildīgi rūpējoties arī epidemioloģisko par drošību, šoreiz 
izstādes norise plānota “zaļajā režīmā” un ārtelpās, svaigā gaisā. 
Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot izstādē noteiktos epi-
demioloģiskās drošības pasākumus, kā arī sekot līdzi informācijai 
un norādēm izstādes teritorijā.

Rūpēsimies par drošu un vērtīgu izstādi kopā!
Lai Jums noderīgs un attīstības idejām bagāts izstādes 

apmeklējums!

Laura Lūse
Izstāžu daļas vadītāja

Dear visitors of the exhibition!

On the behalf of the organiser of the exhibition “Lauksaimniecības 
un meža tehnika 2021” – “A.M.L.” Ltd., in cooperation with partners 
and participants of the exhibition, we welcome you to the Exhibition 
centre “Rāmava” at this year's most important business exhibition 
of the industry!

We are happy to meet you in person - here in Rāmava, where 
professionals and people interested in industry meet face-to-face and 
shoulder-to-shoulder. This is the 30th exhibition "Lauksaimniecības 
un meža tehnika", which is combined with the exhibition "Pavasaris" 
due to the challenges caused by the pandemic. We believe that this 
exhibition will also be a useful platform for negotiations, exchange of 
experience, consultations and creation of development plans. These 
factors have always been important and have ensured a gradual 
increase of yield, productivity, organization of farm work. Thank you, 
the owners, companies, machinery sellers, service providers and 
everyone involved – together we are promoting greater management 
of rural areas and forests of Latvia. 

Our choices and our work will be influenced by environmental 
and climatic, political and economic, and social factors in coming 
years. It will be necessary to look for opportunities to work more 
environmentally friendly and more productively at the same time. This 
will be possible by using a variety of precision farming technologies, 
new varieties, new working approaches, and, of course, own trials, 
combined with exchanges of knowledge and advice from more 
experienced experts.

An educational program with seminars and discussions is 
organized in this exhibition as usual. It will also be available in a video 
post-exhibition so you can watch it and gain useful insights at your 
convenience. Representatives of the Ministry of Agriculture, the Rural 
Support Service and other organizations will talk about the current 
affairs. Special emphasis will be placed on the investment measure 
“Support for Investments in Agricultural Farms”, which is planned for 
this autumn, and for the first time, the choice of machinery will have 
to be made from the new electronic machinery catalog.

Make sure to take the opportunity to ask questions to 
knowledgeable professionals of the field, and gain new insights and 
ideas for efficient work and growth of your business.

Taking care of epidemiological safety responsibly, this time the 
exhibition is taking place in "green security level" and outdoors, 
in the fresh air. We invite everyone to be responsible and to follow 
the epidemiological safety measures set at the exhibition, as well 
as to follow the information and instructions in the exhibition area.

Let us take care of a safe and valuable exhibition together!
We hope that visit to the exhibition will be useful for you and rich 

in development of ideas!

Laura Lūse
Head of Exhibitions department

Adrese:  SIA “A.M.L.”, Izstāžu komplekss „Rāmava”
  Izstāžu iela 11, Valdlauči
  Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija
Tālr.:  +371 67600409
E-pasts:  izstade@aml-ramava.lv
Internets:  www.aml-ramava.lv
Facebook:  AMLRamava

Address:  “A.M.L.” Ltd., Exhibition Centre „Ramava”
  Izstazu street 11, Valdlauci
  Kekavas pag., Kekavas nov., LV-1076, Latvia
Phone:  +371 67600409
E-mail:  izstade@aml-ramava.lv
Internet:  www.aml-ramava.lv
Facebook:  AMLRamava

30. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības, 
celtniecības un vides iekārtošanas izstāde

PAVASARIS 2022
7.–9. aprīlis

31. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības,  
lauku celtniecības, vides veidošanas, infrastruktūras uzlabošanas 
un transporta izstāde 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN  
MEŽA TEHNIKA 2022
6.–8. oktobris

The 30th International exhibition for agriculture, animal hus-
bandry, gardening, construction and infrastructure improvement

SPRING 2022
April 7–9

The 31th International exhibition for agriculture,  
forestry, rural construction, infrastructure improvement  
and transport

AGRICULTURAL AND  
FORESTRY MACHINERY 2022
October 6–8
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Semināru un diskusiju plāns

Piektdiena, 1. oktobris
11.00  Investīciju atbalsta iespējas saimniecību attīstībai 2021. un 2022.gadā.

Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore.
11.45  Lauksaimniekiem atbalsts ir un būs! LAD aktualitātes.

Ģirts Krūmiņš, Lauku atbalsta dienesta direktors.
12.15 Elektroniskā tehnikas kataloga lietošana tehnikas izvēlei ES finansējuma saņemšanā.

Aigars Laurinovičs, biedrības ,,Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija''  
valdes priekšsēdētājs.

12.45 Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana- inspekcija, testēšana, 
sertificēšana.
Liāna Kivliņa, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” kvalitātes vadītāja.

13.15  Kopšanas cirtes priekšnoteikums vērtīgam nākotnes mežam.
 Mārcis Saklaurs, kooperatīva “Mežsaimnieks” Mežizstrādes nodaļas un ražošanas procesa vadītājs.
13.45 Pārtraukums.
14.00 Lauksaimnieks un meliorācija – kā apsaimniekosim ūdeņus nākotnē? –  

prezentāciju un diskusiju cikls. 
Nākotnes izaicinājumi un iespējas lauksaimniekiem meliorācijas sistēmu  
apsaimniekošanā.
Iveta Grudovska, biedrības Zemnieku saeima lauksaimniecības eksperte.
Ūdens kvalitātes uzlabošana nosusinātās lauksaimniecības zemēs –  
pasākumu un izveides vietu izvēles nozīmība.
Ainis Lagzdiņš Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un ūdenssaimniecības  
katedras profesors 
Kā saimniekot dabai draudzīgāk. Saldūdeņi.
Kārlis Lapiņš, Dabas aizsardzības pārvaldes, Pierīgas reģionālās administrācijas,  
Dabas aizsardzības daļas vadītājs
Diskusija par izaicinājumiem meliorācijas sistēmu nākotnē. 
Vita Līcīte, Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta vadītājas vietniece
Edgars Griķītis, Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks 
Romualds Dovgjallo, Latvijas melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs  
Jānis Biezais, Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija valdes priekšsēdētājs 

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

Semināri un prezentācijas tiks filmētas.
Pēc izstādes Jums būs iespēja sev ērtā laikā noskatīties video gan mūsu mājaslapā,  
gan sociālajos tīklos.

4 GRAIN F-19 ·

A.M.L. D-62 · · · · ·

AD PROMOTION E-9 ·

ADDINOL LATVIA D-48 ·

AE CONSTRUCTIONS F-5 ·

AGRITECH D-1 · · · ·

AGRORESURSU UN 
EKONOMIKAS INSTITŪTS D-71 · ·

AGROTRAC D-4 · · ·

AGTECH D-31 · · ·

AJ POWER D-80 ·

ANGARU SISTEMOS D-42 ·

APE MOTORS D-91 · · · ·

A-PUCE D-58 ·

ARIVAL D-6 un 
D-39

ARMUSS D-34 · · · ·

ATVASES RK D-2 · · · ·

AUGSNES LABORATORIJA D-54 ·

AUGU AUDZĒŠANAS SERVISS D-49 ·

AUTO BLITZ F-14 ·

AUTOBRAVA F-17 ·

AVESCO D-16 · · ·

BALMAX D-15 · · · ·

BALTA D-81 ·

BALTIC FARM.MEDIA BL D-41 ·

BALTIC INVEST D-100 ·

BALTIC PUBLISHING GROUP D-61 ·

BALTYRE LATVIA D-9 ·

BAUMASCHINEN LETTLAND D-18 · · ·

BEWO AGRO F-7 ·

BIGBANK D-94 ·

BIOEFEKTS D-75 ·

BULDURU DĀRZKOPĪBAS 
VIDUSSKOLA D-70

·

CITADELE LEASING D-68 ·

CROSSCHEM D-5 · ·
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Firmu izvietojums izstādē
Location of companies in the Exhibition



6 7

DAMBEKALNA TEHNIKA D-19 ·

DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA D-55 ·

DLL SERVISS D-44 ·

DOJUS LATVIJA F-2 · · ·

DOMUS ANGĀRI E-15 ·

ELDORADO GLOBAL SERVICE E-10 ·

ESP GROUP E-2 ·

FERRUS D-25 · · ·

FOS GROUP D-51 ·

GAILIS AG E-4 ·

GO4GLUE D-45 ·

GONE FISHING E-3
GRAINTECH D-24 · · · · ·

GREISING LATVIA D-47 ·

GV TRADING D-59 ·

HCT AUTOMOTIVE D-85 ·

HEDERA PLUSS C zona ·

HETA F-8 · · ·

HORO MECHANIKA D-17 · · ·

iAGRO D-77 ·

IECAVNIEKS & CO E-5
IEROČI LĀČPLĒSIS D-97
IKU EDUARDS D-78 · · · · ·

INGTEH D-23 · ·

INVESTA LTD D-72 ·

IVABALTE AGRO D-32 · · · ·

IZDEVNIECĪBA AVOTS D-56 ·

JANSSENS BALTICA D-89 · ·

JVK PROJEKTI D-30 · ·

KARLO CONVERSION D-35 ·

ĶEKAVAS NOVADA TŪRISMA 
KOORDINĀCIJAS CENTRS C zona

·

KEMEK ENGINEERING D-46 · ·

K-MASTI.LV E-11 ·

KONSTANTUM D-10 ·

LAJA F-6 · · · ·

LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA D-36 ·

LATVIJAS JAUNO ZEMNIEKU 
KLUBS D-73

·

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UNIVERSITĀTE D-69

·

LATVIJAS MEDIJI D-57 ·

LATVIJAS ŠĶIRNES TRUŠU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA F-15 ·

·

LAUKU ATBALSTA DIENESTS D-64 ·

LAUMETRIS D-22 · ·

LIC GOTUS D-86 ·

LĪČEZERS AT D-88 ·

MEHA D-26 ·

MERISTĒMAS C zona ·

MEXA D-27 ·

MEŽSAIMNIEKS D-66 ·

MK SYSTEMS D-90 ·

MOCEVIČIAUS FIRMA GINALAS 
LATVIJA FILIĀLE D-95

·

MOTOFAVORĪTS F-9 ·

MŪSA MOTORS RĪGA F-13 ·

MUSKATI F-12 · ·

OFERTE AGL D-99 ·

OGRES TEHNIKUMS F-1 ·

OKOMEETER D-11 ·

OTA-TUOTE OY FILIĀLE 
LATVIJĀ D-20

·

PAKAVS F-10 · · · · ·

PARTNERI DS D-43 · ·

PATA D-83 · · ·

PAYRAY D-60 ·

PĒTERKOKS E-6 ·

PRIVACON BALTICS D-93 · ·

PŪRES DĀRZKOPĪBAS 
IZMĒĢINĀJUMU STACIJA C zona ·

RENATO MISIUKEVIČIAUS 
IMONE E-13

·

SAMI MASINAKESKUS D-12 · · · ·

SANITEX D-63
SERTIFIKĀCIJAS UN 
TESTĒŠANAS CENTRS D-67

·

SKANDI MOTORS D-8 ·

SORMEKS D-50 ·

SPAINĪŠI C zona ·

DALĪBNIEKA  
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STOKKER D-11 · ·

SWEDBANK LĪZINGS F-18 ·

TEHLAB D-28 ·

UNITRUCK D-65 · · · ·

UOT D-76 ·

UPRENT D-98 · · · ·

V62 D-96 ·

VADERSTAD D-3 ·

VALSTS TEHNISKĀS 
UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA D-7

·

VBC GRUP D-13 · · · · ·

VĒTRAS-2 E-1 ·

VOMER AGRO F-3 · · · · ·

WORMERA C zona ·

ZEMESSARDZE D-40 ·
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www.zzi.llu.lv

LLU Zinātniskais institūts 
piedāvā:
 daudzgadīgo zālaugu selekciju;
 izlases sēklu audzēšanu;
 veic agrotehniskos pētījumus 

laukkopības nozarē;
 sertificētu sēklu tirdzniecību.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
LLU Zemkopības institūts
Selekcija, Zemkopības institūta ciems
Skrīveru novads, LV-5125

+371 65197512; +371 26017777
szc@inbox.lv; skriveri@llu.lv

Zemkopības 
zinātniskais 
institūts
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Izstādes dalībnieki
Participants of the Exhibition

A.M.L. SIA 
Izstāžu komplekss “Rāmava”, 
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas nov., LV-1076
Ofiss: 67620351; office@aml-ramava.lv 
Izstādes: 67600409; izstade@aml-ramava.lv
Veikals: 22022525; dariteh@aml-ramava.lv
www.aml-ramava.lv 
www.dariteh.lv 

Jau 30 gadus Izstāžu komplekss “Rāmava” ir nozīmīga tikšanās 
vieta lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un infrastruktūras 
uzlabošanas nozares profesionāļiem, saimniecību īpašniekiem, 
uzņēmējiem un citiem interesentiem. Mēs strādājam ar prieku un 
esam lepni, ka mūsu – “A.M.L.” SIA – darbs palīdz veicināt reģionu 
attīstību, pieredzes apmaiņu un arvien efektīvāku saimniekošanu 
Latvijas laukos un mežos. 

“A.M.L.” SIA klientiem piedāvā: 
• Profesionālu starptautisku izstāžu organizēšana,
• Veikals DARITEH - laukiem, dārzam un mežam,
• Telpu un teritorijas noma - ikdienai un pasākumiem.

A.M.L. SIA veikals “DARITEH” – rūpīgi atlasīti, vienkārši lietojami 
risinājumi. Laukiem. Dārzam. Mežam.
Lauksaimniecībai:

• Zemes apstrādes tehnika;
• Pļaujmašīnas;
• Siena sagatavošanas tehnika;
• Zemes urbji.

Graudkopībai:
• Graudu transportieri;
• Dzirnavas, maisītāji;
• Sieti graudu tīrītājiem un dzirnavām.

Lopkopībai:
• Ganību aprīkojums;
• Elektriskie gani;
• Slaukšanas iekārtu rezerves daļas;
• Lopbarības dzirnavas;
• Dzirdnes un barotavas;
• Piena lopkopības preces.

Putnkopībai:
• Inkubatori;
• Sildelementi;
• Gaisa mitrinātāji;
• Barotavas un dzirdnes;
• Kastes putnu transportēšanai;
• Dzirnavas barības sagatavošanai.

Mežkopībai:
• Portatīvās vinčas ;
• Virves, trīši, āķi, karabīnes;
• Darba rīki.

Saimniecībai:
• Motobloki un to aprīkojums;
• Putnu un zvēru atbaidītāji
• Smidzinātāji;
• Dārzkopības instrumenti;
• Ķerras;
• Mēslojums;
• Virves, auklas, lentas.

Already for 30 years the Exhibition Centre “Rāmava” is an 
important meeting place for agriculture, forestry, infra-
structure improvement, rural construction industry profes-
sionals, farm owners, entrepreneurs, and other profession-
als. We work with pleasure and are proud that our – “A.M.L.” 
SIA – work helps to foster development of regions, exchange 
of experience and more and more efficient management in 
rural areas and forests. 

“A.M.L.” SIA offers for the clients:  
• Organization of professional international exhibitions,
• Shop for farming, gardening and forest,
• Rent of premises for offices and events.

A.M.L. SIA shop “DARITEH” - carefully selected, easy-to-use 
solutions for the countryside, the garden, the forest:

• Agriculture.
• Grain production.
• Stock farming.
• Poultry farming.
• Forestry.
• Household and farm.
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4 GRAIN SIA
Rīgas iela 105, Ķekava, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov., LV-2123
Tālr.: +371 26528468; +371 27112661; +371 20544441 
E-pasts: 4grain.info@gmail.com

Uzņēmums piedāvā graudu pirmapstrādes kompleksu iekārtu 
un uzglabāšanas torņu tirdzniecību, piegādi un montāžu. Kā arī 
uzņēmums sniedz servisa pakalpojumus 24/7.

A-PUCE SIA
Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026
Tālr.: +37129221913
E-pasts: vulcan@vulcan.lv
www.vulcan.lv

Elektroniskas iekārtas VULCAN un CALMAT, kaļķa radīto problēmu 
novēršanai ūdens apgādes sistēmās. Iekārtas nodrošina mīksta 
ūdens efektu, tā panākot iekārtu un cauruļvadu netraucētu dar-
bību. Virsmas neapaug ar kaļķi, esošais - pakāpeniski izskalojas. 
Var tikt izmantotas lai sagatavotu ūdeni:

• Privātmājās;
• Dzīvnieku novietnēs;
• Siltumnīcās;
• Komunālās saimniecībās;
• Siltumsistēmās;
• Dzesēšanas sistēmās;
• utt.

Kapacitāte no 1m³/h līdz 750m³/h
Vienkārša uzstādīšana, nav paredzētas apkopes, ekspluatācijas 
izdevumi ~ 3,- € gadā, garantija 5-10 gadi, ražots Vācijā.

Electronic devices VULCAN and CALMAT, against lime in water 
supply systems. Devices provide a soft water effect to ensure 
smooth operation of the equipment and pipelines. The surfaces 
do not overgrow with lime and the existing lime is washed away. 
Can be used to prepare water:
• In private houses;
• In animal shelters;
• In greenhouses;
• In communal holdings;
• In heating systems;
• In cooling systems;
• etc.

Capacity from 1m³/h to 750m³/h
Easy installation, no maintenance, operating costs ~ 3 € per year, 
warranty 5-10 years, made in Germany.

AD PROMOTION SIA 
Berģu iela 3-34, Rīga 
Tālr.: 29228102
E-pasts: aigars@labaapkure.lv
www.labaapkure.lv 

Latvijas uzņēmums, kas piedāvā sašķidrinātās propāna gāzes 
iekārtas apkures sistēmām un nodrošina to projektēšanu un 
uzstādīšanu visā Latvijā. Uzņēmums ir sertificēts darbam ar 
sašķidrināto propāna gāzi un dabasgāzi. Piedāvā gāzes apkures 
sistēmu projekta izstrādi, montāžu, garantijas un pēcgarantijas 
apkalpošanu un veicam gāzes iekārtu pieslēgšanu jebkura veida 
apkures sistēmām. Visās sašķidrinātās gāzes apkures sistēmās 
tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kas nodrošina pilnīgu 
sistēmas drošību.

Sašķidrinātās gāzes priekšrocības salīdzinājumā ar dabasgāzi
Sašķidrinātā gāze jeb SNG ir propāna un butāna maisījums, 
kurā propāna gāzes īpatsvars ir vismaz  95%.  Šis maisījums 
kā blakusprodukts rodas naftas pārstrādes procesā. Tā ir ērti 
uzpildāma autocisternās un balonos un viegli transportējama 
tieši līdz klienta durvīm.
Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas piedāvā tik ierasto komfortu 
vietās, kur dažādu iemeslu dēļ vēl nav izbūvēta dabasgāzes infra-
struktūra vai dabasgāzes pievada izbūve ir ekonomiski neizdevīga.

Sašķidrinātās gāzes priekšrocības salīdzinājumā ar cieto kurināmo
Galvenā sašķidrinātās propāna gāzes apkures sistēmu priekšrocība 
ir to ērtā lietošana. Klientam uz gāzes katla vadības paneļa vai 
mobilā tālruņa aplikācijā jāuzstāda sev vēlamā temperatūra, un 
pārējo iekārta izdarīs pati. Iespējama arī tāda sistēmas komplektā-
cija, kad  jūs un gāzes piegādātājs automātiski saņem paziņojumu 
par nepieciešamo balonu nomaiņu.
 Jums nebūs vajadzīga atsevišķa telpa cietā kurināmā glabāšanai, 
nebūs pastāvīgi jāpapildina katls, nebūs tas jātīra no kvēpiem un 
pelniem. Jūsu mājā būs tīri un silti.

Uzņēmuma speciālisti veiks bezmaksas objekta  apskati, izvērtēs 
situāciju un piedāvās jums vislabāko risinājumu.

Laba apkure vienmēr un visur!

AE CONSTRUCTIONS SIA
Tālr.: +371 28354035
E-pasts: euroangari@inbox.lv
www.storex.lv

AGRITECH SIA
Ziediņu ceļš 3C, Jelgava, LV-3002
Tālr.: +371 28697117
E-pasts: agritech@stokker.com
www.agritech.lv

STOKKER AGRITECH ir vienīgais oficiālais izplatītājs Latvijā 
tādiem lauksaimniecības tehnikas zīmoliem kā NEW HOLLAND,  
PÖTTINGER un JCB. Mēs piedāvājam plašu lauksaimniecības 
tehnikas un agregātu klāstu, lietotu lauksaimniecības tehniku, 
kā arī nodrošinām kvalitatīvu pēcpārdošanas servisu un rezerves 
daļas. Lai atrastos pēc iespējas tuvāk klientiem, mūsu servisa centri 
atrodas Liepājā, Valmierā, Rīgā, Saldū, Talsos, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Gulbenē un Rēzeknē. Mūsu mērķis ir piedāvāt klientiem efektīvus 
lauksaimniecības risinājumus, kas palīdz ietaupīt laiku un naudu!

STOKKER AGRITECH is exclusive official distributor in Latvia for such 
agricultural machinery brands as NEW HOLLAND, PÖTTINGER and 
JCB. We offer a wide range of agricultural machinery and agricultu-
ral equipment, used machinery as well as provide qualitative after-
sales service and spare parts. In order to be as close as possible to 
our customers, our service centers are located in Liepaja, Valmiera, 
Riga, Saldus, Talsi, Jelgava, Jekabpils, Gulbene and Rezekne. Our 
goal is to offer our customers effective agricultural solutions that 
help save their time and money!

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS 
INSTITŪTS

Struktoru iela 14, Rīga, Latvija, LV-1039
Tālr.: +371 67552909
E-pasts: arei@arei.lv
www.arei.lv

Agroresursu un ekonomikas institūts ir nozīmīgs bioekono-
mikas nozaru pētniecības un vadošais laukaugu selekcijas 
institūts ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi. AREI zinātnieki 
īsteno laukaugu šķirņu selekciju, dažādu laukaugu audzēšanas 

tehnoloģiju izpēti, veic pētījumus par laukaugu kvalitāti un 
ilgtspējīgas lauku telpas attīstību, kā arī ekonomisko analīzi 
lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un zivsaimniecības no-
zarēs. AREI darbība noris četrās Latvijas vietās, kuras pastāvīgi 
nodrošina zināšanu pārnesi praksē.
AREI institūtā darbojas graudu tehnoloģijas un agroķīmijas 
laboratorija, kura aprīkota ar iekārtām, lai veiktu izpēti šādiem 
testēšanas objektiem: graudu un augu biomasas analīzes un 
augsnes agroķīmisko rādītāju analīzes. 

Institute of Agricultural Resources and Economics 
The main research directions of the institute:

• field crop genetics and breeding for integrated and organic 
farming systems;

• development of sustainable field crop growing technologies 
for various farming systems;

• evaluation of field crop quality for effective use;
• production of feed;
• economics of sustainable development of bioresource 

industries;
• efficiency of production processes and company competi-

tiveness;
• sustainable development of territories.

AGROTRAC SIA
IK Rāmava, Valdlauči, Ķekavas nov, Ķekavas pag., LV-1076
Tālr.: 67804800; 67804806; 28675881 
E-pasts: info@agrotrac.lv 
www.agrotrac.lv

SIA Agrotrac piedāvā traktoru rezerves daļas visām populā-
rākajām traktoru tehnikas markām no ražotājiem par visiz-
devīgākajām cenām. Tehnikas tirdzniecības nodrošināšanai 
sadarbojamies ar labākajiem lauksaimniecības aprīkojuma 
ražotājiem – Kanādas traktoru ražotāju Versatile, Strautmann 
(savācējpiekabes, barības mikseri, organiskā mēslojuma izklie-
dētāji), Quicke (frontālie iekrāvēji), VM (sējmašīnas), Zuidberg 
(frontālās uzkares). Nodrošinām arī tehnikas remonta servisu, 
kuru varam veikt izbraukumā pie klienta vai mūsu telpās.

Agrotac offers spare parts for all popular tractor brands for the best 
prices. Our partners are Canadian tractor manufacturer Versatile, 
Strautmann (mixers and forage trailers), Quicke (front loaders), 
VM (seed drills), Zuidberg (front linkages). Also we can perform 
full range of service repairs which can be provided at customers 
farm or in our local service place.
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AGTECH SIA
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 
Tālr.: 26305153; 29217717 
E-pasts: info@agtech.lv 
www.agtech.lv 

Precīzā lauksaimniecība. Risinājumi, kā padarīt jūsu darbu 
precīzāku un efektīvāku, nodrošinot augstākas ražas un 
resursu ietaupījumu. 
Augsnes analīzes. Programmatūra. Slāpekļa sensori. GPS 
stūrēšanas sistēmas. Auto svari. Meteostacijas. Mērinstrumenti. 

Precision agriculture. Easy and effective solutions. Soil analysis; 
Software. Nitrogen sensors. Auto steering system. Weather 
stations. Car scales. Measuring and weighing systems.

AJ POWER SIA
Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048
Tālrunis: +371 67 969 140
E-pasts: info@ajpower.lv
www.ajpower.lv
Facebook: facebook.com/ajpowerlv
Instagram: instagram.com/ajpower.lv

Latvijā lielākā privātā enerģētikas uzņēmumu grupa, kas vienuviet 
apvieno plašāko un mūsdienīgāko pakalpojumu portfeli ar piere-
dzes bagātākajiem enerģētikas ekspertiem. Profesionāla saules 
paneļu uzstādīšana no projekta sākuma līdz beigām sadarbībā ar 
pasaulē atzītiem saules paneļu un invertoru ražotājiem:

• Melni monokristāliskie saules paneļi, kas pielāgoti Latvijas 
klimatam

• Apsekošana klātienē, aprēķini un individuāls tehniskais 
risinājums

• Saules paneļu modelēšana un īpašuma elektroenerģijas 
patēriņa analīze

• AS “Sadales tīkls” dokumentācijas sagatavošana un 
saskaņošana

• Saules paneļu uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
• Saules paneļu sistēmas garantijas serviss
• Personīgais konsultants 

The largest private group of energy companies in Latvia combining 
the broadest and most advanced service portfolio with the most 
experienced energy experts. Professional installation of solar 
panels from the start until the end of the project in cooperation 
with globally established producers of solar panels and invertors:

• Black monocrystalline solar panels fit for the Latvian 
climate

• Inspection on site, calculations and tailor-made technical 
solution

• Solar panel modelling and analysis of energy consumption 
at the property

• Sadales tīkls AS documentation preparation and approval
• Solar panel installation and putting into operation
• Solar panel system’s warranty service
• Personal consultant

ANGARU SISTEMOS UAB 
Draugystes g.20, Kaunas, Lithuania
Tālr.+370 67197503
E-pasts: arturas@angarusistemos.lt
www.frisomat.lt 

APE MOTORS SIA
Dzelzavas iela 120 J, Rīga, LV-1021
Tālr.:67387878
E-pasts: apemotors@apemotors.lv
www.apemotors.lv

APE Motors ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas 
ar automobiļu rezerves daļu, piederumu un eļļu vairum-
tirdzniecību.
Uzņēmums ir viens no nozīmīgākajiem auto rezerves daļu 
importētājiem Latvijā, kurš sadarbojas ar 110 piegādātājiem 
Eiropā un Pasaulē un izplata 130 dažādu zīmolu auto daļas.
Mūsu pastāvīgie klienti ir savas jomas profesionāļi.

APE Motors is a company registered in Latvia that is a wholesaler 
of car spare parts, accessories and oils.
The company is one of the major importers of car spare parts 
in Latvia, and cooperates with 110 suppliers across Europe and 
globally and distributes car parts made of 130 different brands.
Our regular clients are professionals in their field.

ARMUSS SIA 
Institūta iela 1C, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.,  
LV-2130
Tālr.: 29115513 (pārdošana), 29208998 (serviss), 
29115513 (rezerves daļas).
E-pasts: info@armuss.lv
www.armuss.lv 

ARMUSS piedavā lauksaimniecības un celtniecības tehniku:
• MERLO teleskopiskie iekrāvēji;
• EINBOCK sējumu ecēšas;
• MZURI sējmašīnas;
• SAMPO ROSENLEW kombaini;
• SMS CZ veltņi un kompaktori;
• BCS motobloki;
• BARGAM miglotāji;
• ELHO lopbarības sagatavošanas tehnika.

Kā arī veic tehnikas servisu un rezerves daļu tirdzniecību, piegādi 
ar kurjerpastu pa visu Latviju.

ATVASES RK SIA  
“Ceriņi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927 
Tālr.: 22336672 
E-pasts: raitis.mackevics@atvases-rk.lv

SIA Atvases-RK: inovatīvs lauksaimniecības tehnikas tirdznie-
cības uzņēmums. Kas pārstāv vadošos piekabināmās tehnikas 
zīmolus. Piedāvājam jaunu piekabināmo lauksaimniecības 
tehniku, servisu un rezerves daļas.
SIA Atvases-RK ir latviešu uzņēmums ar izpratni par lauksaimnie-
cību, mēs izprotam šo sfēru ne tikai no tirdzniecības puses bet arī 
no lauku uzņēmējā puses, jo esam zemnieku atvases. 

Mūsu pārstāvētie zīmoli:
• Rauch – inovators minerālmēslu izkliedētājos
• Lely – lopbarības sagatavošanas tehnikā
• Agrio – ekskluzīvs profesionālis miglotāju ražošanā
• Multiva – somu kvalitāte augsnes apstrādē
• Novag – tiešās sējas līdzeris
• Ovlac – speciālists arklu ražošanā ar vairāk kā 85 gadu 

pieredzi

• Twose – industriālās grāvju pļaujmašīnas un dziļirdinātāji 
lauksaimniecībai

• Bellota / Soldbjerg – augstākās kvalitātes dilstošās daļas

AUGSNES LABORATORIJA SIA 
Vienības iela 15/17, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862
Tālr.: +371 27455277
E-pasts: info@augsneslaboratorija.com
www.augsneslaboratorija.com 

Augsnes piemērotība noteikta kultūrauga audzēšanai ir viens no 
pamata kritērijiem optimālas ražas iegūšanai. Augsnes Laboratori-
ja sniegs iespēju noteikt augsnes pamata rādītājus un ieteiks pie-
mērotākos reģionā pieejamos mēslošanas un kaļķošanas līdzekļus. 
Atbilstoši apstrādājot laukus, lauksaimnieka ieguvums ir ne tikai 
ražas pieaugums, bet arī pārliecība par paveikto darbu kvalitāti.

One of the basic criteria for obtaining an optimal yield is de-
termining whether the soil is suitable for growing a particular 
crop. Augsnes Laboratorija will help you evaluate the basic soil 
indicators and recommend the most suitable fertilisers and 
liming products available in the region. Proper cultivation of fields 
increases not only the yield, but also the farmer’s confidence in 
the quality of the work performed.

AUGU AUDZĒŠANAS SERVISS SIA
Lielvārdes iela 41, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67541995
E-pasts: info@aas-cp.lv,
dace.jekabsone@aas-cp.lv 

Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi 
Konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Plant protection and plant nutrition means.
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AUTEX SIA
Rīgas iela 105, Ķekava, Ķekavas novads, Latvija, LV-2123
Tālr.:  29133019; 25453643; 26514902
E-pasts:  info@autex.lv
www.autex.lv

Uzņēmums ir ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi industriālās 
tehnikas sektorā.
SIA AUTEX ir oficiālais pārstāvis Latvijā un Lietuvā vienam no 
vadošajiem industriālo motoru ražotājiem – ”Perkins Engines 
Company” Ltd., un kopš 2015. gada Latvijā pārstāv pasaulē atpa-
zīstamo iekšdedzes motoru elektrostaciju ražotāju – ”FG Wilson”.
Piedāvājumā ir arī abu ražotāju industriālo motoru un ģenera-
toriekārtu rezerves daļas. 
Sekojot līdzi tirgus pieprasījumam, SIA ”AUTEX” ir paplaši-
nājis, un turpina paplašināt, piedāvātās produkcijas klāstu, 
sadarbojoties:

• ar starteru un to rezervers daļu, kā arī ģeneratoru un to rezer-
ves daļu piegādātājiem ”Auto-Starter”, ”Wood Auto Supplies” 
Ltd, ”Cargo”, ”Prestolite Electric” Inc.,  ”Bosch”, ”MAHLE Letrika” 
d.o.o., ”Mitsubishi electric”, ”Denso”, ”Delco Remy”.

• ar filtru ražotājiem ”SF-Filter” AG, ”HIFI FILTER", ”MAHLE 
Filter”, ”Donaldson”, ”Baldwin”, ”Fleetguard”, ”Wix Filter”, 
”Mann Filter”, ”Parker”

• ar elektrostaciju ražotājiem ”Green Power Systems” SRL , 
”F.lli Stamegna” SRL, ”Generga” UAB,

• kā arī ar laistīšanas iekārtu un ūdens sūkņu ražotāju 
”Idrofoglia” s.r.l..  

Papildus gatavas produkcijas pārdošanai, mūsdienīgi aprīkotās 
servisa telpās nodrošinām Perkins® motoru un FG Wilson 
ģenerātoriekārtu garantijas un pēcgarantijas motoru apkopes 
un remontdarbus. 
Tehnikas nepārtrauktai darbībai, veicam remontus arī izbrauku-
mos pie klienta, neatkarīgi no klientu atrašanās vietas. 

Kopš 2019. gada pavasaras nodrošinām arī degvielas sprauslu 
un augstspiediena rotora un sekciju tipa sūkņu pārbaudi, ka-
librēšanu un remontu, kā arī pārdošanā piedāvājam degvielas 
sistēmu rezerves daļas.

AUTEX has more than 20 years experience in the industrial 
machinery sector.
AUTEX is the official distributor in Latvia and Lithuania for 
one of the leading industrial engine manufacturers - ”Perkins 
Engines Company” Ltd. 
Since 2015 ”Autex” Ltd is the official distributor in Latvia for one 
of the world’s leading manufacturer of electric generators and 
power equipment ”FG Wilson”.
We also offer original spare parts for industrial engines and 
generators of both manufacturers.
Following market demand, ”AUTEX” expanded and continues to 

expand our product range, cooperating:
• with manufacturers of starters, alternators and their spare 

parts - ”Auto-Starter”, ”Wood Auto Supplies” Ltd, ”Cargo”, 
”Prestolite Electric” Inc., ”Bosch”, ”MAHLE Letrika” d.o.o., 
”Mitsubishi electric”, ”Denso”, ”Delco Remy”.

•  with filter manufacturers - ”SF-Filter” AG, "HIFI FILTER", 
”MAHLE Filter”, ”Donaldson”, ”Baldwin”, ”Fleetguard”, ”Wix 
Filter”, ”Mann Filter”, ”Parker”.

• with electric generators manufacturers ”Green Power 
Systems” SRL, ”F.lli Stamegna” SRL, ”Generga” UAB.

• and with manufacturers of irrigation systems and pumps 
for irrigation “Idrofoglia” s.r.l..

In addition to selling finished products, ”Autex” provides regular 
engine maintenance, after-sales service and overhauls.
In order to ensure the continuous operation of the equipment, 
we offer to carry out repairs at the customer's address to the 
address indicated by the customer.

Since spring of 2019, we have also provided inspection, calib-
ration and repair of fuel injectors, rotor and in-line types fuel 
injection pumps, as well as offering fuel system replacement 
parts for sale.

 

AUTO BLITZ SIA 
Adrese: Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
Tālrunis: +371 660 011 77
Mājaslapa: opel.autoblitz.lv 
Facebook: www.facebook.com/OPELAutoBlitz/
Instagram: www.instagram.com/opel_auto_blitz/ 

“Auto Blitz” ir autorizēts pilna servisa Opel dīlercentrs. Ikkatrs 
klients šeit ir laipni gaidīts, katram ir garantēta augstas klases 
apkalpošana un individuāla attieksme. “Auto Blitz” ir dažādi īpaši 
izdevīgi piedāvājumi, kādu nav citviet. 
Pie mums strādā pieredzējuši speciālisti, kuriem automašīnas nav 
tikai darbs - tā ir dzīve. Ja esat noguris no salonu apmeklējumiem 
savas „īstās“ automašīnas meklējumos, dodieties uz Skanstes ielu 
33. Mēs atradīsim risinājumu ikvienai Jūsu vajadzībai, jo mūsu 
moto ir - nav nekā neiespējama. 
Mēs sniegsim profesionālu konsultāciju par Jūsu izvēlētā Opel 
priekšrocībām, kā arī kopējām uzturēšanas izmaksām – cik 
maksās apkopes, cik apdrošināšana, cik tērēsiet degvielai. Ticiet, 
mūsdienās tas ir īpaši svarīgi. Ja jūsu esošajai Opel automašīnai 
ir gadījusies kāda ķibele, neuztraucieties – mūsu servisa meis-
tari tiks ar to galā īsā laikā un sniegs jums kvalitatīvus remonta 
pakalpojumus.

Opel. Tikai pie Auto Blitz – Skanstes ielā 33!

AUTOBRAVA SIA
Krasta iela 42, Rīga LV - 1003.
Tālr.: 67146255
E-pasts: info@autobrava.lv
Mājaslapa: www.autobrava.lv 

Autobrava, viens no lielākajiem auto saloniem Baltijā, pārstāv 
7 zīmolu automašīnu zīmolus – SEAT, CUPRA, Jeep, Alfa Romeo, 
Fiat, Fiat Professional, Abarth. Autobrava nodrošina gan jaunu 
atomašīnu iegādi, gan pilnu pēcpārdošanas ciklu – servisu 
apkopes, arī pēcgarantijas periodā, rezerves daļas, virsbūves 
remontu, kā arī piedāvā lietotu automašīnu tirdzniecību.

AVESCO SIA 
„Ziedu Gravas”, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: 25701711
E-pasts: info.lv@avesco-cat.com
www.avesco-cat.lv 

SIA “Avesco” ir inovatīvs un uz izcilu kvalitāti orientēts uzņēmums, 
kas Latvijā pārstāv būvniecības tehnikas zīmola līderi pasaules 
tirgū – Cat®. Esam uzticams un stabils partneris saviem klien-
tiem, piedāvājam tehniku, iekārtas, konsultācijas un jaunākajās 
tehnoloģijās balstītus risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem veikt 
darbu un pastāvēt sīvajā konkurences cīņā.

BALMAX OU 
Ringtee 27, Tartu, Estonia
E-pasts: info@balmax.ee
Tālr.: +372 55921928
www.balmax.ee 

Augustas kvalitātes mežsaimiecibas un lauksaimnicibas tehnikas 
tirdzniecība, apkope, rezerves daļas.

Balmax OÜ piedāvā produkciju no ražotājiem:
• MUS-MAX škeldotājs;
• KESLA iekrāvēji;
• HSP Gripen kauss;
• Schwarzmüller piekabes;

• Penz iekrāvēji;
• Tyri lights darba gaismas;
• HB Brantner piekabes;
• Jessernigg miglotāji.

Balmax OÜ offers production from producers:
• MUS-MAX wood chippers;
• KESLA cranes;
• HSP Gripen grapples;
• Schwarzmüller vehicles;
• Penz cranes;
• Tyri lights working lights;
• HB Brantner vehichles.

BALTA AAS 
Raunas iela 10, Rīga, Latvija, LV -1039
E-pasts: balta@balta.lv
www.balta.lv
Tālr.: +371 67522275

BALTA ir nedzīvības apdrošināšanas tirgus līderis Latvijā, kas 
jau 16 gadus atzīts par godīgāko apdrošinātāju. BALTA ietilpst 
PZU grupā, kas lepojas ar 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanā. 
BALTA pakalpojumu klāstā ietilpst: spectehnikas, īpašuma, 
mājlopu un mājdzīvnieku apdrošināšana, OCTA, KASKO, nelaimes 
gadījumu un darbinieku veselības apdrošināšana, un daudzi citi 
apdrošināšanas veidi.

BALTA is the non-life insurance market leader in Latvia, which is 
recognized as the most honest insurer already for 16 years. BALTA 
is a member of PZU Group, which has 200-year experience in the 
insurance sector. The range of services offered by BALTA involves: 
contractors’ plant and machinery insurance, property, livestock 
and pets insurance, MTPL, MOD, accident and health insurance, 
and many more.
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BALTIC FARM.MEDIA BL SIA 
Tālr.: +371 29641027
E-pasts: info@laikrakstsizstade.lv

Laikraksts “Izstāde” ir specializēts lielformāta oriģinālizdevums, 
kas tematiski veltīts izstādēm.
Laikraksta 20 gadu profesionāla darba pieredze nodrošina 
informatīvo plūsmu noteiktai mērķa auditorijai atbilstošā 
tautsaimniecības jomā, proti, lauksaimniecības, kultūras un 
izglītības jomā un to iespēju realizācijai. Izplatās izstādēs 
interesentiem bezmaksas.

Newspaper “Izstāde” (Exihibition) – color original issue thema-
tically specialized for exhibitions in Latvia with 20-year creative 
medium work experience. Printing and publishing services – hig-
value printing and publishing and professional desing.

BALTIC INVEST SIA
Attekas 2b, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālr.: 26396695
E-pasts.: info@balticinvest.lv
www.balticinvest.lv

Drenāžas skalotāji, graudu laboratorijas iekārtas un graudu 
kodinātāji.

Drainage washer, grain laboratory equipment and grain 
mordants.

BALTIC PUBLISHING GROUP SIA
Kalnciema iela 37, Rīga, LV-1046, Latvija 
Tālr.: 26496499 
E-pasts: info@profilatvija.lv  
www.profilatvija.lv 

Žurnāls PROFI Latvija
PROFI lasītājiem nodrošina unikālu saturu par lauksaimniecības 
tehniku, testus, apskatus un vietējo pieredzi. Profi veiktie testi jau 

vairāk, kā 30 gadus palīdz lauksaimniekiem visā Eiropā pieņemt 
pareizo lēmumu tehnikas iegādē.
 
Tagad arī digitāli www.profilatvija.lv

Tagad arī digitāli www.profilatvija.lv

PROFI Latvija magazine
PROFI is the only specialist farm machinery magazine in Europe 
which can be relied on to provide independent tests and unbiased 
reports on machinery. Our expert knowledge helps readers with 
machinery buying decisions and provides advice on its operation, 
maintenance and repair and also local farmer experience.

Now also digital www.profilatvija.lv

BALTYRE LATVIA SIA
Aviācijas iela 8, Jelgava, LV-3002
Tālr.: 26224400; 29463163; 25445906
E-pasts: info@baltyre.lv 
www.baltyre.com; www.baltyre.lv

SIA Baltyre Latvia ir lielākais visu veidu jaunu riepu, disku un 
kameru importētājs un tirgotājs Latvijā.
Riepu noliktavā Jelgavā uz vietas patstāvīgi atrodas plašs dažādu 
ražotāju populārāko izmēru preču klāsts. 
Konsultējam klientus, lai rastu piemērotus risinājumus, kā 
arī veicam individuālus pasūtījumus pēc klientu vēlmēm un 
vajadzībām.
Ērti preces pasūtīt internetveikalā – www.baltyre.lv. Nodrošinām 
operatīvu preču piegādi 1 darba dienas laikā.

SIA Baltyre Latvia is the biggest importer and trader of all kinds 
of new tires, discs and tubes in Latvia.
In tyre warehouse in Jelgava is wide selection of the most popular 
sizes of various manufacturers.
We are offering to find the right solutions and make individual 
orders according to the wishes of our clients.
It is easily to order goods in web shop www.baltyre.lv. We provide 
operative delivery within 1 working day.

BAUMASCHINEN LETTLAND SIA
Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 
Tālr.: 67260820 
E-pasts: info@bl.lv  
www.bl.lv 

WEIDEMANN lauksaimniecības tehnika. KÖHLER lopkopības 
aprīkojums. Ekskavatori, iekrāvēji, sūkņi, dubļu sūkņi, dīzeļģe-
neratori. Celtniecības iekārtas un aprīkojums. Jauna un lietota 
tehnika. Noma, tirdzniecība un serviss.

Agricultural machines from WEIDEMANN Catthe – breeding 
accessories from KÖHLER Excavators, loaders, dewatering and 
submersible pumps, generator sets and other new and used 
building achines and equipment. Sales, rental and service.

BEWO AGRO SIA 
„Laukmaļi”, Laucienes pagasts, Talsu nov., LV-3285 
Tālr.: 29264486 
E-pasts: zsbites@inbox.lv 

SIA BEWO AGRO nodarbojas ar zemes apstrādes agregātu ražošanu

BEWO AGRO Ltd. is a manufacturer of soil cultivation equipment.

BIGBANK AS 
Gustava Zemgala gatve 78-1, LV-1039, Rīga
E-pasts: corporate@bigbank.lv, info@bigbank.lv
Tālr.: +371 67508672, 8338
www.bigbank.lv 

Bigbank AS ir Igaunijas banka, kas specializējas aizdevumu juri-
diskām personām un patēriņa kredītu izsniegšanā, kā arī izdevīgu 
termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums izvērsis 
darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvi-
jā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus 
Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. 
Sākot ar 2021. gadu Bigbank Latvija piedāvā jaunu aizdevumu 
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar iespēju aizņemties 

no 25 tūkstošiem līdz 10 miljoniem EUR uz termiņu līdz 30 
gadiem. Finansējums izmantojams gan jaunas zemes vai meža 
iegādei, gan arī apgrozāmajiem līdzekļiem, tehnikas iegādei, 
būvniecībai un citiem mērķiem. Aizdevums nosedz līdz pat 
80% no projekta investīciju izmaksām un nodrošinājumā tiek 
izmantota lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes, 
kā arī mežaudzes ķīla.

AS Bigbank is an Estonian bank specialising in corporate and 
consumer loans, as well as attractive term deposit services. The 
company expanded its activities outside Estonia, establishing 
branches in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania, Bulgaria, as 
well as offering cross-border services in Austria, Germany and 
the Netherlands. 
Since 2021, Bigbank Latvija offers a new loan to farms and forestry 
businesses, with the possibility of borrowing 25,000 to 10 million 
euros for a period of up to 30 years. The financing can be used 
for the purchase of new land or forest, machinery, construction, 
along with liquid assets, and other purposes. The loan covers up 
to 80% of project investment costs, with agricultural and forest 
land used as loan security.

BIOEFEKTS SIA
Nometņu iela 26A, Rīga
Tālr.: 27774433; 27774435 – vairumtirdzniecība
www.bioefekts.lv

SIA BIOEFEKTS jau kopš 1993.gada sadarbībā ar Latvijas zināt-
niekiem izstrādā un ražo mikrobioloģiskos mēslošanas līdzekļus, 
mikrobioloģiskos preparātus un augu aizsardzības līdzekļus. 
Mūsu produkt ir absolūti nekaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem, 
augiem un zemei. Preparātus var izmantot visu augu, dārzeņu 
mēslošanai un aizsardzībai, kā arī augsnes vispērējā stāvokļa 
uzlabošanai, atjaunošanai. Katrs produkts izstrādāts katram 
augam vai augu grupai. Visi produkti ir reģitrēti VAAD, zinātniski 
izpētīti un attiecīgi pārbaudīti praksē, kā arī saskaņā ar ES Regula 
Nr. 889/2008 mūsu produktus atļauts izmantot arī “Bioloģiskajā 
lauksaimniecībā”. Mūsu kolekcijā ir mikroorganismi, baktētijas, 
sēnes, kas izdalīti no Latvijas augsnes un katram ir sava funkcija: 
celulozes noārdīšana, slāpekļa piesaistīšana, auga imunitātes 
uzlabošana, barības vielu pieejamība augsnē un augos, pato-
gēno organismu apkarošana, fosfora, slāpekļa piesaistīšana un 
noturēšana augsnē.

The company “Bioefekts”, founded in the year 1993, in cooperation 
with scientists produces biological fertilizer for plant protection 
and other needs in the agriculture and gardening. These prepara-
tions contain alive microorganisms, able to destroy the causative 
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agents of plant diseases. The biological preparations protect the 
plants, renew the soil and are beneficial for the health. Our pre-
parations have also a positive influence onto the metabolism of 
plants and the soil. The growth of plants is accelerated, blossoming 
and harvesting is stimulated as well. The stimulation of plants 
significantly increases the non-specific immunity. The soil also 
is renewed, revitalized. The action is highly specific therefore our 
production is safe - harmless for plants themselves, animals and 
people. Production can be applied in 
Biological farming.

CITADELE LEASING SIA 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 502 200 
E-pasts: info@citadeleleasing.lv
www.citadele.lv, www.citadeleleasing.lv

SIA “Citadele Leasing” ir Citadele grupas uzņēmums ar filiālēm 
Igaunijā un Lietuvā, kas privātpersonām un uzņēmumiem Baltijā 
piedāvā pilnu līzinga pakalpojuma klāstu – finansējumu auto un 
moto transporta iegādei, komerctransporta, lauksaimniecības, 
mežistrādes un ceļu būves tehnikas, kā arī dažādu citu industriālo 
un tehnoloģisko iekārtu iegādei. 
Uzņēmums apvieno SIA “UniCredit Leasing” un Citadeles ilggadējās 
nozares zināšanas, labākos profesionāļus, izcilo klientu servisu un 
mūsdienīgākos digitālos risinājumus. 

SIA “Citadele Leasing” is the subsidiary of the Citadele Group 
with branches in Estonia and Lithuania. The company offers a 
full range of leasing services to individuals and companies in the 
Baltics – financing for a car and motorcycle transport purchase, 
commercial vehicles, agricultural, forestry and road construction 
machinery, as well as for other various industrial and technological 
equipment purchase. 
SIA “Citadele Leasing” unites longstanding industry knowledge, 
top professionals, excellent customer service and the most up-to-
date digital tools of SIA UniCredit Leasing and Citadele.

CROSSCHEM SIA 
“Naftaluka”, Olaine pagasts, Olaines novads, LV-2127 
Latvija
Tālr.: +371 2662 4000
E-pasts: info@crosschem.lv
www.crosschem.lv | www.crosschem.com 

“SIA CrossChem” ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums un vienīgais 
VDA akreditētais AdBlue® ražotājs Baltijā, kas kopš 2007. gada no-
drošina Latvijas un pasaules lielākos transporta parkus, degvielas 
uzpildes staciju ķēdes un neskaitāmi daudz gala patērētājus ar šo 
transporta nozarei svarīgo produktu. CrossChem grupā ietilpst 16 
uzņēmumi, kas darbojas visā pasaulē un eksportē produkciju uz 
vairāk kā 60 pasaules valstīm.

DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA SIA
Ganību dambis 24/K-2, Rīga
Tālr.: 29114117
E-pasts: maris.grube@dtg.lv
www.dtg.lv

Katrs DTG pakalpojums ir efektīvs risinājums konkrētai klienta 
problēmai.  Savu produktu kvalitāti mēs panākam ciešā 
sadarbībā ar Latvijas spēcīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem.
Mēs neapstājamies pie sasniegtā, ik dienu liekot jaunāko 
tehnoloģiju jaudai kalpot jūsu biznesa izrāvienam.
Darba laika uzskaites sistēmas, videonovēroša-
nas sistēmas, cilvēku plūsmas uzskaites sistēma, 
auto numuru atpazīšanas sistēma, piekļuves 
kontroles iekārtas, u.c. 

Each DTG service is an effective solution to a specific customer 
problem. We achieve the quality of our products in close coope-
ration with the most powerful technology companies in Latvia.
We do not stop at what we do every day, putting the power of the 
latest technology to serve your business breakthrough.
Work time counting system, video surveillance system, people 
counting system, licence plate recognition system, access control 
equipment, e.t.c.

DLL SERVISS SIA
Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002
Tālr.: 63081300
E-pasts: info@dllserviss.lv
 www.dllserviss.lv

SIA "DLL Serviss" Latvijā darbojas no 2002. gada. Vadošais uzņē-
mums degvielas uzpildes iekārtu un degvielas uzpildes staciju 
aprīkojuma piegādē Latvijas degvielas tirgotājiem, transporta 
uzņēmumiem, lauksaimniecības uzņēmumiem.
Uzņēmuma parstāvētā produkcija, iekārtu piegāde, montāža 
un apkalpošana:

• Degvielas, sašķidrinātās gāzes (LPG) un dabasgāzes(CNG) 
uzpildes iekārtas;

• Degvielas tvertnes un rezervuāri;
• Elektroniskās kases sistēmas un degvielas līmeņa kontroles 

sistēmas;
• Cenu tablo, gaismas un vizuālās reklāmas elementi;
• Tehnoloģiskie cauruļvadi;
• Aquafighter – ūdens absorbents dīzeļdegvielai.

DOJUS LATVIJA SIA
SIA DOJUS Latvija
„Ceļa zeme”, Ķekavas novads, 
Ķekavas pagasts, Latvija, LV-2123 
Tālr.+371 67 611 724 
Fakss: +371 67 611 726 
e-pasts: info@dojuslatvija.lv 

SIA DOJUS Latvija – ir pasaulē lielākā lauksaimniecības tehnikas 
ražotāja John Deere oficiālais dīleris Latvijā. Uzņēmums nodar-
bojas ar jaunas un lietotas lauksaimniecības tehnikas, meža 
tehnikas, rezerves daļu tirdzniecību un servisa pakalpojuma 
sniegšanu, kā arī piedāvā tehnikas nomas pakalpojumus. Piedā-
vājuma klāstā ir traktori, kombaini, rulonu preses, pļaujmašīnas, 
piekabes, pašgājēj smalcinātāji, sējmašīnas, miglotāji, AMS 
sistēmas, augsnes apstrādes agregāti, kā arī zāliena kopšanas 
un meža tehnika. Uzņēmuma galvenais tirdzniecības un servisa 
centrs atrodas Ķekavā, taču tā piedāvātās preces un pakalpoju-
mus iespējams iegādāties arī četrās reģionālajās filiālēs – Saldū, 
Valmierā, Jēkabpilī un Rēzeknē.

SIA DOJUS Latvija - is the official dealer of the world's largest 
agricultural machinery manufacturer John Deere in Latvia. 
The compaFny offers new and used agricultural machinery, 
forest machinery, spare parts and service, as well as agri-
cultural machinery rental possibilities. The company offer 
includes tractors, combines, round balers, mowers, trailers, 
self-propelled forage harvesters, drills, sprayers, AMS sys-
tems, tillage units, as well as lawn care and forestry equip-
ment. The company's main sales and service centre is located 
in Ķekava, but customer has possibility to purchase goods 
also in four regional branches - in Saldus, Valmiera, Jēkabpils 
and Rēzekne.

DOMUS ANGĀRI SIA
"Brīvmaņi", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 
Tālr.: 26176921
E-pasts: info@domusangari.lv
www.domusangari.lv 

Projektējam un ražojam angārus, garāžas un citas ēkas Jūsu 
biznesam vai saimniecībai. Angāri un metāla konstrukcijas tiek 
izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, ņemot vērā Jūsu vēlmes 
attiecībā uz izmēriem, toņiem, un citām specifikācijām. Ēku 
ražošanā izmantojam tikai augstas kvalitātes materiālus. 

Piedāvājam: 
• Bezprocentu līzinga iespējas;
• Projektēšana un dokumentu sakārtošana;
• Darbojamies Latvijā un Eiropā;
• Vairāk kā 15 gadu pieredze metāla konstrukciju ražošanā;
• Bezmaksas tāmes un izbraukumi uz objektu;
• Prototipu apskate Mārupē.
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ELDORADO GLOBAL SERVICE SIA
Biķernieku iela 121H, Rīga
Tālr.: 20379781
E-pasts: info@eldoradoglobal.com
Eldoradoglobal.com

Piedāvājam dažādu saimniecisko un komercēku projektēšanu, 
materiālu ražošanu un būvniecību. Specializējamies tērauda 
konstrukciju ēku ražošanā. Siltinātas apšujam ar sendvičpaneļiem, 
nesiltinātas ar ranilu.

ESP GROUP SIA
Briežu iela 8, Madona
Tālr.: 29180001
E-pasts: ugis@espgroup.lv

Kurmju slazdi.

FERRUS AS
Gramzdas iela 90, Rīga, LV-1029
E-pasts: info@ferrus.lv, sales@ferrus.lv 
Ofisa tālr.: +371 67440213
Pārdošana: +371 25700518; +371 25657500
www.ferrus.lv

AS FERRUS tehnikas tirdzniecības uzņēmums, dibināts ar mērķi 
piedāvāt klientiem uzticamu tehniku un risinājumus. 
Uzņēmums attīstījis trīs pamatvirzienus:

• tirdzniecība – Kioti, Antonio carraro, Agrimaster, Bocshung, 
McConnel, uc.

• serviss – veic tehnikas pirms un pēcpārdošanas servisu un 
rezerves daļu piegādi.

• pakalpojumi teritoriju apsaimniekošanai – lauku, pilsētu, 
ceļu un mežu teritorijās.

Uzņēmuma darbinieki konsultēs, dalīsies pieredzē un radīs 
risinājumu Jums

JSC FERRUS equipment and machinery sales company, founded 
with the aim to offer customers reliable equipment and solutions.
The company has developed three main directions:

• sales - Kioti, Antonio Carraro, Agrimaster, Bocshung, 
McConnel, etc.

• service - provides pre&after-sales service and spare parts 
sales.

• services for territory management – territory and road 
maintenance in winter and summer period.

The company's employees will consult, share experience and 
create a solution for you.

FOS GROUP SIA
Miera iela 36, Rīga, LV-1001
Tālr.:+371 2 039 4090
 E-pasts: info@mascus.lv
www.mascus.lv

MASCUS ir pasaulē lielākais interneta tirgus lauksaimniecības, 
transportēšanas, būvtehnikas, iekraušanas-izkraušanas, mežistrā-
des un komunālās tehnikas tirdzniecībai. Tas ir publiski pieejams 
interneta tirgus, kurā profesionāļi var efektīvi meklēt, iegādāties 
un pārdot smago un speciālo tehniku. Portālā atradīsiet vairāk kā 
450 000 pārdošanas sludinājumus un 90 000 tirgotājus. MASCUS 
ir 58 valstīs un tulkots 38 valodās.

MASCUS is the world’s largest internet marketplace for agriculture, 
transportation, construction, material handling, forestry and 
groundscare equipment trades. It is a publicly accessible market 
on the Internet, in which professionals can efficiently search, buy 
and sell heavy and specialized machinery. There are more than 450 
000 units for sale and 90 000 traders. MASCUS is represented in 
58 countries and translated in 38 languages.

GAILIS AG SIA
Tālr. +371 26591990
E-pasts: gailis@apollo.lv 

GONE FISHING SIA
Biksēres iela 2-19, Rīga
Tālr.: 24406160
E-pasts: info@aaknives.eu
www.aaknives.eu

AAknives ir pieredzējušu kalēju un augstas klases meistaru 
kompānija, kas nodarbojas ar nažu izstrādi, nažu ražošanu un 
nažu tirdzniecību kā arī ar nažu vairumtirdzniecību veikaliem 
un dīleriem. 
AAknives sortimentā ir visdažādākie nažu veidi – naži medībām, 
naži mājsaimniecībai, naži virtuvei, naži makšķerēšanai, naži 
piknikam, naži sēņošanai, naži tūrismam, saliekamie naži, 
metamie naži un pat cirvji.
Visi naži ir roku darbs. Nažu ražošanā tiek izmantoti tikai augstvēr-
tīgākie un labakie tēraudu veidi – ar rokām kaltie tēraudi – Da-
maskas tērauds, Bulata tērauds, Dimanta (HV5) tērauds, 9HS (9XC) 
tērauds, H12MF tērauds, D2 tērauds, oglekļa tērauds (U10) un ar 
rokām kaltie nerūsējošie tēraudi 110x18, 95x18, 65x13. AAknives 
naži tiek izgatavoti arī no pasaulē vispolulārākajiem nerūsējošiem 
pulvertēraudiem Elmax un M390, kas skaitās pasaules trīniekā no 
labakiem tēraudiem nažu ražošanā

AAknives is an experienced blacksmith and high- quality 
craftsman company that designs, produces and sales knives 
themselves and also does wholesaling of knives for shops and 
dealers. AAknives assortment has various types of knives - knives 
for hunting, household knives, kitchen knives, fishing knives, picnic 
knives, mushroom knives, tourism knives, folding knives, throwing 
knives and even axes.
All knives are handmade. Only high-quality and best steel grades 
are used in the production of knives – hand-forged steels - Da-
mascus steel, Bulat steel, Diamond HV5 steel, 9HS/9XC steel, 
H12MF steel, D2 steel, carbon steel U10 and hand-forged stainless 
steels 110x18, 95x18, 65x13. AAknives are also made from the 
worlds most polar stainless steel Elmax and M390, which ranks 
among the worlds best steels in knife making. Only the hardest 
and most exclusive leaf trees, such as karelian birch, bubinga, 
lacewood, hornbeam, wenge tree, aspen and other beautiful and 
hard woods are used to create the handles.

GRAINTECH SIA
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas nov.
Tālr.: 67612336
E-pasts: ulfs@graintech.lv 
www.graintech.lv

SIA GRAINTECH ir vairāk kā desmit gadu pieredze lauksaimnie-
cībā un tehnikas tirdzniecībā un servisā, galvenokārt, graudu 
pirmsapstrādes/pēcapstrādes iekārtu projektu realizācijā un pēc 
apkalpošanā. Pateicoties vairāk kā 150 realizētiem projektiem 15 
gadu laikā, uzkrātā pieredze ļauj ieteikt visefektīvāko variantu gan 
tehnoloģiskā, gan finansiālā ziņā. 
Esam par latviskām vērtībām, tādēļ pārstāvam pašmāju graudu 
kalšu un transportieru ražotāju PRECO. Papildus, esam oficiālie 
pārstāvji citiem nozares pasaules vadošajiem ražotājiem, kā, pie-
mēram, uzglabāšanas torņu ražotājam MYSILO, graudu tīrīšanas 
iekārtu ražotajam JK-MACHINERY, kā arī citiem. Ar šo gadu esam 
uzsākuši savā saimniecībā bioloģisko lauksaimniecību, akcentu lie-
kot uz starpkultūras sēšanu un tiešo sēju, kur lieliski savu tehnisko 
izpildījumu pierāda SKY Agriculture sējmašīnas, kuras izplatām 
Latvijā. Piedāvājam arī piekabes un augsnes apstrādes tehniku 
no DINAPOLIS un citiem lauksaimniecības tehnikas ražotājiem.

GREISING LATVIA SIA
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālr.: +371 66109265, +371 29239886
E-pasts: a.repsa@greising.com
www.javac.org

Vācijas uzņēmuma Javac Deutschland oficiālais pārstāvis Latvijā 
SIA Greising Latvia pārdod dažāda veida JAVAC metināšanas 
iekārtas MMA/MIG/MAG/TIG metināšanai ar metināšnas strāvu 
no 160 – 400 A, rokas plazmas griešanas iekārtas, automātiskās 
aptumšošanās metināšanas maskas, kā arī POWERTOOL benzīna 
un dīzeļa strāvas ģeneratorus ar jaudu 0.8 – 6.0 KW. Mūsu iekār-
tu klāstā ir gan profesionāla pielietojuma iekārtas, piemērotas 
razošanai, remontdarbiem, celtniecībai, autoservisiem, tā arī 
pusprofesionālas iekārtas piemājas saimniecībām un nelieliem 
metināšanas darbiem. Nodrošinam iekārtu demonstrācijas pie 
klientiem, kā arī konsultācijas visos ar metināšanas iekārtu 
darbību saistītajos jautājumos.
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GV TRADING SIA
Misas iela 8, Valmiera, LV4201
Tālr: +371 2 9210888
E-pasts: info@gvt.lv 
www.gvt.lv 

Riepu uzpilde ar TyrFil poliuretānu (PU) apvieno pilngumijas 
un pneimatisko riepu labākās īpašības – paaugstināta 
izturība pret ārējiem mehāniskiem bojājumiem saglabājot 
amortizēšanās spējas. 
Priekšrocības:
Izturība: 

• izturība pret ārējiem mehāniskiem bojājumiem; 
• lēnāk uzsilst, mazāk nodilst
• Ekonomija: 
• laika ekonomija riepu spiediena pārbaudēs; 
• naudas ekonomija riepu un ritošās daļas remontos; 
• ekonomija uz dīkstāvēs zaudēto laiku
• Drošība: 
• lielāka stabilitāte slīpumos pateicoties pašmasas 

pieaugumam

Feel of tires with TyrFil polyurethane material that replaces air, 
eliminates flats and provides a smoother, safer ride.

Benefits:
• Prevents all flats even in the harshest conditions.
• Eliminates downtime associated with flats.
• Reduces maintenance costs and equipment failures. 
• Reduces shock and operator fatigue. 
• 100% inert material, does not leach out and is environmen-

tally safe. 

TyrFil tyre filling products and flat proofing solutions, stop 
punctures and other forms of air leakage in all pneumatic tyres. 
Tyres that range from giant earthmovers, to those on fork lift 
trucks, as well as very small industrial trailers. This is achieved 
by employing a proven and highly flexible, liquid urethane 
based compound, which is first pumped into the tyre's air 
cavity through its normal air inflation valve, where once all 
the air in that cavity has been replaced (Void-Free) by the tyre 
filling compound, is then taken up to the tyre's recommended 
operating pressure. Once this is done, the final process of placing 
the whole tyre & wheel assembly into a curing oven, to set-off 
the liquid tyre filling compound into a solid state and properly 
pressurised tyre unit is carried out, ensuring throughout its 
normal operating life, that tyre will never leak, or go flat, despite 
any surface tread, or sidewall damage and intrusions.

HETA SIA
Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Rīga 
Tālr.: 67408050; 29400713,  
E-pasts: info.heta@apollo.lv  
www.heta.lv 

SIA HETA ir VALTRA un FARMI FOREST pārstāvis Latvijā. Uzņēmums 
balstās uz profesionalitāti, īpaši koncentrējoties uz meža un 
lauksaimniecības tehnikas piedāvājumu, servisu un rezerves 
daļu klāstu.

HETA Ltd. is the representative of VALTRA and FARMI FOREST 
in Latvia. The company is based on professionalism, with a 
particular focus on a range of forest and agricultural equipment, 
services and spare parts.

HORO MECHANIKA SIA
“Piebauskas”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901
Tālr. +371 25700520
E-pasts: bauska@horomechanika.lv
www.horomechaniika.lv 

Nodarbojamies ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, komunā-
lo un dārza tehnikas tirdzniecību. Plašā klāstā ir mums traktori, 
piekabes, sējmašīnas, kompaktori, arkli, frēzes, kultivatori, lauku 
veltņi, kā arī lopkopības tehnika: pļaujmašīnas, preses, vālotāji, 
ārdītāji, dažādas pļaušanas kombinācijas. Mešaimniecībā ir 
forvarderi, harvesteri, meža traktori un piekabes, kā arī daudz 
citu agregātu. 
Piedāvājam dažādu ražotājvalstu tehnikas. No tuvām un tālām 
zemēm.

IECAVNIEKS & CO SIA
Iecavnieks, Iecavas nov., LV-3913 
Tālr.: +371 63921980 
E-pasts: info@iecavnieks.lv  
www.iecavnieks.lv 

SIA ‘’Iecavnieks & Co’’ ir daudznozaru uzņēmums un viens no 
lielākajiem rapšu eļļas ražotājiem Baltijā. Uzņēmums dibināts 
2000.gadā, atrodas Iecavas novadā „Iecavnieki”. Uzņēmuma 
pamatnozares ir:

• lauksaimniecība,
• graudu pirmapstrāde un uzglabāšana,
• eļļas augu sēklu pārstrāde. 

SIA „Iecavnieks&Co” pārstrādā rapšu, linu un kaņepju sēklas, no ku-
rām iegūst nerafinētas eļļas pārtikas un tehniskajām vajadzībām. 
Uzņēmums savu produkciju realizē vienotā tirgū Eiropā un Latvijā.

SIA ‘’Iecavnieks&Co’’ is a diverse company and one of the largest 
producers of rapeseed oi lin the Baltic States. The company was 
founded in 2000, and it is located in Iecava County ‘’Iecavnieki’’. 
Three main business areas of the company are the following:

• agriculture;
• pre-processing and storage of grain;
• processing oilseeds.

IKU EDUARDS SIA
Stacijas iela 4, Tukums, LV-3101
Tālr.: + 371 26349078
E-pasts: als48@inbox.lv
www.laukkopis.lv
www.malkdaris.lv

• Minitraktori MULTIONE – 9 modeļu sērijas ar 170 darba 
rīkiem dažādu darbu veikšanai pilsētā, fermā, parkā, sētā 
un visur saimniecībā darbiem visos gadalaikos.

• Lapu pūtēji no TRILO, lapu/gružu savākšanas piekabes 
no Foresteel. Laistīšanas un augstspiediena mazgāšanas 
dažādu tilpumu cisternas.

• Sniega pūtēji, sniega lāpstas un arkli no SAME Igaunijā. 
Izlices, krūmu grāvju ‘pļaujmašīnas ar ķēžu pļāvējgalvām.

• Tehnika un instrumenti augļu dārziem – miglotāji un smi-
dzinātāji no AGROMEHANIKA, elektriskas zaru šķēres un zāģi 
no ARVIPO. Augļu lasītāju trepes, specializētas piekabes, 
augļu šķirošanas galdi, kociņu stādāmmašīna no KROLIK.

• Veserīšu pļaujmašīnas, augsnes frēzes, apdobju frēzes un 
pļaujmašīnas no ZANON.

• GRILLO mauriņtraktori, motobloki, savācējpļaujmašīnas un 
cita tehnika efektīvam darbam Jūsu saimniecībā.

Esam Jūsu Rīcībā!

INGTEH SIA
IK „Rāmava”, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas novads, 
LV-1076 
Tālr.: 28358816 
E-pasts: info@ingteh.lv  
www.ingteh.lv 

SIA "INGTEH" Latvijā pārstāv lauksaimniecības tehnikas kompā-
nijas, kā UAB "LAUMETRIS" (Lietuva), Tehnos d.o.o. (Slovēnija), 
MORENI srl (Itālija). Katra no šīm kompānijām nodrošina atšķirīgu 
piedāvājumu. 
LAUMETRIS – augsnes apstrādes tehnika, lauksaimniecības 
piekabes un cisternas. Tehnos klientiem nodrošina dažādu 
variantu mulčētājus. MORENI piedāvā aktīvās augsnes frēzes, kā 
graudaudzētājiem, augļkopjiem u.c. 
Iespējams piegādāt rezerves daļas tehnikai no lielākajiem rezerves 
daļu piegādātājiem Eiropā.

INVESTA LTD SIA
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Latvija
Tālr.: 67804804
E-pasts:  info@investaltd.lv
graudukaltes.lv

SIA Investa Ltd ir oficiālais Tornum ražotāja izplatītājs Latvijā
Tornum izstrādā un ražo pielāgotus risinājumus graudkopības 
nozarei un saimniecībām, tostarp individuālus produktus un 
kompleksus risinājumus klientiem visā pasaulē. Mēs  piedāvā-
jam mūsdienīgas kaltēšanas tehnoloģijas, graudu attīrīšanas, 
uzglabāšanas un transportēšanas sistēmas. Sniedzam spe-
cializētus pakalpojumus graudu pirmapstrādē – tehnoloģiju 
risināšana, projektu vadība, uzraudzība un montāža. 
Tornum ir viens no vadošajiem pilnu komplekso graudu ražotņu 
risinājumu piegādātājiem Eiropā. Graudu kaltes ir Tornum 
specializācija, taču mēs piedāvājam produktus visam graudu 
pirmapstrādes procesam, tostarp iekraušanu un izkraušanu no 
kravas automašīnas, vilciena vai kuģa.



30

Mūsu risinājumi nodrošinās jums racionālu un drošu graudu 
pārvaldību, saglabājot gala produkta kvalitāti.

SIA Investa Ltd is the official distributor of Tornum manufac-
turer in Latvia
At Tornum, we develop and manufacture tailor-made solutions 
for grain industries and farms, ranging from individual prod-
ucts to turnkey projects all over the world. Our core business 
has always been drying technology, but through the years we 
have also added extensive competence in cleaning, aspira-
tion, storage and transportation of grain. Including specialist 
services in areas such as project management, monitoring and 
assembly, Tornum has become one of Europe’s leading suppli-
ers of complete turnkey grain facilities.
The heart of a grain elevator is the dryer which is Tornums core 
competence but we offer products for the entire grain process 
from intake to unloading with truck, train or boat.
Our solutions ensure you a rational and safe grain manage-
ment with preserved quality on the final product.

IVABALTE AGRO SIA
"Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV-2167
Tālr.: +371 22007989; +371 22007989; + 371 22007989
E-pasts: info@ivabalteagro.lv 
www.ivabalteagro.lv

SIA IVABALTE AGRO ir lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības 
uzņēmums. Piedāvājam jaunu lauksaimniecības tehniku, servisu 
un rezerves daļas. SIA IVABALTE AGRO ir UAB IVABALTE meitas 
uzņēmums Latvijā. 

Mūsu pārstāvētie zīmoli:  
• Dammann - Vācu kompānija, kas pirmie sāka ražot inžektor 

smidzināšanas miglotājus, tirgū ir četrus gadu desmitus. 
Kopš ražošanas uzsākšanas "Dammann" pirmie īsteno 
jaunākos, inovatīvus risinājumus augu aizsardzībai. Visi 
"Dammann" miglotāji, tiek ražoti Vācijā.

• McCormick traktori pārstāv Argo traktoru grupu, kurā 
ietilpst pasaulē plaši pazīstami traktoru brendi Landini 
un Valpadana. Argo grupa ražo savu produkciju 4 Itālijas 
rūpnīcās.

• TUME -  Somijas uzņēmums ar lielu pieredzi zemes apstrā-
des tehnikas un sējmašīnu ražošanā. 

• AHWI-Prinoth - Tirgus līderis augu atlieku smalcināšanā. 
Universāla uzticama tehnika, Vācu ražojuma smalcinātājiem 
ir plašs pielietojums: meža saimniecībā, ceļu būvē, būvlau-
kuma sagatavošanā un vides uzturēšanā.

• JOSKIN - Beļģijas uzņēmums "JOSKIN"- viens no puspiekab-
ju un ražošanas līderiem Eiropā. Uzņēmuma priekšrocība -  
produkti, ko izmanto tikai augstākās kvalitātes tēraudu, kas 

ir ļoti izturīgs pret deformāciju.
• Rauch – ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1921. gadā. Spe-

cializējies mineralmēslu un šķidrā mēslojuma izkliedētāju 
ražošanā.

• Kerner -  lieliskas reputācijas reģiona ražotājs ar senām 
tradīcijām. Lielu uzmanību velta tehniskajam progresam, 
investē lielu laiku, naudu un zināšanas zemes apstrādes 
mašīnu attīstīšanā. "Kerner" zemes apstrādes tehniku un 
sējmašīnas raksturo inovatīvas tehnoloģijas savienojumā ar 
izturīgām, drošām konstrukcijām.

HUMUS – pieredze vairāk nekā 60 gadus inovatīvu mulčēšanas 
tehnoloģiju ražošanā. Mulčēšanas tehnikas pielietojums augļu 
koku audzēšanas saimniecībās, vīnogulāju audzēšanas platībās, 
kā arī citu lauku kopšanai.

IZDEVNIECĪBA AVOTS SIA
 Puškina iela 1A, Rīga, LV-1050 
Tālr.: 67225824 
E-pasts: avots@apollo.lv 

Izdevniecība AVOTS piedāvā vārdnīcas, populārzinātnisko litera-
tūru, praktisko literatūru.

Publishing House AVOTS offers dictionaries, popular scientific 
literature, practical literature.

JANSSENS BALTICA SIA
Salons “Sundance”
Cēsu iela 31 k3, Rīga, LV-1012 
Tālr.: +371 67320172
E-pasts: spa@verandas.lv
www.greenhouse.lv, www.odumegnets.lv



30. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, 
dārzkopības, celtniecības un vides iekārtošanas

IZSTĀDE 
IZSTĀŽU KOMPLEKSĀ “RĀMAVA”

7.–9.
APRĪLIS

2022Darba laiks: ceturtdiena–sestdiena 10–17
Izstāde tiks filmēta un fotografēta

Sadarbībā ar
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JVK PROJEKTI SIA
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
Tālr.: 29415806 
E-pasts: info@jvkprojekti.lv 
www.jvkprojekti.lv

Graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšana, piegāde un 
uzstādīšana. Tehnoloģisko procesu automatizācija, pārtikas 
pirmapstrādes iekārtas. Zīmoli: Mepu, Skandia, Satake, Supertech, 
Senergy, Buhler.

Complex design for grain storage and processing facilities, 
delivery and installation. Technological process automation, 
food pre-treatment equipment. Brands: Mepu, Skandia, Satake, 
Supertech, Senergy, Buhler.

KALNAKROGS SIA
Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov., LV-2123
Tālr.: 67935918, 29407482 
E-pasts: guntars.k@kalnakrogs.lv, agris.s@kalnakrogs.lv 

SIA „Kalnakrogs” ar dažādas tehnikas tirdzniecību Latvijā 
nodarbojas kopš 1992. gada. Piedāvājam gan jaunu, gan lie-
totu augstražīgu un kvalitatīvu lauksaimniecības, dārzkopības, 
komunālās un vides kopšanas tehniku (URSUS, SEKO, McHale, 
VanWamel, Teagle, Fransgård, EMILY, Brodd Sweden u.c.). Mēs 
visas pārdotās tehnikas vienības pilnībā nodrošinām ar rezerves 
daļām, tehnisko literatūru, kā arī veicam apmācību. Visai tehni-
kai nodrošinām garantiju un pēcpārdošanas servisu. Esam arī 
specializējušies uz l/t kardānvārpstu remontu, nodrošinām pilnu 
rezerves daļu klāstu. Daudzo darbības gadu laikā esam ieguvuši 
zināšanas līdz ar to piedāvājam servisu un rezerves daļas tādu 
tehnikas ražotāju produktiem, kā CLAAS, LEMKEN, FENDT, Masey 
Ferguson un citiem.

Kalnakrogs Ltd. has been a retailer of machinery in Latvia since 
1992. We offer both new and pre-owned high-performance 
and high-quality agricultural, horticultural, utility and envi-
ronmental maintenance equipment (URSUS, SEKO, McHale, 
VanWamel, Teagle, Fransgård, EMILY, Brodd Sweden, etc.). We 
provide a full range of spare parts, technical documentation 
and training for all the equipment that we sell. We also provide 

a warranty and aftersales service. We specialise in repairs of 
agricultural propshafts and provide a full range of spare parts. 
During our years of experience, we have acquired extensive 
knowledge and therefore are able to provide quality service 
and spare parts for the products of CLAAS, LEMKEN, FENDT and 
Massey Ferguson, among others.

KARLO CONVERSION SIA
Vecā Biķernieku iela 3, Rīga, LV-1079 
Tālr. 67 514 514
E-pasts: info@karlomotors.lv
www.karlomotors.lv 

Karlo Motors ir Citroën auto pārstāvis Latvijā!
Piedāvājam gan komerctransportu, gan ikdienas automašīnas - 
atbrauciet ciemos un izvēlieties sev piemērotāko transportlīdzekli 
no pieejamo modeļu klāsta. 
Kā arī Karlo Motors nodrošina vēl šādus pakalpojumus:

• Citroën oficiālais serviss
• ŠKODA oficiālais serviss
• GRUAU automobiļu pārbūve

KEMEK ENGINEERING SIA
Augstrozes iela 1, Rīga
Tālr.: 67455600
E-pasts: info@svari.lv, info@fotogun.lv
www.kemek.eu, www.svari.lv, www.fotogun.lv

SIA Kemek Engineering ir vadošais svaru un svēršanas sistēmu 
uzņēmum ar vairāk kā 20 gadu pieredzi nozarē. SIA Kemek 
Engineering galvenie darbības virzieni ir:

• svari un svēršanas sistēmas:
• līmeņu devēji;
• autoceļu informācijas sistēmas par transporta kustības 

intensitāti, ceļa stāvokli, laika apstākļiem, ātrumu, svaru;
• materiālu testēšanas iekārtas;
• metāla detektori un rentgena iekārtas pārtikas produktu 

ražošanas līnijām;
• rūpniecisko procesu analītiskās iekārtas;
• rūpniecisko un pētniecisko laboratoriju iekārtas un materiāli.

Kemek Engineering Ltd. is the leading company in the scales 
and weighing systems sector with more than 20 years of expe-
rience in the industry. The main activity areas of Ltd. Kemek 
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Engineering are:
• scales and weighing systems:
• level sensors;
• road information systems for traffic intensity, road conditi-

ons, weather, speed, and weight;
• material testing equipment;
• metal detectors and X-ray equipment for food production 

lines;
• industrial process analysis equipment;
• industrial and research laboratory equipment and materials.

K-MASTI.LV SIA
Tālr.: +371 28373728
E-pasts: info@k-masti.lv
www.k-masti.lv 

K-masti.lv piedāvā stikla šķiedras un alumīnija karoga mastus 
6-12m garumā.
Veicam piegādi un uzstādīšanu (gan betonēšanu, gan mon-
tāžu) visā Latvijā.
Apmeklē mūsu stendu un saņem piedāvājumu ar izstādes 
laika akcijas cenām!

Veicam arī monumentālo mastu projektēšanu, piegādi un 
uzstādīšanu.
Drukājam un šujam karogus.

KONSTANTUM SIA 
Mūkusalas iela 49 k1, Rīga 
Tālr.:29296613
E-pasts: commerce@mobilus.lv
www.mobilus.lv, www.cfmoto.eu

SIA Konstantum strādā mototehnikas un to aprikojumu nozarē. 
Mēs nodarbojamies ar tehniku bez kuras mūsdienās laukus vairs 
nevar iedomāties. Kvadrocikls nav tikai izklaide, tagad tas ir labs 
palīgstrādnieks un mūsu veikals piedāva ne tikai šo strādnieku 
bet arī aprikojumu, kuru var pielietot lauksaimniecībā. Firma 
tika dibināta 2013 gadā un katru gadu mums paliek vel vairāk 
apmierinātu klientu no dažādām nozarēm, mednieki, lauksaim-
niecība, apkalpošanas nozare kā arī militāras struktūras. Mēs esam 
oficialie parstāvji Cfmoto latvija, kvalificēts serviss pie mums un 
mūsu sadarbības partneriem Liepājā, Daugavpilī, Cēsī un Gulbenē.

LAJA SIA
Rūpniecības iela 49A, Madona, Madonas novads, LV-4801 
Tālr.: 64860545; 29482639 
E-pasts: laja@apollo.lv  
www.laja.lv 

Darbības virziens: būvmateriālu tirdzniecība, lauksaimniecības 
tehnikas un inventāra, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu 
u.c. preču tirdzniecība, transporta un riepu servisa pakalpojumi.

Operation areas: sale of construction materials, agricultural 
equipment and accessories, mineral fertilisers, plant protec-
tion materials and other products, vehicle and tyre shop ser-
vice.

LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA  

IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pag., 
Ķekavas nov., LV-1076
Tālr.: 29415054, 26487982
E-pasts: lgla@inbox.lv 
www.lgla.lv

LGLA sniedz ciltsdarba pakalpojumus gaļas liellopu audzēšanas 
nozarē, apkopo informāciju par Latvijā esošajiem gaļas liellopu 
ganāmpulkiem, šķirnes dzīvniekiem, organizē šķirnes dzīvnieku 
tirgu Latvijā, kā arī palīdz importēt un eksportēt šķirnes ma-
teriālu no ārzemēm, organizē gaļas liellopu vaislas dzīvnieku 
izsoles Latvijā.

LBCBA (Latvian Beef Cattle Breeders Association) provides 
pedigree services in the sector of meat cattle growing, sum-
marises information on the meat cattle herds present in Latvia 
and on breeding animals, organises the market of breeding 
animals in Latvia, helps in importing and exporting breeding 
material from abroad, and organises breeding animal meat 
cattle auctions in Latvia.

LATVIJAS JAUNO ZEMNIEKU 
KLUBS

Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 26619432 
E-pasts:  jzk@jzk.lv  
www.jzk.lv

Biedrība dibināta pirms 30 gadiem, kā nevalstiska jauniešu orga-
nizācija, kuras vīzija ir mērķtiecīgi veicināt Latvijas lauku reģionu 
attīstību un lauku jauniešu pašizaugsmi. Pamatā biedrība darbojas 
divos virzienos. Pirmais ir jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanas 
un lauksaimniecības politikas tapšanas procesā. Otrs, neformālā 
izglītošanās un pašizaugsme t.i. pieredzes apmaiņa, pasākumi, 
starptautiskā sadarbība,  tīklošanās un aktīva iesaiste.

Latvian Young Farmers club (LYFC) is a non-governmental youth 
organization that aims to promote rural development and the 
self-development of a rural youth. Basically LYFC focuses on two 
pillars. First, involvement of a rural youth in decision making and 
agricultural policy processes. Second, on non-formal education 
and self-development i.e. experience exchange, events, interna-
tional cooperation, networking and active participation.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UNIVERSITĀTE

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 
Tālr.: 63022584 
E-pasts: informacija@llu.lv 
www.llu.lv 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir izglītības, zinātnes 
un kultūras centrs. LLU ir viena no Bioekonomikas pētniecības 
stratēģiskās apvienības dibinātājiem, kuras mērķis ir palielināt 
bioekonomikas nozaru devumu un konkurētspēju gan nacionālā, 
gan arī starptautiskā mērogā. Bioekonomika ietver atjaunojamo 
bioloģisko resursu ražošanu un to pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, 
bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā.
LLU kā zinātniskā institūcija būtisku uzmanību pievērš stratēģisko 
mērķu īstenošanai ciešā sasaistē ar zinātniski praktisko pētniecību, 
un sadarbību ar uzņēmējiem. Kopš 2006. gada LLU darbojas 
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (TEPEK), kuras mērķis 

ir veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuālā 
īpašuma aizsardzību un LLU pētniecības rezultātu komercializāciju. 
Sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo 
pētniecības kompetenci LLU.

The Latvia University of Agriculture (LLU) is a centre of edu-
cation, science and culture. LLU is one of the founders of the 
Bioeconomics Research Strategic Partnership which aims to 
increase the contribution and competitiveness of bioeconomi-
cal branches on a national and international level. Bioeconom-
ics includes production of renewable biological resources and 
their use in food, animal feed, biologically sourced products 
and bioenergy.
As a scientific establishment, LLU focuses on the achievement 
of strategic aims in close connection with applied scientific 
research and cooperation with entrepreneurs. Since 2006, the 
LLU has a Technology and Knowledge Transfer Department,  
the aim of which is to facilitate the cooperation between 
scientists and entrepreneurs, protection of intellectual prop-
erty, commercialisation of LLU research results and systematic 
identification of existing research competencies in the LLU and 
targeted development of new ones.

LATVIJAS MEDIJI AS
Dzirnavu iela 21. Rīga, LV-1010
Tālr.: 67096699
E-pasts: reklama@latvijasmediji.lv
www.latvijasmediji.lv

A/s „LATVIJAS MEDIJI” sāka savu darbību 1987. gadā kā SIA „Lauku 
Avīze” un šodien ar izdevumiem „Latvijas Avīze”, „Mājas Viesis”, 
„Praktiskais Latvietis”, „Agro Tops”, „Medības” ieņem stabilu vietu 
nacionālajā preses tirgū. 

A/s „Latvijas Mediji” izdevumi:
 

 
Dienas laikraksts "Latvijas Avīze" iznāk piecas reizes nedēļā,  atspo-
guļo un analizē sabiedriski politiskus notikumus un citas norises 
Latvijā un pasaulē. Kopā ar avīzi katru nedēļu saņemsiet arī trīs 
pielikumus: "Latvijas Bizness", "Kultūrzīmes" un TV programmu, 
izklaides jaunumus pielikumā "Nedēļa Kabatā".  
 

 
Nedēļas žurnāls visai ģimenei "Mājas Viesis" ar kultūrvēs-
turisku, nacionālu un aktuālu tematiku par interesantiem 
cilvēkiem, notikumiem un norisēm mums visapkārt. Iznāk 
reizi divās nedēļās. 
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Nedēļas izdevums praktiskiem cilvēkiem "Praktiskais Latvietis", 
iznāk pirmdienās. Žurnāls sniedz visdažādākā satura praktisku 
informāciju un atbildes uz lasītāju jautājumiem. “Praktiskajā 
Latvietī” var lasīt juristu, advokātu, finansistu, ārstu un ekono-
mistu padomus, ieteikumus un derīgu informāciju par dārzkopību, 
kulināriju, celtniecību, dizainu un interjeru.

Žurnāls "Agro Tops" ir mūsdienīgs un aktuāls izdevums zemnie-
kiem un lauku uzņēmējiem. Šodien tas ir arī lielākais profesionālais 
lauksaimniecības žurnāls Latvijā, kas top sadarbībā ar vadošajiem 
lauksaimniecības nozaru speciālistiem. Žurnāla pamatrubrikas: 
agrārpolitika, augkopība, lopkopība, dārzeņkopība, augļkopība, 
lauksaimniecības tehnika. Katrā numurā arī plašākas intervijas 
ar zemniekiem vai lauku uzņēmējiem, kas specializējušies kādā 
lauksaimniecības nozarē - par problēmām, veiksmēm, iecerēm 
un iespējām, strādājot laukos.

"Medības" – vienīgais žurnāls medniekiem! Žurnāls „Medības” 
iznāk reizi mēnesī un raksta tikai un vienīgi par medībām. Ik 
mēnesi žurnālā būs sezonas ziņas un aktualitātes, raksti par 
medībām ārpus Latvijas, ieročiem un aprīkojumu, likumiem un 
noteikumiem, kā arī medniekstāsti, receptes, joki un anekdotes.

JS „LATVIJAS MEDIJI” has been founded in 1987. During the years 
of its operation an enterprise has always occupied the leading 
position between the largest national publishing houses in 
Latvia. JS „Latvijas Mediji” issues daily „Latvijas Avīze” (Newspaper 
of Latvia) and magazines „Mājas Viesis” (The Guest at Home), 
„Praktiskais Latvietis” (Practical Latvian), books and specialized 
magazines: "Agro Tops", "Medibas" (Hunting). All editions are in 
Latvian. „Latvijas Avīze” is the most popular and most subscribed 
Latvian daily for many years. 
Readability, loyalty and national values are the core of activities 
of JS „Latvijas Mediji”. 

„Latvijas Avīze” (Newspaper of Latvia) is the daily with a regularity 
of five times per week. „Latvijas Avīze” is a democratic and national 
conservative newspaper. The content covers daily topicalities, 
actual interviews, analytical articles, photoreportings, political 
caricatures, original novels in continuations; with weekly sup-
plements: "Latvijas Bizness" (Business of Latvia), "Kultūrzīmes" 
(Signs of Culture), TV programme and entertainment in supple-
ment "Nedēļa Kabatā" (Week in your Pocket). Starting with the 

first month of its publishing „Latvijas Avīze” is the most subscribed 
newspaper between dailies in Latvia.

„Mājas Viesis” (The Guest at Home) is a biweekly magazine. It is the 
magazine for every family member containing information about 
culture, art, literature, entertainment, self development, lifestyle, 
interesting people etc. It is the magazine providing information 
about very different things, events and people. 

„Praktiskais Latvietis” (Practical Latvian) is a weekly edition. The 
content is devoted to different practical information answering 
to readers questions: advices of lawyers, financial and economic 
experts, practical information about the gardening, cooking, 
design, interior as well as advices in health, medicine and 
pharmaceuticals. 

Professional agricultural monthly magazine "Agro Tops", leader 
and expert in agriculture -  about crop farming, animal production, 
techniques, forestry and gardening. Business, ideas, interviews 
and experience.
Audience: rural businessmen, who look for qualitative information 
about industry and business perspectivel.

"Medības" (Hunting) – a magazine for all hunters! It is a monthly 
issue, and it is all just about hunting. Every month there are news, 
articles on hunting in other countries, information about hunting 
weapons and equipment, laws and regulations, as well as hunting 
stories, recipes and jokes.

LATVIJAS ŠĶIRNES TRUŠU  
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA

Priežu 2 – 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125
Tālr.: +37127019122
E-pasts: skirnestrusis@gmail.com
www.skirnestrusis.lv

Biedrībā "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija" apvie-
nojušies cilvēki ar kopīgām interesēm un nākotnes plāniem. 
Tā ir kā balsts šķirnes trušu audzētājiem un svarīga sastāvdaļa 
Latvijas lauksaimniecībā, lai truškopības nozare nepazustu. 
Biedrība rūpējas par saviem biedriem un visiem interesentiem, 
kuriem interesē šķirnes trušu audzēšana. Nav svarīga Tava 
pamatnodarbošanās – ārsts, jurists, skolotājs vai zemnieks, ja 
Tev jau ir pieredze un vēlies ar to dalīties jeb tieši otrādi – vēl 
tikai domā nodarboties ar truškopību un gribi par to uzzināt 
vairāk, – pievienojies LŠTAA!

Latvian rabbit breeders association has gathered like minded 
people who shares the same passion and goal. The Association is 
a important support to Latvian rabbit farmers to help and educate 
regarding the necessary issues and needs. The Association is open 
to everyone who are farmers and who are interested to start the 
business or hobby. We are open to any professional who has 
interest in breeding rabbits as a business or a hobby.

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Republikas laukums 2, Rīga
Tālr.: 67095000
E-pasts: lad@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv 

LAD misija – atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi 
administrējot ES un valsts finansējumu.
LAD mission is to support the development of Latvian rural 
regions by prudently administering EU and state funding.

LAUMETRIS UAB
Technikos street 4, Keleriskiai village, Kedainiai distric, 
57343, Lithuania
Phone: +37063048320
E-mail: info@laumetris.lt; sales@laumetris.lt 
www.laumetris.lt 

Lietuvas uzņēmums UAB "Laumetris" lauksaimniecības sfērā 
darbojās vairāk nekā 27 gadus. Šo gadu laikā uzņēmums 
kļuvis par lielāko lauksaimniecības tehnikas ražotāju Baltijas 
valstīs, piedāvājot plašu tehnikas klāstu. Kā arī individuāla 
pieeja katram klientam sniedz iespēju izstrādāt agregātus 
jau konkrētas saimniecības tehnoloģiskajām prasībām. 
Lauksaimniecības piekabju tirgū UAB "Laumetris" ir TOP 3 
ražotājs un piegādātājs. Latvijā UAB "Laumetris" pārstāv 
uzņēmums SIA INGTEH.

LIC GOTUS SIA
Brīvības gatve 204, Rīga
Tālr.: +371 67556949
E-pasts: info@licgotus.lv
www.licgotus.lv

SIA LIC Gotus ir viena no vadošajām firmām Baltijā DIY produktu 
vairumtirdzniecībā, kā arī līmēšanas un hermetizācijas industriālo 
risinājumu tirdzniecībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā. Šobrīd 
tajā tiek nodarbināti 30 darbinieki. LIC Gotus pārstādus tādus sevi 
pierādījušus un plaši zinānumus zīmolus kā Stanley, DeWalt, Bison, 
HG, RAKOLL, Master Lock u.c.

LIC Gotus Ltd is one of the leading campanies in the Baltic 
states in distribution of DIY products as well as in selling in-
dustrial solutions of gluing and sealing. LIC Gotus standard 
is fast, accurate deliveries, strong product knowledge and 
ecellent service. The company was founded in 1996 and now 
it has 30 employees. LIC Gotus represents such self-proved 
and well-known brands as Stanley, DeWalt, Bison, HG, RA-
KOLL, Master Lock and others.
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MEHA SIA
Tirgoņu iela 4a, Cēsis, LV - 4101 
Tālr.: 26588885, 26595656
E-pasts: info@mexa.lv 
www.mexa.lv

Graudu kaltes ar ražību 3–100 t/st
Graudu transportēšanas iekārta ar ražību 5-350 t/st
Graudu uzglabāšanas torņus 50-10 000 T ietilpību
Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksus
Tehnoloģiju izstrāde, iekārtu piegāde, montāža, sersiss un 
reserves daļas.

MEXA SIA
Tirgoņu iela 4a, Cēsis, LV - 4101 
Tālr.: 26588885, 26595656
E-pasts: info@mexa.lv 
www.mexa.lv

Graudu kaltes ar ražību 5-200 t/st
Graudu transportēšanas iekārta ar ražību 5-1200 t/st
Graudu uzglabāšanas torņus 50-20 000 T ietilpību
Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksus
Tehnoliģiju izstrāde, iekārtu piegāde, montāža, sersiss un 
reserves daļas.

MEŽSAIMNIEKS MPKS 
Pilsētas laukums 4 – 201, Kuldīga, LV-3301 
Tālr.: 24225225 
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv www.mezsaimnieks.lv 

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir strauji augošs, pašiem 
meža īpašniekiem piederošs, mežsaimniecības uzņēmums. 
Saviem, šobrīd vairāk kā 830 biedriem, nodrošinām jebkuru ar 
meža apsaimniekošanu saistīto darbu veikšanu. Rakstām Eiropas 
projektus, organizējam meža inventarizāciju, augsnes gatavošanu, 
stādīšanu, papildināšanu, kopšanu, cirsmu gatavošanu, meža 

izstrādi un koksnes tirdzniecību kā arī izglītojam mūsu biedrus 
meža apsaimniekošanā un atbalstām viņus ar padomu. Darboja-
mies visā Latvijā un esam pieejami reģionālajos birojos Kuldīgā, 
Valmierā un Rēzeknē.

The co-operative society “Mežsaimnieks” is a rapidly growing 
forestry enterprise owned by the private forest owners themselves.
We offer full forestry services to our members. There are more 
than 830 members in our cooperative.
We participate in European projects, organise forest audits, 
prepare soil, carry out planting, supplementation, maintenance, 
preparation of felling sites, logging and timber trade, educate 
our members in the area of forest management and provide 
support and advice. Our working field covers all teritory of 
Latvia and our region offices are located in Kuldiga, Valmiera 
and Rezekne.

MK SYSTEMS SIA
Maskavas 82A, Rīga
Tālr.: 27778818
E-pasts: info@mksystems.lv
www.mksystems.lv

MOCEVIČIAUS FIRMA “GINALAS” 
LATVIJAS FILIĀLE
Brīvības gatve 217, Rīga, LV-1039
Tālr.: +371 67293393
E-pasts: arturs@ginalas.lv
www.ginalas.lv

MOTOFAVORĪTS SIA
K. Ulmaņa gatve 21, Rīga, LV-1004
Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029
Tālr.: 67606062 / 67892256
E-pasts: info@motofavorits.lv
www.motofavorits.lv 

SIA "Motofavorīts" ir uzņēmums, kas nodarbojas ar motociklu, 
motorolleru, kvadriciklu, moto ekipējuma, rezerves daļu un 
aksesuāru tirdzniecību. SIA "Motofavorīts" plašā klāstā piedāvā 
tādu slavenu ražotāju zīmolus kā Harley-Davidson, KTM, Pola-
ris, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Gilera, Moto Guzzi, Vespa 
un Yadea. SIA "Motofavorīts" ir viens no lielākajiem motociklu 
tirdzniecības vietām Baltijā.

SIA "Motofavorīts" is company that engages in the sale of mo-
torcycles, scooters, ATV's, UTV's, motorcycle equipment, spare 
parts and accessories. Ltd "Motofavorīts" offers a wide range 
of such well-known brands as Harley-Davidson, KTM, Polaris, 
Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Gilera, Moto Guzzi, Vespa and 
Yadea. SIA "Motofavorīts" is one of the largest motorcycle dealers 
in the Baltics.

MUSKATI ZS
“Muskati” Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898
Tālr.: 29487835
E-pasts: muskati@inbox.lv

Piedāvājam bioloģiskajiem zemniekiem un arī pārējiem, kas grib 
ierobežot vai atteikties no ķimikāliju lietošanas:
Nezāļu pļaujmašīnas CombCut (6 un 8m), kas nopļauj nezāles, 
atstājot neskartus kultūraugus
Ekoloģiskais kultivators KVIC-FINN (2,75-6 m darba platums), 
kas augsni irdina un paceļ nezāļu saknes augsnes virspusē, kur 
tās izžūst.

For biological farms and anyone else seeking to reduce or avoid 
the use of chemicals, we offer:
CombCut weed mowers (6 and 8 m) that cut the weeds leaving 
the crops intact
KVICK-FINN eco-cultivator (2.75-6 m working width) that loosens 
the soil and lifts the weed roots above the soil where they dry out.

MŪSA MOTORS RĪGA SIA  
Adrese: Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
Tālrunis: +371 67043111
Mājaslapa: volvocars.musamotors.lv
Facebook: www.facebook.com/volvommr
Instagram: https://www.instagram.com/volvommr/ 

SIA “Mūsa Motors Rīga” ir viens no pieredzes bagātākajiem 
automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumiem Latvijā – 
strādājam Jums jau kopš 1993. gada. Esam Renault, Dacia un 
Volvo autorizētie dīleri, kā arī Opel un Volkswagen autorizētais 
virsbūvju remonta centrs. Pie mums pieejams pilns pakalpojumu 
spektrs – pārdošana, serviss, rezerves daļas, virsbūvju remonts, 
apdrošināšana, līzings un servisa maiņas automobiļi.
Aizvien uzlabojam servisa aprīkojumu un apmācam darbiniekus, 
vienlaicīgi paplašinot pakalpojumu klāstu.
Piedāvājam servisa apkopi un remontu visām garantijas un 
pēcgarantijas Volvo vieglajām automašīnām. Darbus veicam 
pēc rūpnīcu standartiem un izmantojot tikai dīleriem pieejamo 
tehniku un speciālos instrumentus. Mūsu servisa meistari un 
mehāniķi ir apmācīti darbam rūpnīcu mācību centros un spēj 
veikt darbus ātri un kvalitatīvi.

OFERTE AGL SIA 
Jāņa Zābera iela 8, Madona, LV-4801
Tālr.: +371 28017005, +371 29342610
E-pasts: lauris@hargassner.lv
www.hargassner.lv

SIA "Oferte AGL" ir autorizēts importētājs un izplatītājs HARGAS-
SNER ražotajiem biomasas apkures katliem. 
Uzņēmuma piedāvājumā ir apkures katli ar jaudu no 6 līdz 
2500 kW. 
Uzņēmums nodarbojas ar tirdzniecību, uzstādīšanu un apkal-
pošanu.
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OGRES TEHNIKUMS
"Ogres meža tehnikums", Meža prospekts 13, Ogre, LV-5001
Tālr.: 22819919
E-pasts: ovt@ovt.lv 
www.ovt.lv

Izglītības iestāde.

OKOMEETER OU
Toila, Ida-Virumaa, Igaunija
Tālr.: +372 5137866
E-pasts: info@okomeeter.eu 
www.okomeeter.eu/lv/ 

Tehnika bioloģiskai lauksaimniecībai, mehāniskai nezāļu apka-
rošanai. Pārstāvētie zīmoli – ComCut, CrimperRoller, KvickFinn, 
Bionalan, System Cameleon. 

Machinery for organic farming, mechanical weedcontrol products. 
Brands represented – ComCut, CrimperRoller, KvickFinn, Bionalan, 
System Cameleon.

OTA-TUOTE OY FILIĀLE LATVIJĀ
Mālu iela 28,Rīga, LV-1058
Tālr.:+371 25627080
E-pasts: renars.asaris@otatuote.com
www.fein.com

Ota-Tuote Oy filiāle Latvijā
Uzņēmums, kas pārstāv C&E FEIN GmbH Baltijas Valstīs.
C & E FEIN GmbH ir Vācijā bāzēts ģimenes uzņēmums, kas 
jau 150 gadus ražo augstākās kvalitātes elektroinstrumentus 
metālapstrādei.

PAKAVS SIA
Ā.Elksnes 2b, Jēkabpils, LV-5202 
Tālr.: 26349713 
E-pasts: armands@pakavs.lv 
www.pakavs.lv

• Lopbarības sagatavošanas tehnika
• Augsnes apstrādes tehnika
• Graudu transportēšanas piekabes
• Šķidrmēslu izkliedēšanas un transportēšanas sistēmas
• Fermu un ganību aprīkojums
• Lopbarība un minerālpiedevas

• Machinery for forage preparation
• Machinery for soil cultivation
• Grain transport trailers
• Slurry spreading and transportation systems
• Farm and pasture appliances
• Fodder and mineral additives

PARTNERI DS SIA 
Mežapurva iela 21, Rīga, LV-1064
Tālr. 2777 3663
info@partnerids.lv
www.partnerids.lv 
www.facebook.com/PartneriDS/ 
www.linkedin.com/company/partnerids 

REMONTA PAKALPOJUMI industriālai un būvniecības tehnikai
IZBRAUKUMA UN STACIONĀRAIS serviss
REZERVES DAĻAS industriālai un būvniecības tehnikai

WILLE komunālā tehnika
REMU sijāšanas un drupināšanas kausi
LIS kāpurķēdes un komponentes
BMAir kabīnes gaisa filtrēšanas sistēmas
iDIG 2D mašīnu kontroles sistēma ekskavatoriem

PATA SIA 
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
Tālr.: +371 67243135
E-pasts: info@pata.lv
www.pata.lv 

Reģiona kokrūpniecības līderis ar ilgtspējīgu un atbildīgu pieeju 
meža apsaimniekošanai:

• Meža apsaimniekošana
• Kokmateriālu ieguve un realizācija
• Zāģmateriālu ražošana un tirdzniecība
• Apaļkoku iepirkšana
• Energoresursu ražošana
• Transports un loģistika
• Finansējums lauksaimniecības un meža zemes īpašnie-

kiem – www.patafinance.lv
• Baltijā lielākais specializētais kokmateriālu veikalu tīkls – 

www.patatimber.lv

The leading timber producer in the region with a sustainable and 
responsible approach to forest management: 

• Forest management
• Timber harvesting and sale
• Sawn timber production and sale 
• Purchasing of round timber 
• Energy production 
• Transport and logistics 
• Financing to owners of agricultural and forest land –  

www.patafinance.lv 
• The largest chain of specialised timber shops in the Baltics –  

www.patatimber.lv

PAYRAY SIA 
Duntes 3, Rīga, LV-1013
Tālr.: 25450716
E-pasts: info.lv@payray.bank
www.payray.bank 

PayRay Bank
Finansējums sākot no 4% gadā:

• Jaunai un lietotai tehnikai
• Iekārtām
• Zemes iegādei
• Investīcijām
• Apgrozāmiem līdzekļiem

Eiropas Centrālā banka 2019. gada decembrī finanšu tehnoloģiju 
kompānijai PAYRAY izsniedza bankas licenci. Baltijā PAYRAY 
startēja 2018. gada jūnijā, izveidojot faktoringa uzņēmumu Lie-
tuvā, un 2020. gada decembrī bankas meitasuzņēmums uzsāka 
sniegt pirmos finanšu pakalpojumus arī Latvijā. Lietuvas PAYRAY 
bankas reģistrētais pamatkapitāls ir 36,4 miljoni EUR. Latvijā 
PAYRAY banku pārstāv 100% meitasuzņēmums SIA “PayRay”, 
kas piedāv līzingu, faktoringa pakalpojumus un kredītus mazo, 
vidējo un lielo uzņēmumu attīstībai

PĒTERKOKS SIA
Krasta iela 1-28, Ozolnieki, LV-3018
Tālr.: +371 25664704
E-pasts: paletes@peterkoks.eu 
www.peterkoks.eu

Izstādē iespēja klātienē redzēt kartupeļu konteinerus, kurus 
atzinuši un izmanto Latvijas vadošie kartupeļu audzētāji. Iespēja 
vienoties par sadarbības iespējām un saņemt individuālus 
piedāvājumus nākamā gada ražai.
Kokamatniekiem, mājražotājiem un mēbeļu ražotājiem, ozola 
un oša cietkoksnes dēļi izciliem darinājumiem.

PRIVACON BALTICS SIA
Akmeņu iela 39, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālr.: 65067710
E-pasts: info@privacon.lv
www.privacon.lv

• Plašs klāsts žogu materiāliem – paneļi, ruļļi, profilēts 
metāla dēļu žogs “štakets”!

• Vārti žogiem, garāžām un to aprīkojums – verami, bīdāmi!
• Skrūvpāļi - vieglu būvkonstrukciju uzstādīšanai - terases, 

laipas, lapenes un tml., nekādu betonēto pamatu, drau-
dzīgs videi! Piedāvājam arī montāžas darbus!

• Lamiles – privātuma aizsardzībai Jūsu teritorijai!
• Gabioni - piemēroti gan privātmāju, gan dažādu ainavu 

dizainam!
• Dizaina priekšmeti – uguns, ūdens, gaismas elementi!

Sniedzam konsultācijas un piedāvājam labākos risinājumus un to 
realizāciju dzīvē – izbūvi.
IZDEVĪGI CENU PIEDĀVĀJUMI PREČU KOMPLEKTIEM !!!
Vairāk informācijas: www.privacon.lv
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SKANDI MOTORS SIA
Lielirbes iela 32, Rīga, LV – 1046
www.skandimotors.lv
e-pasts: skandimotors@skandimotors.lv
Tālr.: +371 67300100

SKANDI MOTORS ir viens no vadošajiem un pieredzes bagātāka-
jiem Mitsubishi, Hyundai un Nissan jaunu un mazlietotu auto 
tirgotājiem un servisa pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Tieši 
pieredze ļauj SKANDI MOTORS integrēti darboties gan salonā, 
kur klients saņem savu jauno auto, gan servisā, kur profesionāla 
komanda nodrošina visus apkopes un tehniskos pakalpojumus 
klienta vajadzībām. Ar profesionalitāti SKANDI MOTORS pavada 
klientu cauri visam auto iegādes procesam, zinot cik būtisks un 
atbildīgs ir šāds lēmums.

SORMEKS SIA
 Lielā iela 3, Saldus 
 Tālr.: +371 2869 0088, +371 2933 8403
 E-pasts: info@sormeks.lv
 www.sormeks.lv

SIA Sormeks - oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs dāņu uzņē-
mumam SKOV A/S. 
Piedāvājam un uzstādām cūku un vistu fermu ventilācijas, 
apkures un barošanas sistēmas, kas ražotas Dānijā. Sadarbībā 
ar Kanādas kompāniju SECCO, tiek piedāvātas arī dabīgās un 
piespiedu ventilācijas sistēmas liellopu fermās. Sormeks veic šo 
iekārtu montāžu un elektroinstalāciju, nodrošina pēcgarantijas 
servisu. Piedāvājam FRANCO gaisa dzesēšanas un mitrināšanas 
sistēmas liellopu un cūku fermās. Šīs sistēmas tiek pielietotas 
optimālu apstākļu nodrošināšanai siltumnīcās un augļu pag-
rabos. Piedāvājm POLA klimata kontrolierus, kas, vadoties pēc 
THI indeksa, regulē klimatu fermās. 

Ltd. Sormeks is the official service partner in the Baltic States for 
the Danish company SKOV. 
For poultry and pig farms we offer and install ventilation, heating 
and feeding systems which are manufactured in Denmark. Natural 
and mechanical ventilation systems in dairy farms are also offered 
in collaboration with Canadian company SECCO. Ltd. Sormeks 
handles the installation and the electrical wiring of the equipment 
and also ensures the after warranty service. We offer FRANCO air 
cooling and wetting systems on cow and pig farms. These systems 
also are used to ensure optimal conditions in greenhouses and 

fruit basements. We offer PAUL climate controllers  for farms 
based on the THI index.

STOKKER SIA
Krasta iela 42, Rīga
Tālr.: 67245561
E-pasts: klients@stokker.com

Stokker ir vadošais augstas kvalitātes instrumentu un tehnikas 
tirdzniecības un servisa pakalpojumu uzņēmums Baltijā. 
Jau vairāk nekā 25 gadus Stokker nodarbojas ar instrumentu 
un tehnikas tirdzniecību un servisa pakalpojumiem. Mūsu 
speciālistu individuāli sagatavotie risinājumi ir balstīti uz 
viņu plašajām zināšanām un prasmēm. Baltijas lielākā servisa 
komanda rūpējas par to, lai jūsu tehnika vienmēr atrastos 
nevainojamā darba kārtībā.

Stokker is a leading supplier of high-quality tools and machinery 
in the Baltics. Stokker has over twenty-five years of experience 
in sales and maintenance of tools and machinery. Extensive 
knowledge of our specialists ensure offering the best solutions. 
The largest maintenance team in the Baltics keeps your equipment 
always running.

SWEDBANK LĪZINGS SIA 
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 
Tālr.: 67444444 
E-pasts: info@swedbank.lv 
www.swedbank.lv 

Mēs nemērām veiksmi izsniegtajos kredītos. Tavi īstenotie plāni 
ir tas, pēc kā tiecamies. Zinām, kas notiek uz lauka, kad jāvāc 
raža un kāds ir izdevīgākais finansējums katrai no saimniecības 
vajadzībām. Piesakies un sākam strādāt kopā!
Individuāli aizdevuma risinājumi: 

• Jaunas vai lietotas tehnikas un iekārtu iegādei
• Zemes iegādei
• Minerālmēsliem, AAL, sēklām, degvielai
• Rezerves daļām un citu materiālu iegādei
• Būvniecībai, rekonstrukcijai, modernizācijai

• Wide range of fencing materials - panels, welded mesh 
rolls, profiled metal board fence!

• Gates for fences, garage doors and their equipment – swing 
gates, sliding gates!

• Ground screws - for installation of light constructions - 
terraces, footbridges, pergola, etc., no concrete foundation, 
environmentally friendly! We also offer assembling works!

• PVC screen canvas - privacy protection for your territory!
• Gabions - suitable for private houses and various landscape 

design!
• Design objects for landscape architecture - fire, water, light 

and interior elements!

We provide consultations and offer best solutions and their 
implementation in life - construction.
ADVANCED PRICE OFFERS FOR GOODS SETS !!!
More information: www.privacon.lv

RENATO MISIUKEVIČIAUS IMONE
Andriškių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav., LT-70460
Tālr.: 370 699 11617, 370 615 59375
E-pasts: renatasmis@gmail.com
www.miwind.lt

Production and sell (wholesale) universal 12-75kW boilers with 
ash remowe unit
Burners for coal, pelets, grain, peat and woodchips
Spare parts for burners

SAMI MASINAKESKUS OU
Valga 68204, Petseri 40 / Tule 20, Saue 76505
Tālr.: +371 29328334; +372 5282732
E-pasts: martins.saulgriezis@sami.ee; myyk@sami.ee
www.avanttechno.com/ee

SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS 
CENTRS SIA

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālr.: +371 64130013
E-pasts: info@stc.lv
www.stc.lv 

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) ir akreditēta insti-
tūcija, kura sniedz pakalpojumus bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumu sertifikācijas jomā Latvijā un ārpus ES. Pakalpojumus 
mašīniekārtu, lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlī-
dzekļu atbilstības novērtēšanas jomā.
STC ir kompetenta veikt tehnikas konstruktīvo un funkcionālo 
parametru, darba vides parametru testēšanu, ūdensskaitītāju 
atkārtoto verificēšanu un piena daudzuma mērīšanas līdzekļu 
tehniskās pārbaudes, lauku koku un krūmu smidzinātāju tehnis-
kās pārbaudes, spēļu un rekreācijas laukumu, azartspēļu ierīču/
amerikāņu ruletes pārbaudes.
STC mācību centrs piedāvā apgūt licencētu profesionālās pilnvei-
des programmu bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Periodiski 
rīkojam mācības nozaru speciālistiem..

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) is an accredited 
institution that provides services in the field of certification of 
organic farming companies in Latvia and outside the EU. Con-
formity assessment services for machinery, agricultural and 
forestry vehicles.
STC is competent to perform technical and functional parame-
ters testing, working environment parameters, re-verification 
of water meters and technical inspections of milk measuring 
instruments, technical inspections of field trees and shrub 
sprayers, inspections of playgrounds and recreation areas, 
gaming devices / american roulette.
The STC training center offers a licensed professional develop-
ment program in the field of organic farming. We periodically 
organize trainings for industry specialists.
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TEHLAB  SIA
Ūbeļu iela 15-71, Ādaži, LV-2164
Tālr.: +371 26113240
E-pasts: gints.berzins@tehlab.lv
www.tehlab.lv

Tehlab ir Latvijas uzņēmums, kurš savu darbību uzsācis pateicoties 
Somijā ražotajiem Temppi termometriem . Šobrīd esam kļuvuši 
par vairāku neierastu produktu pārstāvjiem Latvijā, kļūstot par 
interesantu sadarbības partneri mūsu klientiem.
Tehlab is a Latvian company which started its bussines thanks 
to Finland produced Temppi termometers. At the moment, we 
become the representatives of several unusual products in Latvia, 
becoming an interesting partner for our customers.

Oficiālais pārstāvis Latvijā:
MpH, Peatmax, Cobra, Temppi, Farmex, Soil Scout, Tractor 
Guard, Ditch Doctor, Conor, Sherpa.

UNITRUCK SIA
Piebalgas iela 95, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālr.:+371 28626705; +371 28 336 007; +371 26 350 600
E-pasts: marcis@unitruck.lv; veikals@unitruck.lv
www.unitruck.lv

SIA “Unitruck” – kopš 2004. gada nodarbojas ar kravas automašī-
nu, piekabju, meža tehnikas un industriālās tehnikas remontiem 
un apkopēm.
Uzņēmums veic dzinēju, pārnesumkārbu, hidraulisko, pneimatisko 
un elektrisko sistēmu diagnostiku un remontu. Veicam dažādas 
tehnikas pārbūves un agregātu uzstādīšanu. Mūsu klientiem ir pie-
ejama diagnostikas līnija, plaša automazgātava, kā arī nožogota 
un apsargāta autostāvvieta. Katram mūsu veiktajam darbam un 
uzstādītajai rezerves daļai tiek dota garantija.
Esam oficiāli partneri tādiem ražotājiem kā SCHWARZMULLER, 
KESLA, JYUKI, TAV, SAF, BPW, SAF, SKUDRA.

Izstādes laikā SIA Unitruck aicinās iepazīties ar Schwarzmuller 
ražotāja produkciju, kas ir ar vairāk kā 140 gadu pieredzi un 
piedāvā augstākās klases produktu ar augstākajām garantijām.
Produktu līnijas ir komerctransportam, būvniecībai, mežistrādei un, 
tai skaitā, lauksaimniecībai. Kā arī pieejami individuāli risinājumi.

Mūsu piedāvājuma klāstu papildina McCAULEY ražotājs no Īrijas, 
kura piedāvājuma klāstā ir dažāda veida piekabes traktortehnikai, 

esam šī ražotāja pārstāvji Latvijā. Nodrošinām piegādi uz Latviju 
un pēc adreses.

Sniegsim konsultācijas par visiem šiem produktiem, sīki izklāstos 
visas nianses, kā arī par daudz ko citu, kas pieejams mūsu 
klientiem.

UOT SIA
Džindžas, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
Tālr.: 26383919
E-pasts: uot@uot.lv 
www.uot.lv

Ražojam augstas klvalitātes meža apstrādes arklus.

We produce high-quality forest cultivation ploughs.

UPRENT SIA
Mūkusalas 72, Rīga, LV-1004
Tālr.: 27705527
E-pasts: agnese@uprent.lv

UPRENT ir vadošais sūkņu un sūknēšanas sistēmu nomas, sūk-
nēšanas un bagarēšanas pakalpojumu sniedzējs Ziemeļeiropā 
ar filiālēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. UPRENT nomas 
sortimentā ir dažāda veida sūkņi, tranšeju atbalsta sienas, ģe-
neratori un būvtehnika.

UPRENT is the leading pump and pumping system rental, pumping 
and dredging service provider in Northern Europe with branches in 
Latvia, Lithuania, Estonia and Poland. UPRENT provides rental of 
pumps for various applications, trench shoring systems, generators 
and construction machinery.

V62 SIA
“Lazdaines”, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121
Tālr.: +371 29289758
E-pasts: info@ekopagrabs.lv
ekopagrabs.lv

EKO pagrabs ir lielisks risinājums vietās ar augstu gruntsūdens 
līmeni. Tas tiek gatavots no mitrumnecaurlaidīga materiāla, 
līdz ar to EKO pagrabu var ierakt jebkurā jūsu izvēlētā vietā jūsu 
zemes īpašumā.

VÄDERSTAD SIA
Izstāžu komplekss “Rāmava”, Izstāžu iela 11, Valdlauči, 
Ķekavas nov., Ķekavas pag., LV-1076
Tālr.: +371 67612542
E-pasts: infoLV@vaderstad.com 
www.vaderstad.com 

Visas Väderstad mašīnas var veikt vairākas operācijas vienā 
gājienā. Šāda pieeja nodrošina daudz priekšrocību, piemēram, 
īsāku sējas laiku, zemākas izmantošanas izmaksas agregātiem, 
kā arī samazina oglekļa izmešu daudzumu un rada mazāku 
augsnes sablīvējumu. Tas viss, apvienojumā ar ilgu darba 
mūžu un augstu tālākpārdošanas vērtību, nodrošina efektīvu 
Väderstad mašīnās investētā atdevi. Väderstad turpina ieguldīt 
līdzekļus pētījumos un konceptu attīstībā, investējot augsnes 
apstrādes un sējas tehnikas inovāciju radīšanā. 

All Väderstad equipment can perform several operations in one 
go. This approach provides several advantages: for instance, a 
shorter period of sowing, lower equipment operation costs, 
as well as less CO2 emissions and soil compaction. All of this, 
in conjunction with a long service life and high resale value, 
ensures a high return on investment in Väderstad machines. 
Väderstad continues to invest in concept research and develop-
ment by dedicating resources for the creation of soil processing 
and sowing equipment innovations.

VALSTS TEHNISKĀS  
UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA

Republikas laukums 2, Rīga 
Tālr.: 670271444 
E-pasts: vtua@vtua.gov.lv 
www.vtua.gov.lv

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) ir zemkopības 
ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Zemkopības 
ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Zemkopības ministrijas 
starpniecību.
Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt traktortehnikas un tās 
piekabju valsts uzraudzību, piešķirt un anulēt traktortehnikas 
vadīšanas tiesības un izsniegt traktortehnikas vadītāja aplie-
cības, veikt traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko 
apskati un kontroli, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un 
traktortehnikas vadītāju informatīvo sistēmu, kā arī iepazīstināt 
sabiedrību ar lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi un 
popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saim-
niekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām  
līdz mūsdienām.

The State Technical Supervision Agency (VTUA) is a government 
institution under the supervision of the Minister of Agriculture. 
The Minister of Agriculture implements the Agency’s monitoring 
through the Ministry of Agriculture.
The aim of the Agency’s activities is to ensure the state super-
vision of tractor equipment and trailers, to grant, issue and 
withdraw tractor drivers’ licenses, to perform state technical 
inspections and controls of tractors and their trailers, to maintain 
the information system about tractors, their trailers and tractor 
drivers, as well as to inform the society about the history of the 
development of agricultural sectors and to promote both the 
tangible and intangible heritage of farming and life in the Lat-
vian countryside from the late 19th century to the present day.
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VBC GRUP SIA
Brīvības gatve 195-11, Rīga, LV-1039
Tālr.: 28232293
E-pasts: viktors@vbc.lv 
www.vbc.lv 

VBC GRUP - JŪSU CEĻVEDIS TEHNIKAS IZVĒLĒ piedāvā :
• Lauksaimniecības, komunālo, industriālo tehniku un 

ražošanas iekārtas.
• Efektīvāko risinājumu Jūsu darbam, atbilstoši Jūsu vēlmēm 

un iespējām.
• Aprīkojumu, kas nepievils sezonas laikā, inovatīvas tehnolo-

ģijas un modernus risinājumus.
• Labu cenu, augstu kvalitāti, kā arī profesionālu un korektu 

attieksmi.
• Diennakts servisa un garantijas atbalsts, saskaņā ar ražotāja 

noteikumiem.

“VBC GRUP” - YOUR GUIDE IN TECHNOLOGIES offers:
• Agricultural, communal and industrial machines and 

production machinery.
• The most effective solutions for your work, according to 

your wishes and opportunities.
• Equipment that won’t let you down during the season, 

innovative technologies and advanced solutions.
• Good prices, high quality as well as professional and correct 

attitude
24-hour service and guarantees, according to the instructions 
by manufacturers.

VĒTRAS-2 ZS
Lielvārdes nov., Lielvārde, Dravnieku 1a 
Tālr.: 65055008; 29264944 
E-pasts: veetras2@inbox.lv  
www.vetras2.lv 

Darba apģērbu ražošana, formas tērpu šūšana, mednieku apģērbu 
šūšana, logotipu izšūšana. Veikals/ražotne Dravnieku 1a, Lielvārdē 
pieņem pasūtījumus, arī individuālos un nestandarta izmērus, 
logotipa izšūšana.

Manufacturing of working clothes, uniforms, hunting clothes 
and logotype embroidering. Shop/factory at Dravnieku 1a, 

Lielvārde takes orders for individual and non-standard sizes 
and logotype embroidering.

VOMER AGRO SIA 
Acones iela 16D, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: Pārdošanas nodaļa 27800100
Serviss 24600100
Rezerves daļas 27274772
E-pasts: info@vomer.eu
www.vomer.eu 

Vomer Agro pārstāv graudaugu kombainu ražotāju ROSTSELMASH. 
Piedāvājam gan esošajiem, gan arī topošajiem kombainu īpaš-
niekiem servisa pakalpojumus un plašu rezerves daļu noliktavu. 
Tāpat arī mūsu sortimentā ir itāļu zīmola minitraktori no ražotāja 
ARBOS un Indijas ražotāja minitraktori CAPTAIN. Angļu ražotāja –  
FarmGem miglotāji, Austrijas ražotāja – BISO hederi un hederu 
ratiņi, Dāņu fermu pašgājējtehnika – BOBMAN un Polijas frontālie 
iekrāvēji HYDRAMET.
Vomer Agro ir traktortehnikas servisa uzņēmums ar profesionāli 
aprīkotu remonta bāzi. Sniedzam saviem klientiem remonta 
pakalpojumus gandrīz jebkura zīmola lauksaimniecības traktor-
tehnikai sākot no 38 EUR/h bez PVN.
Kā arī Vomer Agro piedāvā transporta pakalpojumus – evakuatora 
līdz 15 t un lielgabarītu kravu pārvadājumus līdz 40 t. 

Vomer Agro is an official dealer of ROSTSELMASH grain 
harvester manufacturer. We offer to existing and potential 
clients our service, maintanances and wide range of spare 
parts. Our portfolio also includes Italian brand tractors from 
the manufacturer ARBOS and CAPTAIN mini tractors from 
India. English manufacturer – FarmGem sprayers, Austrian 
manufacturer – BISO headers and headers cart, Danish self-
propelled farm equipment – BOBMAN – and Polish frontend 
loaders HYDRAMET.
Vomer Agro is a tractor service company with a profession-
ally equipped workshop. We provide our customers with repair 
services for almost any brand of agricultural tractors starting 
from 38 EUR/h without VAT.
Vomer Agro offers transportation services - Tow truck up to 15 
T and oversized cargo transportation up to 40 T.

Bērnu lappusīte

Savieno punktus pie skaitļiem un uzzini, kāds dzīvnieks šeit attēlots!
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Bērnu lappusīte

Palīdzi kucēnam atrast ceļu pie kaula! Atrodi 10 atšķirības!

Bērnu lappusīte





Profesionāla kvalitātes tehnika:

                     Piekabes                                            Darba gaismas                           
                          

info@balmax.ee
+37255921928

Facebook: @balmax.ee

       Kauss                                   Šķ eldotājs                              Manipulators







ABONEMENTS  GADAM

EUR 16,90

Katrā profi Latvija žurnālā:

• Jaunāko modeļu izmēģinājumi un  
 salīdzinošie testi

• Fermu aprīkojums – jaunākie  
 risinājumi un saimnieku pieredze

• Ieteikumi lietotas tehnikas pircējiem

• Pieredze – kā efektīvāk izmantot  
 esošo tehnikas parku

• Ietaupi laiku un naudu – praktiski  
 padomi tehnikas uzturēšanai un  
 pilnveidojumiem

• Izmaksu menedžments –  
 lauksaimniecība kā plaukstošs  
 bizness, nevis izdzīvošana

Tālr. +371 672 722 24 
info@profilatvija.lv

profi Latvija

ABONĒT IR 
IZDEVĪGĀK!

Ietaupi laiku un naudu – praktiski 

Abonē www.profilatvija.lv vai visās LATVIJAS PASTA nodaļās!



ĒRTĀK 
ABONĒT!

Makšķerniek, 

lasi Lielo!

ABONĒ KOMPLEKTĀ 
DRUKĀTS + E IZDEVUMS

Abonē Latvijas Pastā 
| 67096388 | latvijasmediji.lv |

LLoms-abone -09-2021-atlase.indd   1 09/09/2021   17:44



Izstādes teritorijas plāns

Tornis

A Izstāžu zāle
B Izstāžu zāle
C Izstāžu laukumi
D Izstāžu laukumi
E Izstāžu laukumi
F Izstāžu laukumi
1. Ieeja
2. Autobusu pietura "Valdlauču centrs"
P  Autostāvvietas
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2 2
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1

B



Izstādes teritorijas shēmaIzstādes teritorijas shēma



Talsi

Saldus
Jelgava

Valmiera

Gulbene




