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Izstāžu plāns  
2023. gadā

Schedule of exhibitions 
in 2023

Cienījamie izstādes apmeklētāji! 

Tehnisko nozaru biznesa izstādes LAUKSAIMNIECIBAS UN MEŽA TEH-
NIKA 2022 organizatora SIA A.M.L., sadarbības partneru un izstādes 
dalībnieku vārdā sveicam Jūs pie mums Biznesa centrā RĀMAVA!
Pagājušā sezona ir bijusi ļoti trauksmaina – ģeopolitiskā situācija 
ir padarījusi jebkuras cenu prognozes nestabilas, ir bijis milzīgs 
lēciens energo resursu cenās, kas atstāj iespaidu gan uz produk-
cijas ražošanu, gan uz pārstrādi, loģistiku un citām sfērām. Jau 
divus gadus tehnikas un citu pasūtījumu izpildes laiks ir būtiski 
pagarinājies, arī cenas joprojām ir iespējams prognozēt īsā, bet ne 
ilgā periodā. Lai darbam nepieciešamo varētu pagūt piegādāt līdz 
nākamās sezonas sākumam, aicinām lēmumu par izvēli, iegādi 
un pasūtīšanu pieņemt laicīgi.  
Izmantojiet iespēju izstādē RĀMAVĀ vienuviet 200 izstādes da-
lībnieku stendos novērtēt dažāda veida un pielietojuma tehnikas 
un transporta jaunumus, saistītās tehnoloģijas un pakalpojumus, 
izvēlēties atbilstošus risinājumus efektīvākam darbam, konsul-
tēties par valsts atbalsta programmām un citām aktualitātēm 
nozarē, kā arī rast jaunas idejas biznesa izaugsmei.
Izstādē apmeklējiet arī vairākus īpašus notikumus. Kā ierasts 
izstādes laikā visas trīs dienas būs iespēja novērtēt vairākas mini-
izstādes, kas tapušas sadarbībā ar audzētājiem – šķirnes trušus, 
gaļas liellopus, kā arī dažādas rudens veltes, kā ābolus, tomātus 
un dārzeņus. Piektdien, 7. oktobrī, izstādē būs iespēja satikt arī 
Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi klātienē – uzziniet 
vairāk par brigādi, kā arī apskatiet tehniku. 
Īpaši novērtējiet meža jomas profesionāļu meistarību – piektdien 
un sestdien, 7. un 8. oktobrī, apmeklējiet 57. Baltijas valstu 
mežsaimniecības skolu profesionālās sacensības, kā arī skatiet 
meistarības paraugdemonstrējumus. Sacensības norisināsies 
starp kokzāģētājiem un starp meža mašīnu operatoriem dažādās 
disciplīnās, U24 un PROF grupās. 
Arī šajā izstādē tiek organizēta izglītojošā programma ar seminā-
riem un diskusijām – piektdien un sestdien, 7. un 8. oktobrī. Par 
aktuālo stāstīs Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, 
Valsts meža dienesta un citu organizāciju pārstāvji. Iepazīstieties 
ar programmu nākamajās kataloga lapās.

Lai Jums noderīgs un attīstības idejām bagāts izstādes apmek-
lējums! 

Laura Lūse
Izstādes vadītāja

Dear visitors of the exhibition!

On behalf of the organizer of the business exhibition for technical 
industries LAUKSAIMNIECIBAS UN MEŽA TEHNIKA 2022 (eng. Ag-
ricultural and forestry machinery 2022) – A.M.L. Ltd., cooperation 
partners and participants of the exhibition, we welcome you to the 
Business Centre RĀMAVA!
Previous season has been very variable – the geopolitical situation has 
made any price forecasts unstable, there has been a huge jump in the 
prices of energy resources, which has an impact on both production 
and processing, logistics and other spheres. For two years, the delivery 
time for machinery and other orders has significantly increased, and 
prices can still be predicted in a short, but not a long period. In order 
to be able to deliver what is needed for the work by the beginning 
of the next season, we invite you to make a decision on selection, 
purchase and ordering timely.
Take the opportunity at the exhibition in RĀMAVA, at the stands of 200 
exhibitors, to evaluate novelties of machinery and transport, related 
technologies and services in one place, choose solutions for more 
efficient work, consult on state support programs and other topicali-
ties in the industry, as well as find new ideas for business growth.
Also attend several special events. Visit and see several mini-
exhibitions created in cooperation with breeders and growers – 
breed rabbits, beef cattle, as well as apples, tomatoes and various 
vegetables. On Friday, October 7, at the exhibition, you will also 
have the opportunity to meet the Mechanized Infantry Brigade of 
the Land Forces in person – learn more about the brigade, as well 
as see army machinery.
Especially evaluate the skills of forestry professionals – on Friday and 
Saturday, October 07 and 08, visit the 57th professional competition of 
Baltic States’ forestry schools, and also see demonstrations of skills. The 
competition will take place between woodcutters and forest machine 
operators in different disciplines, U24 and PROF groups.
An educational program with seminars and discussions is also orga-
nized at this exhibition – on Friday and Saturday, October 7 and 8. 
Representatives of the Ministry of Agriculture, Rural Support Service, 
State Forest Service and other organizations will talk about the current 
situation and topicalities. Get acquainted with the program in the 
further pages of the catalogue.

Let your visit to the exhibition be useful and rich of growth ideas!

Laura Lūse
Head of the exhibition

Adrese:  SIA “A.M.L.”, Biznesa centrs RĀMAVA
  Izstāžu iela 11, Valdlauči
  Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvija
Tālr.:  +371 67600409
E-pasts:  izstade@ramava.lv
Internets:  www.ramava.lv
Facebook:  Ramava.lv

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

31. starptautiskā lauksaimniecības biznesa izstāde  
(augkopība, lopkopība, dārzkopība, celtniecība un  
vides labiekārtošana, lauksaimniecības forums)

PAVASARIS 2023
13.-15. aprīlis

32. starptautiskā tehnisko nozaru biznesa izstāde 
(lauksaimniecība, mežsaimniecība, infrastruktūra,  
lauku celtniecība, transports) 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN  
MEŽA TEHNIKA 2023
5.–7. oktobris

31st international business exhibition for agriculture  
(agriculture, animal husbandry, horticulture and gardening, 
construction and infrastructure improvement, agriculture forum)

PAVASARIS 2023
April 13-15

32nd international business exhibition for technical industries 
(agriculture, forestry, infrastructure, rural construction, 
infrastructure, transport)

AGRICULTURAL AND  
FORESTRY MACHINERY 2023
October 5–7
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Semināru un diskusiju plāns

4 GRAIN F-14  x 

A.M.L.
A-14 un 
B-8 un 
D-45

 x  x  x 

ADDINOL LATVIA D-37  x 

AE CONSTRUCTIONS F-16  x 

AER E-10  x 

AGP SERVISS B-10  x  x  x 

AGRITECH D-49  x  x  x  x 

AGRORESURSU UN 
EKONOMIKAS INSTITŪTS B-4  x 

AGROTEHNIKA SMILTENE D-70  x  x  x  x  x 

AGROTRAC D-58  x  x  x 

ANAGRO A-15  x 

ANNA ASSISTANCE A-20  x 

APKURES SISTĒMAS SERVISS A-2  x 

A-PUCE A-7  x 

AR AGRO F-7  x  x  x  x 

ARMIKS D-21  x 

ARMUSS D-51  x  x  x  x 

ATVASES RK D-54  x  x  x 

AUGU AUDZĒŠANAS SERVISS A-26  x 

AUTEX A-31  x  x  x 

AUTO BLITZ F-9  x 

AUTO ELEKTRONIKA A-10  x  x 

AVAR AUTO D-83  x 

BALTA D-25  x 

BALTIC AGRO MACHINERY D-76  x  x  x  x 

BALTIC FARM.MEDIA BL A-37  x 

BALTIC INVEST D-1  x  x 

BALTIC PUBLISHING GROUP D-28  x 

BALTIC RESTAURANTS LATVIA D-60

DALĪBNIEKA  
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Izstādes dalībnieku saraksts un stendu Nr.
List of exhibitors and stand No

Dalībnieku izvietojuma plāns atrodas uz kataloga vākiem. 

Piektdiena, 7. oktobris

11.00  Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023.gada.
Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāra vietniece.

11.30 Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai – paveiktais un iespējas nākotnē.
Ģirts Krūmiņš, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors.

12.00  Ātrāk un ērtāk – Valsts meža dienesta digitālie pakalpojumi.
Mārīte Balode, Valsts meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente.

12.30  Lauksaimniecības perspektīvas Latvijā.
Rolands Zeltiņš, Swedbank Latvija Lauksaimniecības virziena vadītājs.

13.00  Elektroniskais katalogs un tehnikas pieejamība.
Aigars Laurinovičs, biedrības Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija (LITA) valdes priekšsēdētājs.

13.30  Pārtraukums.

14.00-16.00 Zaļā kursa vīzijas – kā to realizēsim praksē. – prezentāciju un diskusiju cikls. 
•  Ciklu ievadīs Zemnieku saeimas (ZS) politikas eksperts Valters Zelčs ar ieskatu zaļā kursa prasībās, 

kas būs jāievieš Latvijas saimniecībās.
•  Zaļo prasību ieviešana piena lopkopības saimniecībā. 

Toms Knope, ZS Rudeņi.
• Zaļo prasību ieviešana augkopības saimniecībā.

Elvis Bartkevičs, ZS Riekstiņi, ZS Amatnieki, ZS Grano E.
•  Zaļo prasību ieviešana bioloģiskajā gaļas liellopu un augkopības saimniecībā. 

Kaspars Ādams, SIA Liellopu izsoļu nams

Sestdiena, 8. oktobris

12:00-12:45 Sertifikācijas un testēšanas centrs SIA (STC). – prezentāciju un diskusiju cikls. 
• Izplatītākās neatbilstības Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes laikā.
• Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu sagatavošana pirms pārbaudes.
• Noteikumu izmaiņas un to ietekme uz pārbūvētu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu.
• STC pakalpojumi.

Andris Gribusts, STC laboratorijas inženieris, inspicēšanas eksperts.
12:45-13:30  Sertifikācijas un testēšanas centrs SIA (STC). – prezentāciju un diskusiju cikls.

• Atskats uz pirmo aizvadīto sezonu, strādājot pēc jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, normatīvo aktu prasības.

• Biežāk konstatētās neatbilstības bioloģiskajā lauksaimniecībā.
•  Piesardzības pasākuma plāns augkopībā un lopkopībā. Risku apzināšana.
• Laboratoriskie izmeklējumi – lauksaimniecības produkcijas paraugu noņemšana un nosūtīšana uz 

Eiropas akreditētām laboratorijām (pārtika, barība, augi).
• Jaunas iespējas – grupu sertifikācija.

Dzintars Vīņauds, STC bioloģiskās lauksaimniecības sektora vadītājs, vecākais eksperts.

14.00-16.00  Aktualitātes gaļas liellopu audzētājiem. – prezentāciju un diskusiju cikls. 
• Ciltsdarba aktualitātes. Izmaiņas dokumentācijā.

Ieva Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas (LGLA) ciltsdarba speciāliste.
• Genoma noteikšana gaļas liellopiem.

Kristīne Ādama, Lauksaimniecības datu centra (LDC) ciltsdarba speciāliste
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BALTIC TRACTOR D-55  x  x  x 

BALTYRE LATVIA D-63  x 

BAUMASCHINEN LETTLAND D-81  x  x  x 

BIGBANK D-23  x 

BIOENERGY A-9  x 

BOGUSLAV D-69  x 

CITADELE LEASING D-24  x 

CLEANLIVING TRADE A-16  x 

CROSSCHEM D-59  x 

DAMBEKALNA TEHNIKA D-80  x 

DĀRZNIECĪBA NESLINKO B-2  x 

DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA A-19  x 

DOJUS LATVIJA F-3  x  x  x  x 

DOMENIKSS D-48  x 

DOMUS ANGĀRI E-11  x 

DUO SYSTEMS D-14  x 

E-AGRONOM B-5  x 

ELDORADO GLOBAL SERVICE E-9  x  x 

ESP GROUP E-2  x 

EURORISK A-32  x 

EVOPIPES A-3  x 

FERRUS D-82  x  x  x 

FORSTWARD D-34  x  x 

GAILIS A E-5  x 

GONE FISHING E-3  x 

GRAINTECH D-56  x  x  x  x 

GREENMATERIALS A-25  x 

GREISING LATVIA B-3  x 

GUODRA D-5  x 

GV TRADING D-29  x 

HADLAT INVEST D-30  x 

HEDERA PLUSS C zona  x 

HETA F-13  x  x  x 

HIKE D-9  x  x 

iAGRO B-1  x 

IECAVNIEKS & CO E-7

IEROČI LĀČPLĒSIS D-18

IKU EDUARDS D-11  x  x  x  x  x 

INGTEH D-53  x  x 

INTRAC LATVIJA F-5  x  x  x  x  x 

IRRIGATION SYSTEMS A-17  x 

IVABALTE AGRO D-77  x  x  x  x 

IZDEVNIECĪBA AVOTS A-6  x 

JVK PROJEKTI D-50 un 
D-32

 x  x 

KALDUPES A-36  x 

KALNAKROGS A-30  x  x  x 

ĶEKAVAS NOVADA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS C zona  x 

K-MASTI.LV E-4  x 

LAJA F-17  x  x  x  x 

LANDE PLATFORM D-20  x 

LATTRACK F-11  x 

LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN 
TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE A-34  x 

LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA D-68  x 

LATVIJAS JAUNO ZEMNIEKU 
KLUBS D-22  x 

LATVIJAS MEDIJI A-35  x 

LATVIJAS ŠĶIRNES TRUŠU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA F-10  x 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS A-29  x 

LAUMETRIS D-66  x  x 

LIC GOTUS D-10  x 

LĪČEZERS AT D-12  x 

LIEPAS C zona  x 

LINDE GAS D-7  x 

LINDSTROM A-12  x 

LUMINOR BANK A-24  x 
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LYTAGRA D-8  x  x  x  x 

MEHA D-73  x 

MEXA D-72  x 

ML-SERVISS D-38  x 

MOČEVIČIAUS FIRMA GINALAS D-6  x 

MOLLER AUTO LATVIA D-65  x 

MOTOFAVORĪTS F-6  x 

MŪSA MOTORS RĪGA F-8  x 

NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI F-1  x 

NORDE F-18  x 

NORTIRE D-15  x 

OFERTE AGL D-2  x 

OGRES TEHNIKUMS F-2 un 
A-39

 x 

OKOMEETER D-52  x 

OTA-TUOTE OY D-79  x 

PAKAVS F-15 un 
D-43

 x  x  x  x 

PB TELPA B-6  x 

PLO.PAR D-35  x  x  x 

PONTON.LV D-27  x 

PRECISION FARMING D-26  x 

PREISS BŪVE D-47  x 

PŪRES DĀRZKOPĪBAS 
IZMĒĢINĀJUMU STACIJA

B-9 un  
C zona

 x 

RB FORESTRAIL D-39  x 

RENTI D-4  x 

REPARK D-67  x 

RT TIMBER F-12  x 

S&E PRO D-41  x 

SAIMNIEKS LV A-38  x 

SAMI MASINAKESKUS D-85  x  x  x  x  x 

SAULES JAUDA A-40  x 

SDK D-78  x 

SERTIFIKĀCIJAS UN  
TESTĒŠANAS CENTRS A-1  x  x  x  x 
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SILJA D-74  x  x  x  x  x 

SKANDI MOTORS D-62  x 

SMARTFIELD D-31  x 

SME FINANCE LATVIA A-27  x 

SOLAR XPRO B-7  x  x 

SPA SERVISA CENTRS A-4  x 

STOKKER D-86  x  x 

TEHLAB D-71  x 

TEZANA A-28  x 

TOOLMARKETING E-6  x 

TORNUM A-8  x 

TOVERTA D-13  x 

TURBOMOTORS A-33  x  x  x 

UNITRUCK D-75  x 

UOT D-19  x 

V62 D-17  x 

VADERSTAD D-57  x 

VALSTS DARBA INSPEKCIJA A-18  x 

VALSTS TEHNISKĀS  
UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA D-61  x 

VBC GRUP D-84  x  x  x  x 

VEREINIGTE 
HAGELVERSICHERUNG A-22  x 

VERMEER BALTIC F-19  x  x  x 

VĒTRAS-2 E-1  x 

VIDEOPROJEKTS BALTIJA A-13  x 

VINTEKO D-64  x 

VIRTE TEHNOLOĢIJAS D-40  x  x  x 

VOMER AGRO F-4  x  x  x  x  x 

VVS1 E-8  x 

WEIS A D-3  x  x 

WORMERA C zona  x 

WWTP LATVIA A-5  x 
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Izstādes dalībnieki
Participants of the Exhibition

A.M.L. SIA 
Biznesa centrs RĀMAVA,
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas nov., LV-1076
Ofiss: 67620351; info@ramava.lv 
Izstādes: 67600409; izstade@ramava.lv
Veikals: 22022525; info@dariteh.lv
www.ramava.lv 
www.dariteh.lv 

Jau 30 gadus Biznesa centrs 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.

Uzkarināmā tehnika:
• STOLL lapu pūtēji, kaisītāji, sniega lāpstas birstes;
• FAZA zemes apstrādes un siena sagatavošanas tehnika, 

zemes urbji.

Graudkopībai:
• LIUDYNE graudu transportieri, ventilatori; 
• PERUZZO dzirnavas, maisītāji;
• Sieti graudu tīrītājiem un dzirnavām.
• Rezerves daļas dzirnavām.

Lopkopībai:
• Ganību aprīkojums;
• LARTA 1 slaukšanas agregāti, rezerves daļas, dzirdnes;
• Lopbarības dzirnavas;

Putnkopībai:
• FIEM inkubatori, gaisa mitrinātāji;
• RIVER SYSTEMS barotavas un dzirdnes, kastes putnu 

transportēšanai;

• MILLY dzirnavas barības sagatavošanai.

Mežkopībai un medniecībai:
• PORTABLE WINCH portatīvās vinčas un aprīkojums;
• EDER kokapstrādes instrumenti;
• CANADA PULKAN medījuma pārvietošanas vannas;

Saimniecībai:
• GEPAVAL putnu un zvēru atbaidītāji;
• DI MARTINO smidzinātāji;
• Virves, auklas, lentas.

Already for 30 years the Business centre RĀMAVA is an important 
meeting place for agriculture, forestry, infrastructure improve-
ment, rural construction industry professionals, farm owners, 
entrepreneurs, and other professionals. 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.

4 GRAIN SIA
Rīgas iela 105, Ķekava, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov., LV-2123
Tālr.: +371 26528468; +371 25751480 
E-pasts: info@4grain.lv
www.4grain.lv

Uzņēmums piedāvā graudu pirmapstrādes kompleksu iekārtu 
un uzglabāšanas torņu tirdzniecību, piegādi un montāžu. Kā arī 
uzņēmums sniedz servisa pakalpojumus 24/7.
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AE CONSTRUCTIONS SIA
“Rožulejas”, Plācis, Straupes pag., Cēsu nov., Latvija
Tālr. +371 28354035
E-pasts: info@storex.lv
www.storex.lv

SIA “AE Constructions” ir zīmola STOREX pārstāvis Latvijā, kas 
nodarbojas ar tenta angāru tirdzniecību un uzstādīšanu visā 
Latvijas teritorijā. Zīmols STOREX tirgū ir ar vairāk kā 10 gadu 
pieredzi. Uzņēmums piedāvā labas kvalitātes tenta angārus kas 
tiek ražoti pēc augstākajiem kvalitātes standartiem un atbilst 
visām ES prasībām. Visiem angāru modeļiem ir ES sertifikāts. Tie 
ir daudzfunkcionāli un plaši pielietojami gan lauksaimniekiem, 
gan biznesam. Pieejami dažādos izmēros un ikviens atradīs 
atbilstošo angāru savām vajadzībām.

SIA "AE Constructions" is the representative of the STOREX 
brand in Latvia, which deals with the sale and installation 
of tent hangars throughout the territory of Latvia. The 
STOREX brand has more than 10 years of experience on the 
market. The company offers excellent hangars manufactured 
according to the highest quality standards and meets all EU 
requirements. All hangar models have an EU certificate. They 
are multifunctional and widely applicable to both farmers and 
businesses. Available in various sizes, everyone will find the 
proper hangar for their needs

AER SIA
Zeltiņu iela 130, Mārupe, Latvija
Tālr. +371 67808845
E-pasts: birojs@aer.lv
www.aer.lv

Bosch elektroinstrumenti, KNIPEX rokas instrumenti, WEKADOR 
triecieninstrumenti, QBRICK instrumentu kastes, DASSY darba 
apģērbs, NORTON abrazīvi, HELLER urbji.

ADDINOL LATVIA SIA
Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073, Latvija
Tālr. +371 67218200, +371 20204045, +371 26331018
E-pasts: info@addinol.lv
www.addinol.lv, www.addinolveikals.lv

Jau vairāk kā 85 gadus Vācijas kompānija ADDINOL izstrādā un 
ražo visaugstākajām ekspluatācijas prasībām atbilstošas, eļļas 
smērvielas visa veida transportam un industriālai ražošanai. 
Automobiļi, motocikli, traktori, kuģi, spēkstacijas un rūpnīcas 

visā pasaulē darbojas ar ADDINOL smērvielām, un to izmanto-
šanu pārrauga mūsu eksperti uz vietas.

For more than 85 years, the German company ADDINOL has been 
developing and producing lubricants for all types of transport 
and industrial production that meet the highest operating 
requirements. Cars, motorcycles, tractors, ships, power plants, 
and factories around the world run on ADDINOL lubricants and 
their use is monitored by our experts on site.

AGP SERVISS SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11,  
Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-1076
Tālr. 28444758
E-pasts: manager@agpserviss.lv
www.instrumentucentrs.lv

Metināšanas iekārtas (inventori, pusautomāti, argonloka meti-
nāšanas iekārtas TIG, plazmas griezēji) un aprīkojums;
Celtniecības un ģeodēzijas mērinstrumentu tirdzniecība, serviss;
Laivas, kajaki un to piederumi;
Augstākās kvalitātes pārtikas ražošanai izmantojami plastmasas 
konteineri.

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 teh-
nikas 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 agricultural 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 bioekonomikas 
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 nozarēs. 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;

• valuation 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.

AGROTEHNIKA SMILTENE SIA
Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Tālr.:  +371 29220602
E-pasts: info@agrosmiltene.lv
www.agrosmiltene.lv

Uzņēmums ir sācis savu darbu kā AMAZONE, KRONE un VALTRA 
tehnikas pārstāvji un servisa sniedzēji Vidzemes reģionā. Šajā 
laikā mūsu kolektīvs ir izaudzis kā zinošs un profesionāls palīgs 
saviem partneriem lauksaimniecībā un komunālajās saim-
niecībās. Lai labāk spētu apmierināt mūsu partneru augošās 
vajadzības, šajā laikā esam papildinājuši mūsu piedāvājumu ar:
INUMA – profesionālu miglotāju ražotājs (Vācija),
DUCKER – firma ar vairāk kā 100 gadu pieredzi komunālās 
tehnikas ražošanā (Vācija),
UNIA – lielākais ražotājs valstī, kas orientēts uz rietumu tirgu 
(Polija),
S-S Enginering – profesionāls drenāžas skalotāju ražotājs zemē, 
kas atkarota no jūras (Holande),
Muller Elektronik GmbH und Co. KG – ir viens no pasaulē 
vadošajiem speciālistiem agrārajā elektronikā un precīzajā 
lauksaimniecībā (Vācija).

The company was launched as a representative of AMAZONE, 
KRONE and VALTRA machinery and service providers in the 
Vidzeme region. In the meantime, our team has grown to 
become a knowledgeable and professional ally to our partners 
in agriculture and utility management. In order to be able to 
better meet our partners’ increasing needs, we have expanded 
our range to include products from:
INUMA – manufacturer of professional sprayers (Germany),
DUCKER – an enterprise with more than 100 years’ experience 
in the production of utility machinery (Germany),
UNIA – the largest manufacturer in the country with a focus on 
the Western market (Poland),
S-S Engineering – manufacturer of professional drainage 
equipment for land reclamation (Holland),
Muller Elektronik GmbH und Co. KG – one of the world’s leading 
specialists in agricultural electronics and precision farming 
(Germany).
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AGROTRAC SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Valdlauči, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov., LV-1076
Tālr.: 67804800
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.

ANAGRO SIA
Atpūtas iela 1, Carnikava, LV-2163 
Tālr.: +3712925155, +371 27798935
E-pasts: info@anagro.lv 
www.anagro.lv

AnAgro ir 100% Latvijas uzņēmums, kas tirgū darbojas jau 10 
gadus. Balstoties uz savām profesionālajām zināšanām un pie-
redzi, esam izveidojuši produktu grozu, kas piemērots Latvijas 
ražošanas situācijai un mūsu pārliecībai. 

• Augkopībai piedāvājam:
• Kukurūzas un zālāju sēklas
• Mikrogranulas pie sējas
• Lapu mēslošanas līdzekļus

Lopkopībai piedāvājam:
• Ieraugus un konservantus skābbarības fermentācijai
• Sedzošos materiālus skābbarībai
• Siena un salmu pārklājus
• Šķidrmēslu un kūtsmēslu kompostētājus
• ZeoFeed barības piedevu

AnAgro is a 100 % Latvian company that has been active in the 
market for 10 years. We have developed a product range suitable 
for Latvia’s situation and our beliefs according to our professional 
knowledge and experience.
Agronomy products:

• Maize and grass seeds
• Micro granules
• Leaf fertilizers

Products for dairy farming:
• Silage additives and preservatives
• Covering materials for silage
• Hay and straw covers
• Slurry and manure additives
• ZeoFeed feed supplement

ANNA ASSISTANCE SIA
Jelgava, Atmodas iela 19-206, LV-3001
Tālr.:+371 29455125; +371 22332270; +371 63022034     
E-pasts: kristians@anna-assistance.lv
www.anna-assistance.lv

SIA Anna Assistance ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar 
inovatīvu industriālu nišas produktu tirdzniecību Latvijā.  
Savu darbību esam uzsākuši 2008. gada pavasarī. Izstādē mēs 
prezentējam Ala Talkkari Somijā ražotus dažādas jaudas bioma-
sas apkures katlus un moduļveida katlumājas.

SIA Anna Assistance is a family-owned company engaged in the 
distribution of innovative industrial niche products in 
Latvia. We started our activity in spring 2008. At the exhibition 
we present Ala Talkkari biomass heating boilers and modular 
boiler houses produced in Finland.

APKURES SISTĒMAS SERVISS SIA
Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073
Tālr.: 29445677
E-pasts: info@apkuressistemas.eu
www.apkuressistemas.eu

AR AGRO SIA
“Varavīksnes”, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Tālr.: 25662662 
E-pasts: info@aragro.lv
www.aragro.lv; agro24.lv

SIA “AR AGRO” darbības pamatvirziens ir tirdzniecība ar pasaulē 
jau pierādītu profesionālu lauksaimniecības tehniku, to rezerves 
daļām, kā arī garantijas un pēc garantijas servisu. Uzņēmums 
Latvijas tirgū pārstāv tādus pasaulē atzītus zīmolus kā Joskin, 
Siloking, Bergmann, ROC, Bourgault, Roelama, Kelly Tillage, 
Kemper, J&M, Vogelsang, SANO un citus. 
Turklāt “AR AGRO” ir arī viens no līderiem lauksaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanā! Šķidrmēslu transports un efektīva 
iestrāde, kaļķošana, lopbarības transports, cieto kūtsmēslu 
kliedēšana un citi sezonāli darbi. 

SIA "AR AGRO” main activities are trade with professional 
agricultural machinery that has proven its brands throughout 
the agriculture world, supply of spare parts, as well as warranty 
and after sales service.
The company in the Latvian market represents such well-known 
brands as Joskin, Siloking, Bergmann, ROC, Bourgault, Roelama, 
Kelly Tillage, Kemper, J&M, Vogelsang, SANO and others. In 
addition “AR AGRO” is also one of the leaders in agricultural 
contractors in Latvian market! Slurry transport and efficient 
application, lime spreading, transport of silage, spreading of 
solid manure and compost and other seasonal work.

ARMIKS SIA
Jēkabpils nov., Kūku pag., Osīši, LV-5222
Tālr:. 67194785, 29775133, 29434640, 26822154
E-pasts: armiks@armiks.lv
www.armiks.lv

• Slaukšanas iekārtu tirdzniecība, montāža, serviss  
(pārvietojamas, piena vadā, FGM tipa, karuseļtipa, 
automātiskā slaukšana)

• Fermu aprīkojums ( kore, aizkari, guļvietas, dzirdnes utt.) 
• Mēslu izvākšanas sistēmas
• Barošanas sistēmas( portatīvas, stacionāras un automā-

tiskas)
• Aprīkojums jaunlopu fermām
• Dzīvnieku un personāla higiēnas preces
• Ķīmija, iekārtu smērvielas
• Metāla izstrādājumu ražošana uz pasūtījumu
• Metāla tirdzniecība

• Milking equipment marketing and service  
(Portable, milky, FGM type, carousel, automatic milking)

• Farm equipment
• Manure removal systems
• Portable, stationary and automatic power systems.
• Equipment for young cattle farms
• Animal and personnel hygiene products
• Equipment lubricants and chemistry 
• Production of metal products on request
• Metal trading

ARMUSS SIA 
Institūta iela 1C, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., 
LV-2130
Tālr.: 29115513 
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: info@atvases-rk.lv
www.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 lauksaim-
niecību, mēs izprotam šo sfēru ne tikai no tirdzniecības puses 
bet arī no lauku uzņēmējā puses, jo esam zemnieku atvases. 
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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

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

Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi 
Konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Plant protection and plant nutrition means.

AUTEX SIA
Rīgas iela 107, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālr.: 26405221 
E-pasts: guntis.t@kalnakrogs.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 
atpazīstamo iekšdedzes motoru elektrostaciju ražotāju – ”FG 
Wilson”.
Piedāvājumā ir arī abu ražotāju industriālo motoru un ģene-
ratoriekārtu 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 
rezerves 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 izbrau-
kumos 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 
Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
Tālr.: +371 660 011 77
E-pasts: info@autoblitz.lv
www.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 apmek-
lējumiem 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!

AUTO ELEKTRONIKA SIA 
Jūrkalnes iela 12, Rīga, LV-1046
Tālr.: 67459412
E-pasts: info@auto-elektronika.lv
www.auto-elektronika.lv

Kopš 2014. gada SIA AUTO ELEKTRONIKA izplata Latvijā ko-
merctransporta, t.sk. lauksaimniecības un celtniecības tehnikas, 
diagnostikas iekārtas JALTEST (Cojali SL. Spānija). JALTEST uz 
doto brīdi ir viens no līderiem visu marku lauksaimniecības 
tehnikas diagnostikas jomā. Izstādes laikā apmeklētāji varēs 
saņemt informāciju arī par jauno JALTEST produktu – ISOBUS 
komplektu lauksaimniecības traktoriem, ka arī saņems īpaši 
izdevīgus cenu piedāvājumus diagnostikas iekārtas iegādei.

Since 2014 SIA AUTO ELEKTRONIKA is an official Latvian distribu-
tor of JALTEST (COJALI SL. Spain) commercial vehicles diagnostic 
equipment. JALTEST is one of leading diagnostic solutions for 
all brands of commercial vehicles, including agricultural and 
construction equipment. During the exhibition we will also share 

some information about the new JALTEST product – ISOBUS 
retrofit kit for agricultural tractors. We will also offer special 
prices for the diagnostic equipment.

AVAR AUTO SIA
“Gatves”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, 
LV-2166
Tālr.: +371 67 415  425
E-pasts: info@avarauto.lv
Tālr.: +371 67 415  425
Mājaslapa: www.avarauto.lv 

MAN zīmols Latvijā ienāca 2003. gadā, kad SIA “AVAR AUTO” 
kļuva par MAN Truck & Bus oficiālo importētāju Latvijā un 
2015. gadā uzņēmums kļuva arī par oficiālo  MAN un  NEOPLAN 
autobusu importētāju Latvijā.
SIA „AVAR AUTO” ir arī puspiekabju un piekabju ražotāja „KRA-
KER” oficiālais dīleris Latvijā.
  
MAN zīmolam attīstoties un būtiski paplašinoties Latvijas 
tirgū, 2017. gada 25. augustā tika atvērts jauns MAN klientu un 
servisa centrs Mārupes novadā, kurš ir aprīkots ar modernākajām 
specializētajām tehnoloģijām. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu 
kravas automobiļu apkalpošanu “AVAR AUTO” servisa centrā ir 
izbūvētas 7 darba līnijas, no kurām viena ir diagnostikai un viena 
mazgāšanai, kā arī tas ir aprīkots ar pēdējās paaudzes ksenona 
tipa metāla servisa bedrēm.
Servisa darba laiks ir katru dienu no 8:00 līdz 21:00
  
MAN Truck & Bus piedāvā MAN kravas vilcējus, autobusus un 
mikroautobusus. Piedāvājam klientiem ne tikai jaunas automa-
šīnas, bet arī lietotas, kuras pirms pārdošanas tiek pārbaudītas 
atbilstoši MAN TopUsed kvalitātes kritērijiem.
  
Pārstāvētie zīmoli – MAN, Neoplan, MAN TopUsed, KRAKER, 
Kassbohrer, Otokar

IZDEVNIECĪBA AVOTS SIA
 Puškina iela 1a, Rīga
Tālrunis: +371 26692132
E-pasts: avots@avotsabc.lv
www.avotsabc.lv

‘’Izdevniecība Avots’’ pastāv jau vairāk kā 40 gadus un priecē la-
sītājus ar kvalitatīvu literatūru. Grāmatu sortiments ir plašs, bet 
pieprasītākās ir vārdnīcas dažādās valodās un personību izglīto-
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jošas grāmatas. Atpazīstamākais no autoriem ir Robins Šarma 
ar savu harizmu un viedumu. Kā arī izdevniecība izdod padomu 
grāmatas bērnu audzināšanā, kā pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku 
ģimenes lokā, grāmatas veselības saglabāšanai,  un arī tās, kas 
palīdzēs organizēt darbu mājā un saimniecībā. Nav aizmirsti arī 
mazie lasītāji, uzsvaru liekot uz izzinošu un izglītojošu grāmatu 
izdošanu. Grāmatas var apskatīt un iegādāties mājaslapā www.
avotsabc.lv, kur ir iespēja ielūkoties grāmatas saturā.
  
Publishing house ‘’Izdevnieciba AVOTS’’  exist more than 40 years 
and is delighting  readers with quality literature. The assortment 
of books is wide, but the most popular are dictionaries   and boks 
for personality. The most recognizable of the authors is Robin 
Sharma for his charisma and intelligence. 
Izdevnieciba AVOTS also publishs advice books how to raise 
children, books on health maintenance, and books that will 
help you organize work at home. 
Little readers have not been forgotten, with the emphasis on 
publishing informative and educational books. 
The books can be viewed and purchased on the website www.
avotsabc.lv, where you can take a look at the contents of the book

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

BALTA, kas ir daļa no PZU grupa, ir Latvijas nedzīvības apdrošinā-
šanas tirgus līderis ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi un jau 18 reizes 
sabiedrības vērtējumā atzīts par godīgāko apdrošinātāju. BALTA 
piedāvā spectehnikas, īpašuma, mājlopu un mājdzīvnieku apdroši-
nāšanu, OCTA, KASKO, nelaimes gadījumu un darbinieku veselības 
apdrošināšanu, kā arī daudzus citus apdrošināšanas veidus.
 
BALTA, a part of PZU Group, is the Latvian non-life insurance 
market leader with more than 30 years experience andis recog-
nized as the most honest insurer already for 18 times. The wide 
range of services offered by BALTA includes special machinery 
insurance, property, livestock and pets insurance, MTPL, MOD, 
personal accident, health insurance and many more.

BALTIC AGRO MACHINERY SIA
Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 
Tālr.: +371 66118558
E-pasts: info@ba-machinery.lv
www.balticagromachinery.lv

BALTIC FARM.MEDIA BL SIA 
Druvienas iela 21-56, Rīga, LV-1079
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 
thematically 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
Rīgas 105D, Kekava, LV- 2123
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
www.constructionlatvija.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 pie-
ņemt pareizo lēmumu tehnikas iegādē.
Tagad arī digitāli www.profilatvija.lv

PROFI Latvija magazine
PROFI is the only specialist farm machinery magazine in Eu-
rope 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

BALTIC TRACTOR SIA
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Tālr.: 26467748
E-pasts: info@baltictractor.lv
www.baltictractor.lv

BALTIC TRACTOR ir autorizēts pārstāvis Latvijā trīs lieliem, 
starptautiski pazīstamiem celtniecības un noliktavas tehnikas 
zīmoliem – YANMAR, DOOSAN un JLG. 

BALTIC TRACTOR is the official distributor of three, well known 
warehouse and construction equipment brands in Latvia – 
YANMAR, DOOSAN and JLG.

BALTYRE LATVIA SIA
Aviācijas iela 8, Jelgava, LV-3002
Tālr.: 27821407; 27336644; 25445906
E-pasts: info@baltyre.lv 
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. Nodroši-
nām 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.
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BIGBANK AS 
Gustava Zemgala gatve 78-1, LV-1039, Rīga
Tālr.: +371 67116063
E-pasts: info@bigbank.lv
www.bigbank.lv 

Bigbank AS ir Igaunijas banka, kas specializējas aizdevumu 
juridiskām personām un patēriņa kredītu izsniegšanā, kā arī 
izdevīgu termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņē-
mums izvērsis darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, 
Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu 
pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. 

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. 

BIOENERGY SIA
Bauskas iela 145, Rīga, LV-1004 
Tālr.: 20386996, 27055705; 20014025 
E-pasts: gatis@bioenergy.lv,
www.bioenergy.lv

2013. gadā dibinātais Bioenergy LT pēc ražošanas jau-
das ir l ielākais inovatīvās biotehnoloģijas uzņēmums 
Ziemeļeiropā. Ar progresīvu ražošanas tehnoloģiju palī-
dzību tiek izstrādāti un ražoti mikrobioloģiskie produkti 
augu barošanās uzlabošanai, augsnes dabiskās auglī-
bas atjaunošanai, tauku šķelšanai, ūdens at tīr īšanai, 
eļļas sadalīšanai un citiem biotehnoloģijas procesiem. 
 
Founded in 2013, Bioenergy LT is the largest innovative 
biotechnology company in Northern Europe in terms of 
production capacity. With the help of advanced production 
technologies, it develops and manufactures microbiological 
products for the enhancement of plant nutrition, restoration 
of natural soil fertility, fat digestion, water treatment, oil 
decomposition and other biotechnological processes. 

BOGUSLAV SP.Z.O.O.
UI. Stanislawa Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszow, Polska 
Tālr.: +48 881915467 
E-pasts: info@boguslav.com.pl

CITADELE LEASING SIA 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67010000 
E-pasts: info@citadeleleasing.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. 

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.

CLEANLIVING TRADE SIA 
Pirts iela 4, Rīga, LV-1003
Tālr.: +371  270 17  197
Ieva, tirdzniecības pārstāvis: +371 26646946
E-pasts: info@cleanliving.lv, bioagri@cleanliving.lv
www.cleanliving.lv

CleanLiving.lv piedāvā kompostējamo plēvi augsnes segšanai 
BioAgri, kas ir piemērota izmantošanai lauksaimniecībā vai 
ainavu veidošanā.
Izgatavota no materiāla Mater-Bi, kas iegūts, sajaucot ku-
kurūzas cieti ar augu eļļām. BioAgri plēve augsnes segšanai 
ir efektīva un rentabla alternatīva tradicionālajai plastmasas 
plēvei, tai ir mazāka ietekme uz vidi, tā ļauj lietotājiem ietaupīt 
laiku un naudu.

CleanLiving.lv offers BioAgri mulch film witch is a compostable 
soil covering film suitable for use in agriculture or landscaping.
BioAgri made from Mater-Bi, a material obtained by mixing 
corn starch with vegetable oils. BioAgri mulch film is an 
efficient and cost-effective alternative to traditional plastic 
film, has a lower environmental impact and saves users time 
and money.

ELDORADO GLOBAL SERVICE SIA
Biķernieku 121H, Rīga
Tālr.: 20379781
E-pasts: info@eldoradoglobal.com
www.eldoradoglobal.com

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

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

“CrossChem” SIA ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums un 
vienīgais VDA akreditētais AdBlue® ražotājs Baltijā, kas kopš 
2007. gada nodrošina 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.

EURORISK SIA
G. Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālr.: 22000018
E-pasts: agro@eurorisk.lv
www.agro.eurorisk.lv 

EURORISK ir pirmā apdrošināšanas brokeru sabiedrība Eiropā, 
kas izstrādājusi īpašu sausuma produktu, pateicoties kuram 
līdz 2021. gadam lauksaimnieki ir saņēmuši vairāk kā 3,7 
miljonus EUR atlīdzību izmaksu.
Individuāli, uz klientu vērsti risinājumi ar īpaši izstrādātiem ap-

drošināšanas segumiem atrodami tādos apdrošināšanas veidos, 
kā spectehnika, lopu, veselības un īpašuma apdrošināšana.
Mūsu darbs nebeidzas no polišu noslēgšanas, tad tas tikai sākas, 
jo atlīdzību formēšana un regulēšana, kā arī nepieciešamās 
dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Lauku atbalsta 
dienestā ir EURORISK kompetencē.
EURORISK galvenā prioritāte - jēgpilni apdrošināšanas 
risinājumi!

EURORISK is the first insurance brokerage company in Europe to 
have developed a special drought product, thanks to which far-
mers have received more than EUR 3.7 million in claims till 2021.
Individual, customer-oriented solutions with specially designed 
insurance coverage can be found in such types of insurance as 
special farm equipment, livestock, health, civil liability and 
property insurance.
Our work does not stop upon insurance policy conclusion. That 
is only the beginning, because the formation and regulation of 
claims, as well as the preparation and submission of the neces-
sary documentation to the Rural Support Service is within the 
competence of EURORISK.
EURORISK's main priority - meaningful insurance solutions!.

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 sa-
darbībā ar Latvijas spēcīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem.
Mēs neapstājamies pie sasniegtā, ik dienu liekot jaunāko 
tehnoloģiju jaudai kalpot jūsu biznesa izrāvienam.
Darba laika uzskaites sistēmas, videonovērošanas 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.
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DĀRZNIECĪBA  ”NESLINKO”
Lakstīgalu iela 23, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
Tālr.: 22329399
E-pasts: neslinko@inbox.lv
www.neslinko.lv

AUDZĒSIM DAŽĀDUS, GARŠĪGUS UN VESELĪGUS DĀRZEŅUS!
Savas darbības vairāk nekā 43 gados esam izmēģinājuši vairāk 
par 2000 tomātu šķirnēm. No labākajām izveidojuši kolekciju, 
kuru piedāvājam visiem interesentiem.
DARBĪBAS MĒRĶIS:  uzturēt senās tomātu šķirnes, testēt jauno 
tomātu, paprikas ķirbju šķirņu piemērotību audzēšanai Latvijā.
NODARBOŠANĀS: stādu audzēšana 
 sēklu audzēšana 

SĒKLU PIEDĀVĀJUMS: katru gadu līdz 15. martam tomāti, saldā 
paprika, asie pipari, ķirbji
STĀDU PIEDĀVĀJUMS: katru gadu no 15. aprīļa var iegādāties 
dažādu dārzeņu, zemeņu, garšaugu un tējas augu stādus.

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

SIA DOJUS Latvija – ir pasaulē lielākā lauksaimniecības 
tehnikas ražotāja John Deere oficiālais dīleris Latvijā. Uz-
ņēmums nodarbojas ar jaunas un lietotas lauksaimniecības 
tehnikas, meža tehnikas, rezerves daļu tirdzniecību un 
servisa pakalpojuma sniegšanu, kā arī piedāvā tehnikas 
nomas pakalpojumus. Piedāvājuma klāstā ir trak tori, 
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 pakalpojumus iespējams 
iegādāties arī četrās reģionālajās filiālēs – Saldū, Valmierā, 
Jēkabpilī un Rēzeknē.

SIA DOJUS Latvija - is the of f icial 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 agricultural machinery rental possibilities. The company 
offer includes tractors, combines, round balers, mowers, 
trailers, self-propelled forage harvesters, drills, sprayers, 
AMS systems, tillage units, as well as lawn care and forestry 
equipment. 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 
"Brīvmaņi", Mārupes p., Mārupes n., 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.

DUO SYSTEMS SIA
“Dukāti”, Stopiņu pag., Ropažu nov.
Tālr.: +371 29105049
E-pasts: martins@duo.lv
www.duo.lv

SIA “DUO SYSTEMS” piedāvā siltumtehniskos risinājumus ne 
tikai privātmājām, bet arī centralizētajai siltumapgādei un 
ražošanas procesiem. Uzņēmums pārstāv vairākus Eiropas 
vadošos ražotājus – Austrijas granulu apkures katlu ražotāju 
“OkoFen” un “EASYPELL” un Čehijas apkures degļu ražotāju “ 
BLAZE HARMONY”. Speciālisti izstrādās labākos inženierteh-
niskos risinājumus atbilstoši klienta velmēm un vajadzībām.
Izstādes laikā būs īpašas atlaides.  
Sīkāka informācija mājaslapā www.duo.lv

The  Company Ltd. DUO SYSTEMS offers different heating soluti-
ons not only for households, but for District heating and technical 
processes also. Company represents European leading producers 
-the highest quality boilers made by Austrian “OkoFen” and 
"EasyPell" and "BLAZE HARMONY" fuse from Czech Republic.
The representatives of company will develop the most suitable 
engineering solution according to client wishes and needs.
During the exhibition, will be offered special prices
For more information:  www.duo.lv

E-AGRONOM OU
Tālr.: +371 25909133
E-pasts: nauris@eagronom.com
www.eagronom.lv

eAgronom piedāvā saimniecības pārvaldības programmu 
lauksaimniekiem ar kuras palīdzību tiek atvieglota gan ik-
dienas saimniecības pārvaldība, gan arī ilgtermiņa stratēģijas 
plānošana. eAgronom ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas sācis 
īstenot oglekļa programmu. Tā ļauj Latvijas lauksaimniekiem 
iegūt sertificētus oglekļa kredītus un sniedz iespēju uzlabot 
augsnes kvalitāti savās saimniecībās, vienlaikus nodroši-
not papildu ienākumu avotu, kā arī tam ir nozīmīga loma 
globālajā kontekstā, lai mazinātu radītās emisijas ceļā līdz 
klimatneitralitātei. eAgronom vīzija ir kļūt par pasaulē vadošo 
infrastruktūru, lai sniegtu ekonomisku labumu ilgtspējīgiem 
lauksaimniekiem.
 
eAgronom offers a farm management program for farmers, 
which helps both the day-to-day management of the farm 
and the planning of a long-term strategy. eAgronom is the 
first company in Latvia that has started to offer the carbon 
program. It allows Latvian farmers to obtain certified carbon 
credits and provides an opportunity to improve soil quality on 
their farms while providing an additional source of income. It 
also plays an essential role in the global context of reducing 
emissions on the way to climate neutrality. eAgronom's vision 
is to become the world's leading infrastructure to provide 
economic benefits to sustainable farmers.

ESP GROUP SIA
Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067
Tālr.: 29180001
E-pasts: ugis@espgroup.lv
www.gard.lv

Infaco (dārza elektro instrumenti) importētājs Baltijas valstīs.
Bellota (dārza instrumenti) oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs.
Swissino Solutions (dažāda veida slazdi dārzam un mājām) 
importētājs Baltijas valstīs.

EVOPIPES SIA
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Tālr. +371 63 09 43 00
E-pasts: info@evopipes.lv
www.evopipes.lv

EVOPIPES ir moderns polimēra cauruļu ražotājs, kas piedāvā 
saviem klientiem augstākās kvalitātes produktus infrastruktūras 
būvniecības risinājumiem;
EVOPIPES ir uzticams ilgtermiņa partneris inženiersistēmu 
infrastruktūras tīklu izbūvē. Uzņēmuma pamatvērtības ir augsta 
produkcijas kvalitāte.
Mūsu darbība ir vērsta uz klienta darba efektivitātes celšanu un 
produktu kalpošanas mūža pagarināšanu – produktu attīstības 
mērķis ir palielināt klientu darbības efektivitāti, izmantojot 
EVOPIPES produktus.

EVOPIPES piedāvā:
• Caurteku caurules
• Drenāžas sistēmas
• Lietus/saimnieciskās kanalizācijas sistēmas
• Ūdens spiedvadu sistēmas
• Gāzes spiedvadu sistēmas
• Individuāli produktu risinājumi (pontoni, akas, tvertnes, u.c)
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FERRUS AS
Gramzdas iela 90, Rīga, LV1029
Tālr.: +371 67441180
E-pasts: info@ferrus.lv
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, foun-
ded 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.

FORSTWARD SIA
Tālrunis: 26119976
E-pasts: rsb@rsb.lv
Mājaslapa: www.rsb.lv

ROAD SYSTEMS BALTIC piedāvā pagaidu ceļu un laukumu risinā-
jumu sistēmu servisu ātrai un ērtai ceļa un laukuma izveidošanai 
praktiski jebkurā vietā. Risinājums jums atvieglos un padarīs 
iespējamu piekļuvi tur, kur ceļa nav, praktiski nebojājot augsni 
un padarot to braucamu ar vieglo auto transportu un līdz pat 
100 tonnu smagu tehniku.
Ideāli piemērots lietošanai būvlaukumos, piebraucamajiem 
ceļiem, pagaidu autostāvvietām, lai aizsargātu pret bojājumiem 
augsni ar vāju nestspēju un saglabātu brauktuvi lietojamu.  
Plašas izmantošanas iespējas būvniecībā, lauksaimniecībā, mež-
saimniecībā, zemes darbos, kalnrūpniecībā, karjeros, komunālo 
un inženierbūvju darbos un apkopēs, avārijas piekļuvei, militārās 
bāzēs, sporta un izklaides pasākumu laukumiem un celiņiem, 
stāvlaukumiem u.c. 

ROAD SYSTEMS BALTIC offers a temporary road and area solution 
system service for fast and convenient creation of a road and 
square practically anywhere.  The solution will make it easy for 
you and make access possible where there is no road, practically 
without damaging the soil and making it drivable by light car 
transport and machinery weighing up to 100 tons.
Ideal for use on construction sites, driveways, temporary parking 
lots to protect soil with poor bearing capacity from damage and 
keep the roadway serviceable. Wide range of applications in 
construction, agriculture, forestry, land improvement, mining, 
quarries, utility and engineering works and maintenance, 
emergency access, military bases, sports and entertainment 
fields and paths, parking lots, etc.

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

GONE FISHING SIA
Šmerļa iela 3-278, 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 medī-
bām, 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 
augstvērtīgākie un labakie tēraudu veidi – ar rokām kaltie 
tēraudi – Damaskas 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 - Damascus 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
Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas 
nov.
Tālr.: 67612336, 29121989
E-pasts: info@graintech.lv 
www.graintech.lv

SIA GRAINTECH ir vairāk kā piecpadsmit gadu pieredze lauksaim-
niecībā 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, 
piemēram, uzglabāšanas torņu ražotājam MYSILO, graudu 
tīrīšanas iekārtu ražotajam JK-MACHINERY, kā arī citiem. Esam 
arī lauksaimnieki un jau otro gadu strādājam tiešajā sēja un 
izplatām Anglijā ražotas tiešās sējas sējmašīnas HORIZON. Piedā-
vājam arī piekabes un augsnes apstrādes tehniku no DINAPOLIS 
un citiem lauksaimniecības tehnikas ražotājiem.

GREISING LATVIA SIA
Ganību dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālr.: 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 iekārtu 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.

GREENMATERIALS UAB
Debreceno 11 -52, Klaipeda, Lithuania
Tālr.: +371 25745048
E-pasts: lvgreenmaterials@gmail.com
www.greenmaterials.lv

STIKLA ŠĶIEDRAS MIETIŅI ELEKTRISKAJAM GANAM - Ideāla izvēle 
liellopu, zirgu un citu dzīvnieku iežogošanai ar elektrisko ganu. 

• Nevada elektrisko strāvu. 
• Ilgi kalpo – pilnībā izturīgi pret koroziju. 
• Elastīgi – trieciena ietekmē liecas, taču nedeformējas. 
• Izturīgi pret negatīvo aukstuma, karstuma un UV staru 

iedarbību. 
• Izturīgi, viegli. 
• Viegli apstrādāt ar instrumentiem metālam. 
• Neuzsūc mitrumu. 

Mietiņus varat iegādāties interneta veikalā www.greenma-
terials.lv.

FIBERGLASS POSTS FOR ELECTRIC FENCE - An ideal choice for 
cattle, horses and other animals’ electric fencing. 

• Non-conductive to electric current. 
• Long-lasting: fully corrosion resistant. 
• Flex upon impact but does not deform. 
• Resistance to harmful cold, heat and UV ray effects. 
• High strength, low weight. 
• Easy to work with tools for metal. 
• Do not absorb moisture. 

Available on e-store www.greenmaterials.lv. 
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GUODRA UAB
Kalvarijos g,. 28B, Kaunas, LT-46345, Lietuva
Tālrunis: +370 68547953
E-pasts: info@guodrosmedis.lt
www.vovere.eu, www.guodrosmedis.lt 

Koka pirtis. 
Wooden sauna houses.

GV TRADING SIA
Misas iela 8, Valmiera, LV-4201
Tālr: +371 2 9210888
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 com-
pound, 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.

HADLAT INVEST SIA 
Gunāra Astras iela 8, Rīga, LV-1082
Tālr.: 20365900
E-pasts: info@topcon.lv
www.topcon.lv

SIA Hadlat Invest pārstāv Topcon GPS produktus, kas nodrošina 
augstākās kvalitātes precīzās tehnoloģijas jebkurai traktorteh-
nikai – Auto stūrēšana, Manuālā braukšana, Kartēšana, Strēles 
Līmeņošana, Reljefa veidošana, Datu pārvaldība un ISOBUS 
agregātu kontrole (miglotāji, sējmašīnas, izkliedētāji utt.)

HIKE SIA 
Ezermalas iela 6, k-3, Rīga, LV-1006
Tālr.: +371 29157478
E-pasts: haralds@hike.lv
www.celubuve24.lv

HEDERA PLUSS SIA 
Dārzu Centrs Hedera
Varkaļu ielā 1, Rīga
Tālr.: 26804856
E-pasts: raimonds.petrovskis@hederagardens.lv
www.hederagardens.lv

Mūsu centrs piedāvā Latvijas dārzu draugiem ļoti plašu sēklu, 
sīpolpuķu, ziemciešu, krūmu un koku, dārzkopības inventāra 
sortimentu. Dārzu Centrā Hedera var iepazīties ar dārzkopības 
jaunumiem pasaulē. Hedera piedāvā lielā izvēlē arī dārzkopības 
sietus un plēves, podus, laistīšanas ierīces, suvenīrus. Īpašā 
piedāvājumā ir Yankee Candle aromterapijas preces (aromātiskās 
sveces, želejas, losjoni, krēmi, vaski u.c. ). Šobrīd Hedera nodar-
bojas ar sēklu, augu, sīpolpuķu, sveču un to piederumu, grilu un 
to piederumu, minerālmēslojumu, dārzkopības inventāra un 
tirdzniecības inventāra vairumtirdzniecību.

Our Centre offer Latvian garden friends wide range of garden 
seeds, bulb flowers, wintergreens, shrubs and trees as well as 
gardening equipment. Hedera also offers a large selection of 
horticultural netting and sheeting, pots, watering equipment, 

souvenirs. The special offer is a Yankee Candle product for 
aromatherapy (aromatic candles, gels, lotions, creams, wax 
etc.). Hedera products are also offered for other stores in Latvia 
for wholesale.

HETA SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Valdlauči, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov. 
Tālr.: 29400713 
E-pasts: info.heta@apollo.lv  
www.heta.lv 

SIA HETA ir VALTRA un FARMI FOREST pārstāvis Latvijā. Uz-
ņēmums 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 equip-
ment, services and spare parts.

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 kurām 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 larg-
est producers of rapeseed oi lin the Baltic States. The com-
pany 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
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
Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., LV-1076 
Tālr.: 28358816 
E-pasts: info@ingteh.lv  
www.ingteh.lv 

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

INTRAC LATVIJA SIA
Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063
Tālr.: 67803700
E-pasts: info@intrac.lv
www.intrac.lv 

SIA INTRAC Latvija ir zviedru uzņēmuma INTRAC Group AB meitas 
uzņēmums Latvijā. INTRAC Latvija ir industriālās un lauksaim-
niecības tehnikas tirdzniecības un pēcpārdošanas apkalpošanas 
uzņēmums Latvijā, tā klienti strādā mežizstrādes, lauksaimnie-
cības, celtniecības un rūpniecības jomās. Uzņēmums sadarbojas 
ar pasaules vadošajiem tehnikas piegādātājiem un nodrošina 
kvalificēta tehniskā personāla pakalpojumus. INTRAC Latvija ir 
vadošais uzņēmums tā pārstāvēto produktu tirgus segmentos. 
INTRAC Latvija pārstāvētie zīmoli:

• Massey Ferguson, Hardi, Dalbo, Kongskilde, Overum 
(lauksaimniecības tehnika un aprīkojums)

• Manitou, Svetruck (pacēlājtehnika)
• John Deere, Waratah, Moipu, Bruks, Bracke (mežizstrādes 

tehnika)
• Doosan, Case, Bomag (celtniecības un ceļu būves tehnika)

INTRAC Latvija Ltd. is the Latvian subsidiary of the Swedish 
company INTRAC Group. INTRAC Latvija distributes a wide range 
of heavy machines on wheels and tracks for professional users. 
INTRAC represents world leading manufacturers and provides 
first class service and parts supply. INTRAC customers mainly 
operate in forestry, agriculture, construction and industry. 
INTRAC Latvija holds leading market shares for most of the 
represented brands:

• Massey Ferguson, Hardi, Dalbo, Kongskilde, Overum 
(agriculture equipment and implements)

• Manitou, Svetruck (material handling equipment)
• John Deere, Waratah, Moipu, Bruks, Bracke (forestry 

equipment)
• Doosan, Case, Bomag (construction and road building 

equipment)

IRRIGATION SYSTEMS SIA
Kr. Barona iela 119, Rīga
Latvija, LV-1012
Tālr.: +371 20234599
E-pasts: irrsystems@inbox.lv
www.irrsystems.lv

LAISTĪŠANAS SISTĒMAS RISINĀJUMI LAUKSAIMNIECĪBAI
Piedāvājam Izraēlas ražotāja “Netafim” laistīšanas aprīkojum:
KAPILĀRĀS sistēmas
SPRINKLERU sistēmas
SILTUMNĪCAS un TUNEĻUS
Konsultējam , projektējam , komplektējam ,uzstādām , apkal-
pojam.
Sadarbojamies ar ražotāju pa tiešo , bez starpniekiem.

IRRIGATION SYSTEM SOLUTIONS FOR AGRICULTURE
We offer irrigation equipment from the Israeli manufacturer 
Netafim :
Drip irrigation systems
Sprinkler irrigation systems
Greenhouses and Tunnels 

We offer: Consultations , designing , compilation of materials, 
instalation , service.
We work directly with Netafim.

IVABALTE AGRO SIA
"Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV-2167
Tālr.: +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 apstrādes 
tehnikas un sējmašīnu ražošanā. 
Prinoth - Tirgus līderis augu atlieku smalcināšanā. Universāla 
uzticama tehnika, Vācu ražojuma smalcinātājiem ir plašs pielie-
tojums: meža saimniecībā, ceļu būvē, būvlaukuma sagatavošanā 
un vides uzturēšanā.
JOSKIN - Beļģijas uzņēmums "JOSKIN"- viens no puspiekabju 
un ražošanas līderiem Eiropā. Uzņēmuma priekšrocība -  
produkti, ko izmanto tikai augstākās kvalitātes tēraudu, kas ir 
ļoti izturīgs pret deformāciju.
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.

Hatzenbichler - austriešu ģimenes uzņēmums ar vēsturi, kopš 
1952.gada.
Uzņēmuma produkti sastāv no augsnes apstrādes tehnikas pirms 
sēšanas un pēc ražas novākšanas, dažādiem stādījumiem, siste-
mātiskai rušināšanai un ecēšanai.  Piekabināmā tehnika ir pare-
dzēta gan tradicionālajai, gan bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Uzņēmuma produkti pilnībā tiek ražoti Austrijā, izmantojot 
ražošanā modernas iekārtas un dārgas lāzera tehnoloģijas. Pa-
teicoties kurām, ir iespējams iegūt augstas kvalitātes produktus.
Kompānijas devīze: "Liela mašīna, liela ražība"

HORIZON ražo tiešās sējas (No-Till) disku sējmašīnas, dažādus 
Strip-Till risinājumus un precīzās izsējas sējmašīnas sadarbojo-
ties ar ASV uzņēmumu Precision Planting. Katra tehnikas vienība 
ir ražota, lai tā būtu ilgmūžīga, spētu teicami strādāt dažādos 
mitrumu apstākļos, dažādos augsnes tipos un ar dažādām 
kultūrām. Tās ir paredzētas lielām slodzēm un ar nodomu, 
ka nākotnē esošo platformu būtu iespējams palielināt darba 
izmēros un iekļaut dažādas Precision Planting (ASV) precīzās 
un automatizētas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību sēšanas darbus 
iespējams veikt ar augstāko kvalitāti.

JVK PROJEKTI SIA
Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., 
LV-1076 
Tālr.: +371 62101777 
E-pasts: info@jvkprojekti.com 
www.jvkprojekti.com

Jūsu ražas pievienotā vērtība! Plaša sortimenta graudu pirm-
apstrādes, sēklu sagatavošanas un pārtikas ražošanas iekārtas: 
piemērotas gan nelielām, gan lielākām saimniecībām un 
uzņēmumiem. Piedāvājam veikt konsultācijas, projektēšanu, 
piegādi un uzstādīšanu. Tehnoloģisko procesu automatizācija. 
Zīmoli: Mepu, Skandia Elevator, Satake, Supertech, Skiold/
Damas, Buhler, Schule, Dolzan, u.c. 

The added value of your harvest! Wide range of grain pre-
processing, seed preparation and food production equipment: 
suitable for both small and large farms and companies. We 
offer consulting, design, delivery and installation. Automation 
of technological processes. Brands: Mepu, Skandia Elevator, 
Satake, Supertech, Skiold / Damas, Buhler, Schule, Dolzan,etc.

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 
montāžu) 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.
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KALDUPES SIA
Tālr.: 29406511
E-pasts: redakcija@mezaavize.lv
www.mezaavize.lv

20 gadus Latvijas meža nozarē.
Informācija par meža un koksnes tirgu.
Mēs rūpējamies, lai būtu svarīgi ikvienam lasītājam, lai vairotu 
pozitīvu redzējumu un optimismu!

Jūsu uzņēmuma reklāma mūsu laikrakstā ir ne tikai iespēja iegūt 
jaunus klientus un sadarbības partnerus, bet arī jūsu uzņēmuma 
dalība meža nozares izaugsmē.

KALNAKROGS SIA
Rīgas iela 107, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālr.: 26405221 
E-pasts: guntis.t@kalnakrogs.lv
www.kalnakrogs.lv

SIA „Kalnakrogs” ar dažādas tehnikas tirdzniecību Latvijā 
nodarbojas kopš 1992. gada. Piedāvājam gan jaunu, gan lietotu 
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 teh-
nikai 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-perfor-
mance and high-quality agricultural, horticultural, utility 
and environmental maintenance equipment (URSUS, SEKO, 
McHale, VanWamel, Teagle, Fransgård, EMILY, Brodd Swe-
den, 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.

LAJA SIA
Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 
Tālr.: 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 protection 
materials and other products, vehicle and tyre shop service.

LANDE PLATFORM SIA
Bukultu iela 11, Rīga
Tālr.: 67788299 , 8808
E-pasts: info@lande.lv 
www.lande.lv

LANDE ir finanšu partneris zemnieku saimniecībām piedāvājot 
aizdevumu pāris dienu laikā neizejot no saimniecības. LANDE 
specializējas mazo un vidējo saimniecību finansēšanā, izsniedzot 
aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem, pret nākotnes ražu, teh-
nikas iegādei  kā arī LAD projektu līdzfinansēšanai. Uzņēmuma 
mērķis ir piedāvāt labāko risinājumu zemniekiem, lai tie varētu 
attīstīties un paplašināties.

LANDE is a financial partner for small and medium-size farms, 
providing loan options remotely in a few days. Loans are 
available for future harvest, current assets, machinery, or Rural 
Support Service projects. The company's mission is to provide 
the best service for farmers so they can expand and become 
more productive.

LATTRACK SIA
Jelgavas ceļš 15, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr. 22036151
E-pasts: lattrack@lattrack.lv
www.lattrack.lv

Uzņēmums SIA „Lattrack” nodarbojas ar aprīkojuma tirdzniecību 
lauksaimniecības un mežistrādes tehnikai. Produkcijas klāstā 
ietilpst pretslīdes ķēdes, kāpurķēdes, sniega šķūri, satvērēj-
kausi, meža piekabes, vinčas, malkas skaldītāji, kā arī dažādas 
smērvielas un rezerves daļas.

LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN 
TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE  
(EX. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UNIVERSITĀTE)

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

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  (LBTU) (ex. Lat-
vijas 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, lopba-
rībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā.
LLU kā zinātniskā institūcija būtisku uzmanību pievērš stratē-
ģisko 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 Life Sciences and Technologies (LBTU (ex.
LLU)) is a centre of education, science and culture. LLU is one of 
the founders of the Bioeconomics Research Strategic Partnership 

which aims to increase the contribution and competitiveness of 
bioeconomical branches on a national and international level. 
Bioeconomics 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 scien-
tists and entrepreneurs, protection of intellectual property, 
commercialisation of LLU research results and systematic 
identification of existing research competencies in the LLU and 
targeted development of new ones.

LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA  

Biznesa centrs 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 audzēša-
nas nozarē, apkopo informāciju par Latvijā esošajiem gaļas 
liellopu ganāmpulkiem, šķirnes dzīvniekiem, organizē šķirnes 
dzīvnieku tirgu Latvijā, kā arī palīdz importēt un eksportēt 
šķirnes materiālu 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.
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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 
organizācija, 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. pie-
redzes 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, international cooperation, networking and 
active participation.

LATVIJAS MEDIJI AS
Toma iela 4. Rīga, LV-1003
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,  
atspoguļo 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. 

Nedēļas izdevums praktiskiem cilvēkiem "Praktiskais Latvietis", 
iznāk pirmdienās. Žurnāls sniedz visdažādākā satura praktisku 
informāciju un atbildes uz lasītāju jautājumiem. “Praktiskajā Lat-
vietī” var lasīt juristu, advokātu, finansistu, ārstu un ekonomistu 
padomus, ieteikumus un derīgu informāciju par dārzkopību, 
kulināriju, celtniecību, dizainu un interjeru.

Žurnāls "Agro Tops" ir mūsdienīgs un aktuāls izdevums zem-
niekiem un lauku uzņēmējiem. Šodien tas ir arī lielākais pro-
fesionālais lauksaimniecības žurnāls Latvijā, kas top sadarbībā 
ar vadošajiem lauksaimniecības nozaru speciālistiem. Žurnāla 
pamatrubrikas: agrārpolitika, augkopība, lopkopība, dārzeņko-
pība, 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.

Uzņēmums "Latvijas Mediji" izdot vēl žurnālus: "Praktiskie Rok-
darbi", "Lielais Loms", "Skola & Ģimene", "Planētas Noslēpumi", 
"Padoms Rokā", "Spīgana", kā arī grāmatas un kalendārus. 

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 Lat-
via. 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 values 
of JS „Latvijas Mediji”. 
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„Latvijas Avīze” (Newspaper of Latvia) is the daily with a regu-
larity of five times per week. „Latvijas Avīze” is a democratic 
and national conservative newspaper. The content covers daily 
topicalities, actual interviews, analytical articles, photorepor-
tings, political caricatures, original novels in continuations; with 
weekly supplements: "Latvijas Bizness" (Business of Latvia), 
"Kultūrzīmes" (Signs of Culture), TV programme and entertai-
nment in supplement "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 informa-
tion 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 MEDIJI" also publishes magazines: : "Praktiskie 
Rokdarbi", "Lielais Loms", "Skola & Ģimene", "Planētas Noslē-
pumi", "Padoms Rokā", "Spīgana", as well as original literature 
and calendars.

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 Associa-
tion 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: pasts@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.
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LAUMETRIS UAB
Technikos street 5, Keleriskiai village, Kedainiai distric, 
57343, Lithuania
Phone: +37034742390
E-mail: info@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
Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021
Tālr.: 29108817
E-pasts: gatis.vecmanis@licgotus.lv
www.licgotus.lv
www.egotus.lv

SIA LIC Gotus ir viena no vadošajām firmām Baltijā DIY produktu 
vairumtirdzniecībā, kā arī līmēšanas un hermetizācijas indus-
triālo 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 
industrial 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, RAKOLL, 
Master Lock and others.

LIEPAS ZS 
Rožu-2, Ceriņi, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr.: 29507747, 29466258, 63724329 
E-pasts: liepaszs@inbox.lv  
www.stadiliepas.lv 

Z/S Liepas stādaudzētava nodarbojas ar augstas kvalitātes 
augļu koku, ogulāju un rožu stādu audzēšanu, kas piemēroti 
tieši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Sortimentā tiek pie-
dāvātas tradicionālās kultūras – ābeles, bumbieres, saldie un 
zemie-saldskābie ķirši, plūmju, vīnogu un ogulāju stādi, kā arī 
eksotiskās kultūras – lielogu mellenes, persiku, aprikožu, ko-
lonābeļu, dekoratīvo ābeļu, godži ogu, ģimenes kociņu – ābeļu, 
bumbieru, plūmju, saldo ķiršu un aprikožu (uz viena stumbra no 
3 – 7. dažādām šķirnēm) stādi. Z/S Liepas stādaudzētava piedāvā 
lielu šķirņu dažādību katra gaumei!

Farm ‘Liepas’ is a rapidly expanding nursery which specialises in 
the production of fruit-trees, berry bushes and roses. 
We offer a vast variety of high quality plants that are ideal for 
the weather conditions of Latvia.
Advantages: 
High-quality container-grown or bare-root plants in a broad 
range of varieties for each taste;

LINDE GAS SIA
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
Tālr.: 67023900
E-pasts: linde.lv@linde.com
www.linde-gas.lv/shop, www.linde-gas.lv

Linde Gas ir pasaules vadošais industriālo un medicīnas gāzu 
ražotājs.
Piedāvājam gāzes industriālai lietošanai, augstajām tehnoloģi-
jām, pārtikas nozarei, mājsaimniecībai un medicīnai.   

Linde Gas is a leading producer of industrial and healthcare 
gases.
Linde Gas offer range of gases for industry, hi-tech, food industry, 
households and medicine.     

LINDSTROM SIA
Meistaru iela 4, Piņķi, LV-2107
Tālr.: +37167913120
E-mail: latvija@lindstromgroup.com
lindstromgroup.com/lv

“Lindstrom” Latvijā ir kopš 1995. gada un piedāvā saviem klien-
tiem darba apģērbu, maināmo paklāju, grīdu mazgājamo mopu 
un industriālo dvieļu nomu un ikdienas apkopi. “Lindstrom” 
Latvijas uzņēmums ietilpst vienā no vadošajiem tekstila servisa 
sniedzējiem Eiropā un Āzijā ar vairāk nekā 170 gadu pieredzi šajā 
jomā – “Lindström Group”. Gadu gaitā uzkrātās zināšanas un 
tehniskais nodrošinājums sniedz “Lindstrom” iespēju pielāgot 
pakalpojumu praktiski jebkura lieluma un nozares uzņēmumu 
specifiskajām prasībām. “Lindstrom” mērķis ir ilgtermiņa 
attīstība, kas iet roku rokā ar atbildību pret vidi un sabiedrību. 
Uzticot Lindström tekstilizstrādājumu ikdienas apkopi, Jūs 
varēsiet koncentrēties uz citiem Jūsu uzņēmuma darbībai un 
attīstībai svarīgiem procesiem!

LĪČEZERS AT SIA
"Ezerlīči", Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5052
Tālr.: 27018522, 
E-mail: info@licezers.lv
www.licezers.lv

Mēs, „Līčezers AT”, esam uzņēmums, kas jau daudzus gadus no-
darbojas ar beramo materiālu – dolomīta šķembu , grants,smilts 
un melnzemes ražošanu, tirdzniecību un piegādi.
Mūsu pamatdarbība ir kvalitatīva ceļu būvniecības materiālu 
ražošana un tirdzniecība, kā arī kravas autotransporta un celt-
niecības mehānismu pakalpojumu sniegšana, ceļu būvniecības 
un inženiertehnisko darbu veikšana.
Mūsu uzņēmums katru gadu paplašina ražošanu, veic iekārtu 
uzlabojumus, tā nodrošinot dažādu materiālu pieejamību, 
kvalitāti un konkurenci Latvijas tirgū.

Lielu uzsvaru liekam uz ilgtermiņa attiecībām gan ar mūsu 
klientiem, gan ar mūsu darbiniekiem.
Mūsu uzņēmums ir veicis ražošanas procesa kontroles atbilstības 
novērtēšanu ir ieguvis CU atbilstības sertifikātu ražotajiem 
materiāliem.
Jūsu ērtībai mēs nodrošinām visu mūsu produktu piegādi no 

karjerām Ikšķiles novadā līdz jūsu norādītajai objekta adresei 
ar dažādu tilpuma kravas automašīnām.

LUMINOR BANK AS
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 
Tālr.: +371 67171880 
E-pasts: info@luminor.lv 
www.luminor.lv

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijā un trešais lielākais 
finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Mēs nodrošinām 
finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmu-
miem. Mēs esam šeit, lai būtu blakus vietējiem uzņēmumiem 
un uzņēmīgiem cilvēkiem.

Luminor is the leading independent bank in the Baltics and the 
third-largest provider of financial services in our region. We serve 
the financial needs of individuals, families, and companies. We 
are here for local businesses and financially active people with 
entrepreneurial mindset.

LYTAGRA AS
Maskavas 451, Rīga, LV-1063 
Tālr.: 67100300; 28681528; 25404048 
E-pasts: lytagra@lytagra.lv  
www.lytagra.lv

AS Lytagra ir HORSCH oficiālais pārstāvis Latvijā. Mēs no-
drošinām saviem klientiem visus nepieciešamos resursus, 
no augsnes apstrādes tehnikas, to rezerves daļas un pilnu 
servisu! Piedāvājam rezerves daļas gan Eiropas gan krievu 
tehnikai! Plašā klāstā ir dažādu metālu tirdzniecība- melnie 
metāli, metāla caurules, krāsainie metāli un to izstrādājumi, 
velmējumi profili un armatūra!

AS Lytagra is the HORSCH official Latvian representative . We 
will provide our clients all the necessary resources of tillage 
equipment, spare parts and full service! We offer spare parts 
for both the European and Russian machinery! A wide range of 
different metals trade- ferrous metal, metal pipes, non-ferrous 
metals and metal products, rolled metal products!
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MOLLER AUTO LATVIA SIA
Moller auto Audi dīlercentri:

Moller Auto Rīga
Audi Sport, Audi e-tron partneris
S. Eizenšteina iela 10, Rīga
Informācija: +371 67097100
e-mail: riga@moller.lv

Moller Auto Lidosta
Audi e-tron partneris
Kalnciema iela 170a, Rīga
Informācija: +371 67097188
e-mail: lidosta@moller.lv

Moller auto Volkswagen dīlercentri:

Moller Auto Krasta
Krasta iela 54, Rīga
Informācija +371 67897700
E-pasts: krasta@moller.lv

Moller Auto Lidosta
Ulmaņa gatve 86, Rīga
Informācija: +371 67860512
e-mail: moller@moller.lv

MollerAuto.lv

Mēs esam Volkswagen un Audi zīmolu pārstāvji Latvijā. Mēs 
piedāvājam jaunu Audi un Volkswagen automobiļu tirdzniecī-
bu, mazlietotu, pārbaudītu Audi, Volkswagen un citu ražotāju 
automobiļu tirdzniecību, automobiļu atpirkšanu, oriģinālo 
rezerves daļu tirdzniecību, profesionālu automobiļu virsbūvju 
remontu un autorizētus servisa pakalpojumus.

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 pie-
dāvā tādu slavenu ražotāju zīmolus kā Harley-Davidson, KTM, 
Polaris, 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 
motorcycles, 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.

MŪSA MOTORS RĪGA SIA  
K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67043111
https://www.musamotors.lv/
www.facebook.com/levcmmr 

SIA “Mūsa Motors Rīga” ir viens no pieredzes bagātākajiem 
automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumiem Latvijā – 
strādājam Jums jau kopš 1993. gada. Esam Renault, Dacia, Volvo 
un LEVC 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.
SIA "Mūsa Motors Rīga", paplašinot piedāvājumu, no 2021. 
gada nogales pārstāv arī autoražotāju "London Electric Vehicle 
Company" un klientiem piedāvās unikālu produkciju - pasažieru 
automobili LEVC TX un vieglo komercauto LEVC VN5.

NORDE SIA
Skanstes iela 31A, Rīga 
Tālr.: 67388433, 68206688
E-pasts: norde@norde.lv 
www.norde.lv

Norde ir oficiālais NISSAN, RENAULT un DACIA dīleris Latvijā, kas 
nodrošina gan automašīnu tirdzniecību, gan pēcpārdošanas 
apkalpošanu. NORDE piedāvājumā ietilpst viss NISSAN, RENAULT 
un DACIA automašīnu modeļu klāsts, to apkope, garantija 
un rezerves daļas, kā arī automašīnu aksesuāru piedāvājums.

MEHA SIA
Tirgoņu iela 4a, Cēsis, LV - 4101 
Tālr.: 26588885, 29276699
E-pasts: a.barkans@mexa.lv, eriksdainis@mexa.lv,  
ineta@mexa.lv
www.mexa.lv

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

MEXA SIA
Tirgoņu iela 4a, Cēsis, LV - 4101 
Tālr.: 26588885, 29276699, 29771051
E-pasts: a.barkans@mexa.lv, eriksdainis@mexa.lv,  
ineta@mexa.lv
www.mexa.lv

Graudu kaltes ar ražību 5-200 t/st
Graudu transportēšanas iekārtas ar ražību 5-1200 t/st
Graudu uzglabāšanas torņus 50-20 000 T ietilpību
Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksus
Tehnoloģiju izstrāde, iekārtu piegāde, montāža, serviss un 
rezerves daļas.

ML-SERVISS SIA
ML-SERVISS Auto aprīkojuma centrs  
Mazjumpravas iela 66, Rīga, LV - 1063 
Tālr.: +371 66116670, +371 29212095, +371 28618021
E-pasts: info@mlserviss.lv
www.farkop.lv

ML-SERVISS Autoakseuāru veikals  
Brīvības gatve 422, Rīga, LV-1024
Tālr.  29522111
E-pasts: brivibas@mlserviss.lv
www.farkop.lv

Uzņēmums piedāvā:
• auto piekabes āķus (farkopi) sertificēti Eiropā;
• 4x4 auto pikapu aprīkojumu - vinčas, kravas kastes žalūzi-

jas, papildlukturus, metāla aizsargbamperus;
• kartera aizsargus –izgatavotus no metāla, stiklašķiedras un 

plastmasas; 
• jumta bagāžniekus, jumta kastes, velo turētājus; 
• auto paklājus salonā un bagāžniekā;
• vējsargus uz logiem, motora pārsega aizsargus; 
• aizsargstieņus, sliekšņus džipiem un mikroautobusiem ar 

Eiropas sertifikātu;
• citus auto aksesuārus;
• piedāvājam arī to visu uzstādīt mūsu specializētajā servisā.

MOCEVIČIAUS FIRMA GINALAS 
LATVIJAS FILIĀLE

Brīvības gatve 217 -8, Rīga, LV-1039
Tālr.: +371 67293395
www.ginalas.lv

Esi gatavs jebkuram izaicinājumam dārzā ar  STIHL akumulatora 
ierīcēm. STIHL akumulatora ierīces – vieglas, klusas un jaudīgas. 
Ar STIHL akumulatora ierīcēm varēsi viegli nopūst lapas, nopļaut 
zālāju, apgriezt dzīvžogu un sazāģēt malku. Viens akumulators 
visām ierīcēm. No amatieriem līdz profesionāļiem - no plašā 
STIHL klāsta katrs atradīs sev piemērotāko!
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Norde is the official dealership of NISSAN, RENAULT and DACIA 
cars in Latvia, which provides both car sales and after-sales 
services. NORDE offer includes all Nissan, RENAULT and DACIA 
car models, their maintenance, warranty and spare parts, as 
well as car accessories.

NORTIRE SIA
Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035
Tālr.: 27065336
E-pasts: info@nortire.lv
www.nortire.lv

Augstas veiktspējas AGRO riepas “GRI”, dubulto disku sistēmas 
traktoriem, diski, asis, “ OKO” šķidrais riepu hermētiķis, u.c.

OFERTE AGL SIA 
Rīgas iela 222, Jēkabpils, LV-5202
Tālr.: +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 ap-
kalpošanu.

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
Mere pst.1, Toila 41702, Estonia
Tālr.: +372 5137866
E-pasts: info@okomeeter.eu 
www.okomeeter.ee

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

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

OTA-TUOTE OY FILIĀLE LATVIJĀ
Mālu iela 28, Rīga, LV-1004
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 iela 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

PB TELPA SIA
Zaķusalas krastmala 19, Rīga
Tālr.: +371 26596187
E-pasts: kaspars@nojume.lv
www.nojume.lv

NOJUME.LV
Izgatavojam un būvējam PVC Teltis, Noliktavas, Nojumes, 
Angārus, Darbnīcas, Garāžas u.c. 
Konfigurē, kā vēlies vairāk nekā 1000 rūpnieciski ražoto variantu. 
Eiropā ražoti Pusapaļie angāri ar 10 gadu ražotāja garantiju 
PVC materiālam. 
Neierobežota krāsu izvēle. Modulārs princips, palielini pēc 
vajadzības! 
Āzijā ražotas PVC teltis ar piegādi 3-6 dienu laikā līdz Jūsu 
adresei! 
 
Pēc individuāla pasūtījuma Latvijā ražotas PVC detaļas un teltis! 
Montāža 1-2 dienu laikā.

GETATENTS.COM
We manufacture and build PVC Tents, Warehouses, Sheds, 
Hangars, Workshops, Garages, etc.
Configure as you wish more than 1000 industrially produced 
options.
Semi-circular hangars made in Europe with a 10-year 
manufacturer's warranty for PVC material.
Unlimited color selection. Modular principle, expand as needed!
PVC tents made in Asia with delivery within 3-6 days to your 
address across Europe!

PVC parts and tents made to individual order in Latvia!
Tent assembly within 1-2 days.

PLO.PAR SIA
Ēdoles iela 5, Rīga 
Tālr.: 29174728, 29906480 
E-pasts: info.plopar@gmail.com 
www.plopar.lv

Dezinfekcijas līdzekļi un iekārtas dārzkopībā, veterinārijā. 
Videi draudzīgi, profesionāli plastmasas izstrādājumi ceļu 
būvei - plastmasas ceļu plāksnes, zāliena režģi, dārza apmales. 
Ķerras, kvadraciklu piekabes.
Lietus ūdens savākšanas tvertnes.

Disinfectants and equipment for horticulture and veterinary 
medicine.
Environmentally friendly, professional plastic products for road 
construction - plastic road plates, lawn gratings, garden curbs.
Wheelbarrows, ATV trailers.
Rainwater collection tanks.

PONTON.LV SIA
Stigu iela 4, Rīga, LV-1021
Tālr.: +371 29374849
E-pasts: it@ponton.lv
www.ponton-shop.lv

Groundscrews.shop pieejami augstas kvalitātes pamatu 
izbūves elementi – karsti cinkoti skrūvpāļi un to montāžas 
tehnika, kā arī piedāvājam aktuālākos jaunumus pontonu un 
peldošo konstrukciju nozarē.

• Karsti cinkoti skrūvpāļi (GSPillar, KRINNER) un to 
uzstādīšana

• Skrūvpāļu montāžas instrumenti/tehnika (arī noma)
• Dažādu koka konstrukciju izstrāde un uzstādīšana
• PONTON.LV plastmasas un betona pontoni
• Laipu/laivu piestātņu izgatavošana 
• PVH rievsienas (GreenWall, Itālija)

Groundscrews.shop offers high quality foundation construc-
tion elements – hot dip galvanized ground screws and their 
installation equipment, as well as we offer the latest products 
in the field of floating pontoons and structures.

• Hot-dip galvanized screw piles (GSPillar, KRINNER) and 
installation service

• Ground screw installation tools/equipment (trade/rent)
• Development and installation of various wooden 

structures
• PONTON.LV plastic and concrete floats
• Production of gangways/boat piers
• PVC sheet piles (GreenWall, Italy)

PREISS BŪVE SIA
Maskavas iela 450N, Rīga, LV-1063., Latvija
Tālr.: 67898777
E-pasts: birojs@preiss.lv
www.preissbuve.lv

SIA Preiss Būve ir ilggadēja pieredze graudu un lopbarības sa-
gatavošanas (SKIOLD, PRECO, PETKUS,SYMAGA)  iekārtu tirdz-
niecībā un montāžā, kā arī lauksaimniecības angāru, graudu 
torņu, kalšu un graudu uzglabāšanas ēku būvniecībā un vārtu, 
žogu (BETAFENCE) tirdzniecībā un montāžā.

Preiss Būve Ltd. has many years experience of grain and cattle 
feed (SKIOLD, PRECO, PETKUS,SYMAGA)  plants trade and as-
sembly as well as agricultural hangars, grain towers, dryers 
and grain storage buildings and gate and fence (BETAFENCE) 
trade and assembly.
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PRECISION FARMING SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Valdlauči, Ķekavas pag., LV-1076, 
Tālr.: 29400926
E-pasts: info@agricon-baltic.com
www.agricon-baltic.com

PŪRES DĀRZKOPĪBAS  
IZMĒĢINĀJUMU STACIJA AS

Abavas iela 2, Pūres pag., Tukuma nov. 
Tālr.: 63191122; 26524443
E- pasts: puresdis@gmail.com; gramatvede@puresdis.lv
www.puresdis.lv

AS Pūres DIS vecākā augļu koku un ogulāju stādu audzētava maz-
dārziem un komercdārziem Latvijā. Stādu sortimentā ir ābeļu, 
bumbieru, plūmju, ķiršu un dažādu ogulāju stādi. Piedāvājam 
arī ekskluzīvas kultūras - kolonābeļu, persiku, aprikožu, kornšu, 
dārza pīlādžu stādus, apstādījumu ierīkošanai - dekoratīvo 
ābeļu, ceriņu stādus.

A/S “Pūres DIS” is the oldest fruit tree and berry plant nursery for 
community gardens and commercial farms in Latvia. We offer 
apple trees, pear trees, plums, cherries and different kinds of 
berry plants. We also offer exclusive plants such as columnar 
apple trees, peach trees, apricot trees, currant trees, garden 
rowans, ornamental apple trees and lilacs.

RB FORESTRAIL SIA
Rīgas iela 218, Jēkabpils, Latvija
Tel. +371 20602040  
E-pasts rbforestrail@gmail.com
www.puresdis.lv

SIA “RB Forestrail” ir officiālais Grimsholm un Tatec izplatītājs 
Latvijā, kas piedāvā aprīkojumu harvesteriem, motorzāģiem, 
kā arī dārza aprīkojumu.  

RENTI AS
Skanstes iela 52, Rīga 
Tālr.: 23177776 
E-pasts: info@rentiplus.lv  
www.rentiplus.lv 

REPARK SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas 
nov., LV-1076 
Tālr.: 28307515 
E-pasts: info@repark.lv  
www.repark.lv 

REPARK piedāvā jaunas un lietotas lauksaimniecības un celt-
niecības tehnikas, traktoru, degvielas tvertņu, meža tehnikas, 
ekskavatoru, ceļu būves un citu mašīnu un iekārtu tirdzniecību.

REPARK offers new and used agricultural and construction 
machinery, tractors, fuel tanks, forestry equipment, excavators, 
road construction and other machinery and equipment.

RT TIMBER SIA
Paegļu iela 11, Vītoliņi, Valgundes pag, Jelgavas nov. 
Tālr.: 29749161, 25912321 
E-pasts: rttimber@gmail.com

Uzņēmums RT-Timber(Ekopirts) var lepoties, ka ir vienīgais 
uzņēmums, kurš Latvijā ražo Pirts Mucas. Cilvēkiem ir iespēja 
atbraukt uz ražotni un pašiem apskatīt darba procesu. Katram 
klientam individuāla pieeja. Pie mums cilvēki var iegādāties 
dažādām gaumēm un maciņam pieejamas Pirts Mucas. 
Ražotajām pirtiņām ir 5 gadu garantiju, kuru ietvaros veicam 
tehnisko apkopi. Uzņēmums piedāvā arī piegādi un uzstā-
dīšanu pa visu Latviju, un ne tikai, iespējams,arī uz Angliju, 
Spāniju un Austrāliju.

Producer of barrel-shaped baths from Jelgava.

SAIMNIEKS LV SIA
Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046 
Tālr.: 28611555  
E-pasts: birojs@saimnieks.lv 
www.saimnieks.lv

Izdevniecība Saimnieks LV izdod lauksaimniecības komercžur-
nālu SaimnieksLV, kas informē saimniekus par jaunākajām 
aktuālitātēm lauksaimniecības nozarē.
Dārzs un Drava ir Baltijā vecākais dārzkopības žurnāls, kas 
lasītājus priecē jau vairāk nekā 60 gadus! 
Nodibinājuma Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai mērķis 
ir veicināt lauku un lauksaimniecības attīstību Latvijā. Organizē 

tādus pasākumus kā TRAKTORDIENAS, ZELTA LAUKS un LAUKI 
IENĀK PILSĒTĀ.

Publishing house “Saimnieks LV” issues the agriculture commer-
cial magazine “Saimnieks LV”, which writes about the actualities 
in the agriculture.
“Dārzs un Drava” is the most experienced and oldest gardening 
magazine in the Baltic States, that has informed its readers for 
more then 60 years!
The goal of the foundation “Fund for Developing Agriculture of 
Latvia” is to promote the development of agriculture and rural 
lifestyle in Latvia.
The Foundation organizes such agriculture events as TRAC-
TORDAY, GOLDEN FIELD IN LATVIA and COUNTRYSIDE COMES 
INTO TOWN.

SAMI MASINAKESKUS OU
Tule 20, Saue 76505
Tālr.: +371 29328334
E-pasts: martins.saulgriezis@sami.ee
masinakeskus.ee

SAULES JAUDA SIA
Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, LV - 2166
Tālr.: 29183048
E-pasts: info@saulesjauda.lv 
www.saulesjauda.lv 

SIA Saules Jauda ir uzņēmums, kurš specializējas Vācijas 
ražotāju saules paneļu sistēmas uzstādīšanā privātmājām. 
Nodrošinām ilgtspējīgus un Latvijas klimatiskajiem apstāk-
ļiem piemērotus saules paneļu risinājumus. 

• Dokumentācijas un saskaņošanas process no A-Z, kurš 
neaizņem vairāk kā 15 minūtes klienta laika.

• Saules paneļu sistēma, kurai nav nepieciešama ikgadēja 
apkope. 

• Vācijas ražotāja SOLARWATT saules paneļi ar garantiju 
modeļiem no 15 līdz 30 gadiem.

• Ērta bezmaksas aplikācija telefonā, kurā sekot līdzi saules 
paneļu saražotajam. 

• Vācijā ražoti saules paneļu stiprinājumi, kuri ir piemēroti 
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un vēja slodzei līdz  
50 m/s.

• Individuāls projekts un aprēķini, kā arī bezmaksas inženiera 
objekta apskate klātienē pirms uzstādīšanasēmums

SDK SIA
Brīvības gatve 401, Rīga, Latvija
Tālr.: 67520275
E-pasts: info@sdk.lv
www.sdk.lv

SIA „SDK” ir dibināta tālajā 1997.gada vasarā ar mērķi piedāvāt 
saviem klientiem iegādāties kvalitatīvu tehniku izklaidei un 
darbam , lietošanai uz ūdens, sniegā un uz sauszemes. Šobrīd 
SIA „SDK” ir iespējams iegādāties tehniku plašā klāstā no kvali-
tatīviem ražotājiem un pasaulē atzītiem zīmoliem. 
Īpaši iecienīta ir Bombardier (BRP) rūpnīcas ražotās izklaides 
un darba tehnikas produkcija, kurā tiek apvienotas visjaunākās 
tehnoloģijas un visaugstākā kvalitāte.
SIA „SDK” piedāvājumā ir šādas BRP izstrādātās produktu līnijas: 

• SEA-DOO ūdensmotocikli , motorlaivas; 
• SKI-DOO un LYNX sniega motocikli ;
• CAN-AM kvadricikli, roadsteri, side by side;
• EVINRUDE laivu dzinēji

SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS 
CENTRS SIA

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

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (STC) ir akreditēta 
atbilstības novērtēšanas institūcija ar profesionālu un kompe-
tentu ekspertu komandu bioloģiskās lauksaimniecības, mašīnu 
iekārtu, aprīkojuma, ražošanas iekārtu, lauksaimniecības 
tehnikas un apmācību jomās. Mūsu uzņēmums strādā ES valstīs 
un ārpus tām, kas ļauj klientiem piedāvāt plašu, kvalitatīvu 
pakalpojumu klāstu.
STC ir kompetenta veikt bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmu-
mu sertifikāciju Latvijā un valstīs ārpus ES, mašīnu, mehānismu 
un lauksaimniecības tehnikas sertifikāciju, konstruktīvo un 
funkcionālo parametru, darba vides parametru testēšanu, 
ūdensskaitītāju atkārtotu verificēšanu un piena daudzuma 
mērīšanas līdzekļu tehniskās pārbaudes, lauku koku un krūmu 
smidzinātāju tehniskās pārbaudes, spēļu un rekreācijas laukumu, 
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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) accredited con-
formity assessment institution with a team of professional and 
competent experts in the area of organic farming, machinery, 
equipment, production equipment, agricultural machinery 
and training. Our company works inside and outside the EU, 
which allows us to offer a wide range of high-quality services 
to our customers.
STC is competent to perform organic farming certification in 
Latvia and countries outside EU, certification of machines, 
mechanisms and agricultural machinery, technical and func-
tional parameters testing, working environment parameters, 
re-verifiocation of water meters and technical inspections of milk 
measuring instruments, technical inspections of field trees and 
shrub spayers, 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.

SILJA SIA
Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads LV - 2167
Tālr.: 67149650, 29277374
E-pasts: silja@silja.biz 
www.silja.biz

• KUHN lauksaimniecības tehnika
• QUICKE frontālie iekrāvēji un agregāti
• SAMSON, PICHON šķidrmēslu mucas un izkliedētāji
• TEEJET precīzās lauksaimniecības iekārtas
• EHRLE augstspiediena mazgātāji un putekļusūcēji
• MCCONNEL grāvju pļaujmašīnas, smalcinātaji
• HOMBURG drenāžas skalotāji
• NT GRUP piekabes un organisko mēslu izkliedētāji
• MURSKA graudu placinātāji
• SUPERTECH graudu mitruma mērītāji
• SGOGGIA stādāmās mašīnas
• OCMIS laistīšanas iekārtas
• LOGITEC PLUS kūdras fasētāji
• BCC dēstu kasetes, iekārtas kokaudzētavām, stādamie 

stobri
• EGEDAL tehnika kokaudzētavām

Rezerves daļas:
• oriģinālās rezerves daļas: KUHN, DEUTZ–FAHR, SAME, 

LAMBORGHINI, FERABOLI, TRIMA, QUICKE, EGEDAL, BAUER, 
SFOGGIA, K.T.S.,  PICHON, SAMSON, PETKUS, TEEJET, 
MCCONNEL, LMR Āzene, MURSKA tehnikai;

• pēc pasūtījuma: CLAAS, JOHN-DEERE, KVERNELAND, 
FELLA, KRONE, LEMKEN, RABE, AMAZONE, PÖTTINGER, 
ÖVERUM, JF – STOLL, TAARUP, u.c. rūpnīcu ražotajai 
tehnikai. 

Dārzkopības preces:
MAZUMTIRDZNIECĪBA un VAIRUMTIRDZNIECĪBA

• Sēklas sīkfasējumos;
•  Profesionālās dārzeņu sēklas
•  Profesionālās puķu sēklas 
•  Zāliena un zālāja sēklas
•  Vasaras puķu, ziemciešu, garšaugu jaunstādi
•  Krizantēmu jaunstādi
•  Sīpolpuķes
•  Latvijā audzēti dekoratīvo augu, augļkoku un ogulāju 

stādi
•  Kasetes un šālītes dēstu audzēšanai 
•  Kvadrātveida un apaļie plastmasas podiņi 
•  Iekaramie podi
•  Dekoratīvie podi un balkona kastes
•  Minerālmēsli (granulētie, šķīstošie, šķidrie)
•  Augsne, substrāti, augsnes piedevas
•  Segumi (siltumnīcu plēve, pretsalnu plēve, ģeotekstils, 

ēnošanas tīkls)
•  TUBEX – plastikāta caurules koku un krūmu stumbru 

aizsardzībai
•  Darbarīki 
•  Miglotāji
•  Darba cimdi
•  Augu aizsardzības līdzekļi
•  Etiķetes

  un citas dārzkopības preces

• KUHN agriculture machinery
• QUICKE front loaders and equipment
• SAMSON, PICHON tankers and spreaders
• TEEJET precision farming equipment
• EHRLE high pressure and vacuum cleaners
• MCCONNEL mowers
• HOMBURG Draincleaners
• NT GRUP agriculture trailers and manure spreaders
• MURSKA grain crimpers
• SUPERTECH moisture analyzers
• SGOGGIA planters
• OCMIS irrigation equipment
• LOGITEC PLUS peat packers
• BCC trays, nursery equipment, planting tubes

EGEDAL nursery equipment
Spare parts:

• original spare parts: KUHN, DEUTZ–FAHR, SAME, LAM-
BORGHINI, FERABOLI, TRIMA, QUICKE, EGEDAL, BAUER, 
SFOGGIA, K.T.S.,  PICHON, SAMSON, PETKUS, TEEJET, 
MCCONNEL, LMR Āzene, MURSKA;

• non-original parts: CLAAS, JOHN-DEERE, KVERNELAND, 
FELLA, KRONE, LEMKEN, RABE, AMAZONE, PÖTTINGER, 
ÖVERUM, JF – STOLL, TAARUP etc. 

Horticultural goods:
Retail and wholesale

• Amateur seeds (flowers, vegetables);
•  Professional flower seeds;
•  Professional vegetable seeds
•  Plug plants (Chrysanthemum, summer flowers, peren-

nials, herbs);
•  Flower bulbs;
• Latvian grown decorative, fruit, berry plants;
•  Seedling cassettes and open trays;
•  Square and round plastic pots;
•  Hanging pots;
•  TUBEX plastic tubes for tree, bush and grape protection;
•  Fertilizers (crystal, granular, liquid);
•  Plant protection products (herbicides, fungicides and 

Etc.);
•  Garden soils, peat moss, soil additives;
•  Coverings (greenhouse film, geotextile, mulch film, 

shading net, nonwoven crop cover);
•  Gardening tools and gloves;
•  Sprayers;
•  Labels;
•  Etc.

SKANDI MOTORS SIA
Lielirbes iela 32, Rīga, LV – 1046
Tālr.:  67300100
e-pasts: skandimotors@skandimotors.lv
www.skandimotors.lv

SKANDI MOTORS ir viens no vadošajiem un pieredzes bagā-
tākajiem 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.

SMARTFIELD OU
Mucenieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov.,
Tālr.:  29197956
e-pasts: martins@smartfield.lv
www.smartfield.lv

SMARFIELD ir gudro lauksaimniecības risinājumu piegādātājs. 
Mēs sekojam līdzi tendencēm lauksaimniecībā, izmēģinām 
tehnoloģijas praksē un iepazīstinām ar tām lauksaimniecības 
nozares pārstāvjus. SMARTFIELD zina, kā strādāt gudrāk un 
efektīvāk!

SME FINANCE LATVIA SIA
Skanstes iela 50, Rīga
Tālr.:  24779466
e-pasts: info.smefinance.lv
www.smefinance.eu/lv

SPA SERVISA CENTRS SIA
Ūnija iela 8 k-6, Rīga, LV – 1084
Tālr.:  26149144
e-pasts: birojs@spa-serviss.lv
www.spa-serviss.lv, Facebook.com/SPAserviss

“SPA SERVISA CENTRS” piedāvājumā atradīsiet “Wellis”, 
“Aquavia Spa” un citu zīmolu vannas, kas pieejamas dažādos 
izmēros, formās un aprīkojumā – atliek vien izvēlēties jūsu 
vēlmēm un iespējām atbilstošāko. Masāžas vanna nodrošina 
labsajūtu, nomierina, atbrīvo muskuļus, kā arī samazina stresu 
un uzlabo miegu.

Tāpat arī piedāvājam saunas un tvaika pirtis, kas aprīkotas 
ar dažādām funkcijām un piemērotas izbūvei pat salīdzinoši 
nelielā dzīvoklī. Tā ir iespēja ikvienam baudīt SPA zonas 
sniegtās priekšrocības, pat neizejot no mājām. Noderīgi, ka 
sauna vai pirts ne tikai atbrīvo ķermeni, bet arī stiprina sirds 
un asinsrites sistēmu.

Uzņēmums savā darbā izmanto modernus materiālus, mūsdie-
nu tehnoloģiju iespējas un jaunākos risinājumus. Sadarbojas 
ar labākajiem Vācijas, Somijas un Spānijas ražotājiem, lai 
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nodrošinātu augstākā līmeņa SPA zonas izbūvi un apkalpošanu 
klienta īpašumā.

SIA “SPA SERVISA CENTRS” kopš 2014. gada piedāvā baseinu 
un citu SPA zonas elementu projektēšanu, izbūvi un apkalpo-
šanu. Uzņēmuma komandas attieksmi pret darbu raksturo 
profesionalitāte, kvalitāte un rūpība ikvienā sadarbības etapā.

We offer an assortment of “Wellis”, “Aquavia Spa” and other 
quality manufacturer hot tubs, available in various sizes, 
shapes and with a multitude of equipment choices. All that’s 
left to do is find the best fit for your vision and location. The 
hot tubs ensure wellness, relaxation of your muscles, as 
well as lowered stress levels and improved quality of sleep. 
 
Saunas and steam rooms, equipped with various functions 
are available for construction even in seemingly small apart-
ments. This is an opportunity for everyone to experience the 
benefits that a SPA can offer, without leaving your home. It is 
important to note that saunas and steam rooms not only relax 
your body but can also strengthen your cardiovascular health. 
 
For our projects, we use the latest materials and technology 
available to us and employ the most modern solutions. We 
are partnered with the best German, Finnish and Spanish 
manufac turers in order to ensure the highest level of 
production and services for your SPA zone construction. 
 
LTD “SPA Servisa centrs” offers the design, construction and 
servicing of pools and other SPA elements, since 2014. Our 
team’s attitude towards our work entails professionality, high 
quality, and care in each stage of our collaboration.

SOLAR XPRO SIA
Ulbrokas iela 19A, Rīga, LV – 1021
Tālr.:  29997873
e-pasts: info@solarshop.lv
www.solarshop.lv

Solarshop.lv ir stabils uzņēmums, kas nodrošina pilna cikla 
saules paneļu uzstādīšanu un nepārtraukti seko līdzi sistēmu 
darbībai attālināti. Latvijas tirgū ir jau 5 gadus un Solarshop.
lv pieredze ir veidojusies vairāk kā 10 gadu garumā, kuru 
laikā ir uzkrātas zināšanas un pārņemta labākā prakse saules 
paneļu uzstādīšanā.

• Nodrošinam pilna servisa pakalpojumu no projekta 
izstrādes un saskaņošanas līdz saules paneļu sistēmas 
uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā.

• Individuāls risinājums katram klientam.
• ES standartiem un Latvijas klimatam atbilstošu saules 

paneļu uzstādīšana. 
• Iekārtu garantijas - invertoriem 10 gadi un saules pane-

ļiem līdz pat 30 gadiem.
• Sadarbība tikai ar TOP lielākajiem saules paneļu iekārtu 

un stiprinājumu ražotājiem.
• Uzstādīto sistēmu darbības kontrole attālināti, lai laikus 

novērstu tehniskas problēmas.
• Saules enerģija ir pamatdarbības veids, tāpēc tiek garan-

tēts, ka klienti saņem inovatīvākās iekārtas un aktuālāko 
informāciju par tendencēm tirgū.

• Rāmava izstādes apmeklētājiem būs iespēja piedalīties 
akcijā. Plašs balvu fonds AR GALVENO BALVU – Saules 
paneļu sistēmas bezmaksas montāža. 

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

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 equip-
ment always running.

S&E PRO SIA
Maskavas iela 445, Rīga
Tālr.: +371 25665141
E-pasts: info@se-pro.eu
www.se-pro.eu

SIA “S&E PRO” nodrošina pilnu saules paneļu un granulu 
apkures iekārtu uzstādīšanas servisu. Sagatavojam cenu pie-
dāvājumu, veicot visus nepiecešamos aprēķinus un ņemot vērā 
visas nianses apkures sistēmas un saules paneļu visefektīvākai 
darbībai. Piedāvājam saviem klientiem gan top, gan budžeta 

zīmolu. Saules paneļus, invertorus, akumulatorus, montāžas 
mehānismus un u.c aprīkojumu. Veicam apkures iekārtu 
sertficētu uzstādīšanu un ieregulēšanu.Kā arī plašs efektīvu 
apkures iekārtu klāsts, kamīni, ūdens sildītāji, skursteņi,siltā 
gaisa pūtēji. Mēs strādājam ar individuālu pieeju katram klien-
tam – vispirms uzzinot vajadzības, tad piedāvājot optimālāko 
risinājumu katrā situācijā.

• 

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.

TEZANA SP.Z.O.O.
Gen. Kutrzeby 9, 05-082 Stare Babice, Poland
Tālr.: +48 227529322
E-pasts: biuro@tezana.eu
www.tezana.eu

TEZANA ir inovatīvs, dinamisks uzņēmums ar vairāk nekā 25 
gadu pieredzi, piegādājot risinājumus savu klientu vajadzībām 
un pilnvarots FPT Industrial izplatītājs Polijā, Čehijā, Slovākijā 
un Baltijas valstīs. FPT Industrial, kas ir daļa no IVECO GROUP, 
ir vadošais zīmols, kas nodarbojas ar dzinēju projektēšanu, 
ražošanu un pārdošanu dažādam pielietojumam – bezceļas, 
ceļas, jūrai un enerģijas ražošanai.
Kā pilnvarotais FPT Industrial produktu pārdošanas un apkal-
pošanas izplatītājs mūsu mērķis ir vislabākajā veidā atbalstīt 
klientus, palīdzot klientiem apmierināt vismodernākās tehniskās 
vajadzības, ievērojot visas vides prasības un piedāvājot klientiem 
augstu uzticamības un efektivitātes līmeni.

TEZANA is an innovate, dynamic company with over 25 years' 
experience delivering solutions to meet its customers' needs 
and authorized distributor of FPT Industrial for Poland, Czech 
Republic, Slovakia and Baltic States. FPT Industrial who is a 
part of IVECO GROUP is a leading brand dedicated to the design, 
production and sale of engines for off-road, on-road, marine and 
power generation applications. 
As the authorized distributor for sales and service of the FPT 
Industrial products, our aim is to support customers at our best, 
enabling them to meet their most advanced technical needs, 
respecting all environmental requirements and offering them 
a high level of reliability and efficiency.

TOOLMARKETING OU 
Sabiles 22, Rīga, LV-1046
Tālr.: +371 27031110
E-pasts: office.lv@toolmarketing.eu
www.toolmarketing.eu

Toolmarketing OÜ ir rokas instrumentu, dārza darbarīku, 
elektrisko instrumentu un piederumu vairumtirdzniecības 
uzņēmums.
Uzņēmums ”Toolmarketing” OÜ piedāvā produkciju no 
ražotājiem:

• BAHCO - griešanas un atzarošanas instrumenti, mežizstrā-
des piederumi, mērīšanas un stādīšanas instrumenti;

• TRUPER – sitamie instrumenti (cirvji, āmuri), dārza ķerras 
un citi dārza instrumenti;

• FINLAND -  zaru un dzīvžogu šķēres, lāpstas, grābekļi, dārza 
smidzinātāji.

Toolmarketing OÜ main field of activity is distribution of hand 
tools, power tool accessories and garden tools. 
The company Toolmarketing OÜ of fers production from 
producers:

• BAHCO - cutting and pruning tools, logging tools, measu-
ring and planting tools;

• TRUPER - striking tools (axes, picks), wheelbarrows and 
long handle garden tools;

• FINLAND - branch and hedge trimmers, shovels, rakes, 
forks, garden sprayers.
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TORNUM SIA
Adrese: Atmodas iela 19, kab. 214, Jelgava, LV-3007
Tālr.: 29275003 
E-pasts: juris.skrinda@tornum.com
www.tornum.com

Tornum graudu kaltes ir daudzu gadu desmitu pieredzes 
un nepārtrauktas tehnoloģiskās attīstības rezultāts. Mūsu 
risinājumi garantē efektīvu un drošu graudu pirmapstrādi, 
kā arī pastāvīgi augstu gala produkta kvalitāti. Nelielais 
attālums starp gaisa kanāliem, gludās iekšējās virsmas, 
elastīgas modulārās sistēmas un inovācijas kas samazina 
enerģijas patēriņu – padara Tornum graudu kaltes par drošu 
ieguldījumu lauksaimniecībā un graudu industrijā.

TOVERTA UAB
Nemuno g. 2., 53458, Virbališkiu km., Ringaudu sen., 
Kauno raj., Lihuania
Tālr.: +370 837363035
E-pasts: info@toverta.lt
www.talpos.lt

Degvielas uzglabāšanas risinājumi.

Fuel storage solutions, fuel tanks, fuel dispensing equipment. 
Tanks for water and fertilizers.

TURBOMOTORS SIA
Dzirkalu iela 44, Rīga, LV-1057
Tālr.: 28606746
E-pasts: info@turbomotors.lv
www.turbomotors.lv

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 au-
tomašīnu, piekabju, meža tehnikas un industriālās tehnikas 
remontiem un apkopēm.
Uzņēmums veic dzinēju, pārnesumkārbu, hidraulisko, pneima-
tisko un elektrisko sistēmu diagnostiku un remontu. Veicam 
dažādas tehnikas pārbūves un agregātu uzstādīšanu. Mūsu 
klientiem ir pieejama diagnostikas līnija, plaša automazgātuve, 
kā arī nožogota un apsargāta autostāvvieta. Katram mūsu veik-
tajam 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.

Tāpat mūsu stendā būs apskatāms MALWA mežistrādes traktors 
un SKUDRA koka vedēja virsbūves. 
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: ivo@uot.lv 
uotforest.com

Ražojam augstas klvalitātes meža apstrādes arklus.

We produce high-quality forest cultivation ploughs.

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.

VADERSTAD SIA
Biznesa centrs RĀMAVA, Izstāžu iela 11, Valdlauči,  
Ķekavas pag., Ķekavas nov., 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 augs-
nes 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 development by 
dedicating resources for the creation of soil processing and 
sowing equipment innovations.

VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Kr.Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010 
Tālr.: 67021704 
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv 
www.vdi.gov.lv 

Atbalsts darba devējiem! Valsts darba inspekcijas Eiropas 
Sociālais projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās 
ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 
sniegs konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam 
darba vides sakārtošanai.

Support for employers! State Labour Inspectorate European 
Social project “Improvement of supervision and practical 
application of work safety standards” No. 7.3.1.0/16/I/001 
will provide advice and recommendations on how to get free 
support for occupational safety improvement.

VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS 
AĢENTŪRA

Biznesa centrs RĀMAVA, Valdlauči, Ķekavas pag.,  
Ķekavas nov., LV-1076 
Tālr.: 29387160, 26603850, 26359168 
E-pasts: riga@vtua.gov.lv 
www.vtua.gov.lv, twitter.com/vtua, www.facebook.com/
VTUALatvija

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 trak-
tortehnikas vadīšanas tiesības un izsniegt traktortehnikas 
vadītāja apliecības, 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 saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. 
gadsimta beigām līdz mūsdienām.
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VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG 
VAAG

Adrese: Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts,  
Jelgavas nov., LV-3023
Tālr.: +371 29506979; +371 26160545
E-pasts: latvija@vereinigte-hagel.lv;  
                latraps@vereinigte-hagel.lv
www.latraps.lv

VEREINIGTE HAGEL ir vadošais apdrošinātājs augkopības jomā 
Eiropā, kas specializējas laikapstākļu radīto risku apdrošināša-
nā. Ir tirgus līderis, piedāvā individuāli pielāgotu risku pārval-
dību un ir uzticams partneris saviem biedriem. 

LATRAPS ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Vereinigte Hagel 
apdrošināšanas kooperatīvu, kā rezultātā kā aģentūra VH Lat-
vija konsultē lauksaimniekus un Latvijā slēdz apdrošināšanas 
līgumus Vereinigte Hagel vārdā.

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

Darba apģērbu ražošana, formas tērpu šūšana, mednieku ap-
ģērbu 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.

VIDEOPROJEKTS BALTIJA SIA
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālr.: +371 29429601 
E-pasts: info@videoprojekts.lv
www.videoprojekts.lv

Drošības sistēmas.

VINTEKO SIA
Krūzes iela 3, Rīga, LV-1046  
Tālr.: +371 67395151
E-pasts: info@vinteko.lv
www.vinteko.lv

SIA “VINTEKO” jumtu vairumtirdzniecības bāze piedāvā dažādus 
kvalitatīvus jumta segumus un aksesuārus: BENDERS betona 
dakstiņus, ETERNIT un CEDRAL bezazbesta šīferi, WIENERBERGER 
māla dakstiņus, IKO bitumena šindeļus, METROTILE kompozīt-
dakstiņus, CEDRAL plāksnītes, CUPA dabīgā akmens jumtus, 
WIRPLAST ventilācijas izvadus visa veida jumtiem un lietus 
ūdens noteksistēmas. Ja JUMTS – tad VINTEKO!

SIA “VINTEKO” roof wholesale base offers various quality roof 
materials and accessories: BENDERS concrete tiles, ETERNIT and 
CEDRAL asbestos-free corrugated sheets, WIENERBERGER clay 
tiles, IKO bitumen shingles, METROTILE composite tiles, CEDRAL 
slates, CUPA natural roofing slates, WIRPLAST roof ventilation 
outlets for all type of roofs and rainwater gutter systems. When 
you think ROOF – think VINTEKO!

VIRTE TEHNOLOĢIJAS SIA
Meliorācijas iela 19, Limbaži, LV-4001  
Tālr.: +371 29620679
E-pasts: info@virte.lv
www.virte.lv

Plastmasas iekārtu ražotājs ar 100% Latvijas kapitālu, ISO 
9001-2015.
Tvertnes un to remonts lauksaimniekiem. Meniķi, pagrabi, 
pontoni, attīrīšanas iekārtas ar CE atbilstību un citi individuāli 
risinājumi no plastmasas.

Producer of wide range of products from plastics, Latvian com-
pany, ISO 9001-2015.
Tanks for any use incl. service. Pond water level controlers, 
pontoons, sewage treatment plants with CE compliance and 
many unic solutions from plastics.

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 
supervision of tractor equipment and trailers, to grant, is-
sue and withdraw tractor drivers’ licenses, to perform state 
technical inspections and controls of tractors and their trail-
ers, 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 Latvian countryside from the late 19th 
century to the present day.

VBC GRUP SIA
Brīvības gatve 195-11, Rīga, LV-1039
Tālr.: 67179393
E-pasts: info@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 instructi-

ons by manufacturers.

VERMEER BALTIC OU
Tuha 3, 11415 Tallinn, Estonia
Mobilais telefons: +(371) 22544202 (LV, EN, RU) 
+(371) 25142132 (LV, EN, RU)
E-pasts: roman.lv@vermeerbaltic.eu; felinifast33@inbox.lv

Uzņēmums Vermeer Baltic piedāvā saviem klientiem ātru un 
kvalitatīvu apkalpošanu.
Mēs ar pienācīgu uzmanību palīdzēsim jums atrisināt problēmas, 
kas saistītas ar
uzņēmuma VERMEER iekārtu mūsdienīgu apkalpošanu un 
pareizu ekspluatāciju.

Produkti
• Beztranšeju tehnoloģijas
• Tranšeju racēji
• Celmu frēzes Vermeer
• Koksnes šķeldotāji Vermeer
• Rūpniecības šķeldotāji
• Mini iekrāvēji
• lietotas tehnika

Vermeer Baltic provides our customers with fast and high-
quality service.We will be
attentive to helping you solve the problems associated with the 
timely maintenance
and proper operation of your VERMEER equipment.

Production
• Utility Directional Drills
• Pedestrial trenchers
• Stump Cutters
• Vermeer Branch Crushers
• Whole Tree Chippers
• Mini skid steers
• Used machines.
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VOMER AGRO SIA 
Priežavotu aleja 54, Bajāri, Salaspils lauku teritorija, 
LV-2130
Tālr.: 27274774
E-pasts: info@vomeragro.lv
www.vomeragro.lv 

Vomer Agro pārstāv graudaugu kombainu ražotāju ROSTSEL-
MASH. Piedāvājam gan esošajiem, gan arī topošajiem kombai-
nu īpašniekiem servisa pakalpojumus un plašu rezerves daļu 
noliktavu. Tāpat arī mūsu sortimentā ir Itāļu zīmola mini trak-
tori no ražotāja ARBOS un Indijas ražotāja mini traktori CAP-
TAIN. Angļu ražotāja - FarmGem miglotājus, Austrijas ražotāja 
– BISO hederi un hederu ratiņi, Dāņu fermu pašgājējtehnika-  
BOBMAN un Polijas frontālie iekrāvēji HYDRAMET.
Vomer Agro ir traktortehnikas servisa uzņēmums ar profesio-
nāli aprīkotu remonta bāzi. Sniedzam saviem klientiem re-
monta pakalpojumus gandrīz jebkura zīmola lauksaimniecības 
traktortehnikai.
Kā arī Vomer Agro piedāvā transporta pakalpojumus – Evakua-
tora Līdz 15T un lielgabarītu kravu pārvadājumus līdz 40T. 

Vomer Agro is an official dealer of ROSTSELMASH grain har-
vester 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 manu-
facturer 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 HYDRA-
MET.
Vomer Agro is a tractor service company with a professionally 
equipped workshop. We provide our customers with repair 
services for almost any brand of agricultural tractors.
Vomer Agro offers transportation services - Tow truck Up to 15T 
and oversized cargo transportation up to 40T.

VVS1 SIA
Jūrmalas gatve 99 - 116, Rīga, LV-1029  
Tālr.: +371 27117788, +371 26940223
E-pasts: kart10429@gmail.com

Dārza grieznes / sekatori.

WWTP LATVIA SIA
Acones iela 2a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130  
Tālr.: +371 20010699 
E-pasts: gunars@lzt.lv
www.august.lv

Mūsu mērķis ir piedāvāt Latvijas tirgū vienas no progresīvāka-
jām notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtām. Tās ir paten-
tētas (patenta Nr.5386) un tām ir vieni no augstākajiem attīrītā 
ūdens rādītājiem, salīdzinot ar analoģiskiem risinājumiem.

WEIS A SIA
Vienības gatve 169A, Mārupe, Mārupes pag. Mārupes 
nov., LV-2167 
Tālr.: 67615540
E-pasts: info@weisa.lv  
www.weisa.lv 

Piedāvājam dažādu veidu:
• siltumnīcas
• polikarbonātu
• komercbūves būves (noliktavas, garāžas, ražošanas telpas, 

kūtis)
• dzīvojamās telpas (mājas, vasarnīcas, nojumes, lapenes)
• izstrādājam konstrukcijas pēc pasūtījuma

We offer different types of:
• greenhouses
• polycarbonate
• commercial buildings (warehouses, garages, production 

facilities, barns)
• residential spaces (houses, holiday homes, sheds, arbours)
• custom design

WORMERA SIA
"Jauneranda", Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 
Tālr.: 29375776
E-pasts: larsens@growo.lv 

Vermikomposts un tā ekstrakts (slieku komposts) – slieku 
pārstrādats organiskais mēslojums, kas ir pilnīgi ekoloģisks un 
dod augam visus vajadzīgos vitamīnus. 

Ražošanas pamatā ir liellopu kūtsmēsli no biosaimniecībām. 
Produkti tiek ražoti stingri kontrolējamā vidē no sākuma līdz 
beigām katrā ražošanas posmā. Tas nodrošina stabili drošu 
produkciju. Sniedz atšķirīgu priekšrocību ražot biohumusu ar 
augstu barojošo vielu koncentrāciju, tāpēc tas ir jālieto mazākos 
daudzumos, salīdzinot ar citiem analoģiskiem organiskiem 
mēslojumiem.
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Izstādes teritorijas plāns

A Izstāžu zāle
B Izstāžu zāle
C Izstāžu laukumi
D Izstāžu laukumi
E Izstāžu laukumi
F Izstāžu laukumi
1. Ieeja (kopā ir 3 ieejas)
2. Autobusu pietura "Valdlauču centrs"
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Dalībnieku izvietojuma plāns 
atrodas uz kataloga vākiem. 

The layout plan of the exhibitors 
is on the catalogue covers.
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