
 
 

 

Tiekamies klātienē tehnisko nozaru biznesa izstādē RĀMAVĀ!  
 

Apmeklējiet tehnisko nozaru biznesa izstādi LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2022, kas norisināsies trīs dienas 
– no 6. līdz 8.oktobrim, Biznesa centrā RĀMAVA. Izstāde jau 31. rudeni pēc kārtas vienuviet pulcēs lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, infrastruktūras, celtniecības un transporta jomas profesionāļus un citus interesentus. 
 

Ņemot vērā pasaulē notiekošo, 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, lēmumu par izvēli, iegādi un pasūtīšanu jāpieņem laicīgi. Nepalaidiet garām un izmantojiet iespēju 
oktobra sākumā izstādē RĀMAVĀ vienuviet novērtēt dažāda veida un pielietojuma tehnikas un transporta jaunumus, 
saistītās tehnoloģijas un pakalpojumus, izvēlēties atbilstošus risinājumus efektīvākam darbam, konsultēties par valsts 
atbalsta programmām un citām aktualitātēm nozarē, kā arī rast jaunas idejas biznesa izaugsmei. 
 

Viss aktuālais tehnisku nozaru profesionāļiem – uzziniet un izvēlieties: 
 

LAUKSAIMNIECĪBAI 
• Traktortehnika un serviss 

• Lauksaimniecības tehnika, aprīkojums un serviss 

• Ar lauksaimniecību saistītās tehnoloģijas un pakalpojumi 

 
MEŽSAIMNIECĪBAI 

• Mežistrādes tehnika un aprīkojums 

• Mežu apsaimniekošana, aprīkojums un konsultācijas 

• Zāģētāju meistarības paraugdemonstrējumi 

 
INFRASTRUKTŪRAI 

• Komunālā tehnika, aprīkojums 

• Industriālā tehnika, aprīkojums 

CELTNIECĪBAI 
• Tehnika un aprīkojums 

• Būves un palīgbūves 

• Energoefektivitāte un siltumapgāde 

• Darba instrumenti 

• Pirtis un aprīkojums 

 
TRANSPORTS DARBAM UN ATPŪTAI 

• Kravas auto un piekabes 

• Komerctransports, apvidus auto 

• Speciālā tehnika un aprīkojums 

• Rezerves daļas, riepas un serviss 

• Degviela un degvielas uzglabāšanas risinājumi 
 

Semināru un diskusiju programma. Uzziniet par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstības tendencēm un 
prognozēm, satieciet nozares ekspertus un uzdodiet sev interesējošus jautājumus. Lūdzu, skatiet programmu 2.lpp.  

 

Īpaši notikumi. 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, dārzeņus. Piektdien, 07. oktobrī, izstādē 
būs iespēja satikt arī Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi klātienē – uzziniet vairāk par brigādi un apskatiet 
tehniku. Īpaši novērtējiet meža jomas profesionāļu meistarību – piektdien un sestdien, 07. un 08.oktobrī, apmeklējiet 57. 
Baltijas valstu mežsaimniecības skolu profesionālās sacensības, kā arī skatiet paraugdemonstrējumus. Sacensības 
norisināsies starp kokzāģētājiem un starp meža mašīnu operatoriem dažādās disciplīnās, U24 un PROF grupās. 
 

Konsultācijas un zināšanu paplašināšana. Konsultējieties ar nozares iestāžu pārstāvjiem – LAD, VTUA, VDI, u.c. 
Izvēlieties energoefektivitātes uzlabošanas risinājumus un uzziniet par alternatīvajiem energoresursiem. Konsultējieties arī 
par finansēšanas un apdrošināšanas iespējām. Atpūtieties un uzkrājiet iedvesmu jauniem sasniegumiem.  
 
Vairāk informācijas par izstādes dalībniekiem, tehniku, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas tiks prezentēti izstādē, skatiet 
biznesa centrs RĀMAVA mājaslapā www.ramava.lv (sadaļā “Izstādes”), kā arī sociālajos tīklos 
www.facebook.com/Ramava.lv. 
 

Izstādes darba laiks: 
06.-08.oktobris (ceturtdiena – sestdiena), plkst.10:00-17:00. 
Svinīgā atklāšana un uzrunas: 06.oktobrī, plkst. 11:00 (hallē) 

 

Ieejas biļetes cenas: 
EUR 9.00 ģimenes biļete; EUR 4.00 pieaugušajiem; EUR 2.00 bērniem, studentiem, pensionāriem. 
Maksa par stāvvietu – EUR 3.00.  

 

Lai noderīgs un interesants izstādes apmeklējums! Uz tikšanos RĀMAVĀ no 6. līdz 8.oktobrim! 
 

  
  

http://www.ramava.lv/
http://www.facebook.com/Ramava.lv


 
 

Semināru un diskusiju plāns 
 

 

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. 

 Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta (LAD)  
            direktora vietnieks. 
            Andris Grundulis, LAD direktora vietnieks. 
 

12.00   Ātrāk un ērtāk – Valsts meža dienesta digitālie 
pakalpojumi. 

 Solvita Mūrniece, Valsts meža dienesta (VMD) Meža 
resursu pārvaldības departamenta direktore. 

 

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. 

 
 
 

Piektdien semināri un prezentācijas tiks filmētas.  Pēc 
izstādes būs iespēja sev ērtā laikā noskatīties video 
mājaslapā www.ramava.lv un sociālajos tīklos. 
 

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var mainīties.  
Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā un sociālos tīklos. 
 
Piesakieties RĀMAVA jaunumu saņemšanai e-pastā šeit: 
www.ej.uz/Ramava_jaunumi 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.ramava.lv/
http://www.ej.uz/Ramava_jaunumi

