Esiet laipni gaidīti izstādē “Pavasaris 2018”
Izstāžu kompleksā “Rāmava” – 3 dienas no 5. līdz 7. aprīlim!
Ielūdzam Jūs apmeklēt izstādi “Pavasaris 2018”, kas šajā pavasarī notiks trīs dienas
no 5. līdz 7. aprīlim – ceturtdien, piektdien un sestdien, un 26. reizi pulcēs
lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības, komunālās saimniecības jomas
profesionāļus un interesentus.
Izstādē satieciet vairāk nekā 300 izstādes dalībniekus, kas piedāvās nozares
novitātes, labākos risinājumus un piedāvājumus, dalīsies pieredzē un zināšanās.
Izstādē apskatiet un izziniet:
✓ Dalībnieku stendos – Jūs sagaida tehnikas un citu risinājumu jaunumi un
demonstrācijas no izstādes regulārajiem dalībniekiem, kā arī pirms tam “Rāmavā”
vēl neredzētiem dalībniekiem. Jums būs iespēja novērtēt ne tikai lauksaimniecībai
paredzēto tehniku un aprīkojumu, bet arī industriālo tehniku, celtniecības
materiālus un energoefektivitāti uzlabojošus materiālus. Apskatiet arī kokgāzēju
paraugdemonstrējumus, uzziniet, kurš šķirnes trusis tiek atzīts par labāko.
✓ Apmeklējiet aktuālas prezentācijas un diskusijas un uzziniet par gaidāmajām
pārmaiņām nozarē un ekonomikā kopumā, atbalsta iespējām, jauninājumiem un
risku mazināšanas iespējām. Pieredzē un zināšanās dalīsies pārstāvji gan no
Zemkopības ministrijas, biedrības Zemnieku saeima, AS “Latvijas mediji” portāla
“laukos.lv”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, bankas Citadele, gan citi
zināmi nozares profesionāļi (detalizētu programmu lūdzu skatīt otrā lapā).
✓ Izglītība – iepazīstiet profesionālās izglītības, augstākās izglītības, kā arī dažādas
zināšanu paplašināšanas iespējas mācību iestāžu un citu organizāciju stendos!
✓ Kā arī pavasarī ir īstais laiks, lai padarītu krāšņāku savu īpašumu – “Rāmavā”
apmeklētājiem būs iespēja iegādāties arī dažādus dārzā stādāmos materiālus,
stādus, augļu kokus, kā arī košumkrūmus.
Šo visu un vēl vairāk atradīsiet izstādē “Pavasaris 2018”.
Tuvojoties izstādei, papildus informācija par notikumiem izstādē, kā arī izstādes
dalībniekiem tiks publicēta mājaslapā www.aml-ramava.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Ieejas biļetes cenas – EUR 7.50 ģimenes biļete; EUR 3.50 pieaugušajiem; EUR 1.50
bērniem, studentiem, pensionāriem. Maksa par stāvvietu – EUR 2.00.

Uz tikšanos “Rāmavā” no 5. līdz 7. aprīlim!

Izstādi rīko
SIA “A.M.L.”
Izstāžu komplekss “Rāmava”
Izstāžu iela 11, Valdlauči,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-1076

Semināru un diskusiju plāns izstādē “Pavasaris 2018”.
Ceturtdiena, 05.04.2018.
10.00.
11.00.

Izstāde atvērta apmeklētājiem.
Izstādes oficiālā atklāšana.

12.30.

Mēslošanas līdzekļi bioloģiskajai lauksaimniecībai.
Reinis Reinsons, SIA “Timac Agro Latvia” produktu vadītājs.
Pārtraukums.
Laukos.lv diskusija “Lauksaimniecības zemei ir JĀRAŽO”.
Diskusijas tēma:
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) atgriešana ražošanā, lai lauki nepaliek arvien tukšāki: statistika, zemes
tirgus tendences, mehānismi LIZ apgūšanai, jaunākās izmaiņas zemes iegādes nosacījumos, zemes nodokļa
problēmas.
Diskusijā piedalās:
Kristīne Cinkus, Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja.
Ina Alksne, Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Zemes fonda vadītāja.
Māris Laukalējs, SIA “Arco Real Estate” valdes loceklis un vērtēšanas nodaļas vadītājs.
Dr.oec. Aleksejs Nipers, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks.
Diskusiju vada:
AS "Latvijas Mediji" portāla laukos.lv redaktore Ingrīda Mičāne un Zemnieku saeimas eksperts Mārtiņš Trons.

13.00.
14.00.

Piektdiena, 06.04.2018.
11.00.
11.30.

11.55.
12.20.

12.45.
13.10.

13.35.
14.30.
15.00.

15.30.

“Aktualitātes un pārmaiņas lauksaimniekiem”

Pārmaiņas Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā pēc 2020.gada.
Pārsla Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietniece.
LAD aktualitātes 2018.gadā: platību maksājumu sezona un iespējas investīcijām.
Aigars Šmelds, Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktors.
Andris Grundulis, Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktors.
Latvijas ekonomikas izaicinājumi un iespējas.
Mārtiņš Āboliņš, bankas Citadele ekonomists.
Atbalsts Latvijas laukiem – zemes reversā noma un citas finansējumu iespējas.
Ina Alksne, Zemes fonda vadītāja.
Mārīte Lazdiņa, Attīstības finanšu institūcijas "Altum" Zemgales reģiona vadītāja.
Klimata izmaiņu ietekme uz lauksaimniecību Latvijā.
Dr.agr. Dzidra Kreišmane, Latvijas Lauksaimniecības universitātes asoc. profesore.
Risku samazināšana lauksaimniecībā.
Armands Lagons, AAS “BALTA” Lauksaimniecības un speciālo produktu vadītājs.
Andis Lillais, “VH Latvija” Sējumu apdrošināšanas vadītājs.
Pārtraukums.
Slaucamo govju barošana bioloģiskajās saimniecībās.
Silvija Dreijere, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Lopkopības kompetenču centrs, lopkopības konsultante.
Bioloģiskā lauksaimniecība pēc 2020. gada. Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā
(izmaiņas noteikumos un atbalsta saņemšanā).
Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs.
Aktualitātes gaļas liellopu audzētāju nozarē.
Ieva Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija.

Sestdiena, 07.04.2018.
11.00.
11.30.

12.10.

13.00.

Pupas un zirņi kā proteīnbarība slaucamo govju un broilercāļu barības devā.
Baiba Ošmane, Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece.
Zirņu un pupu izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā - ekonomiskie aspekti.
Dr.oec. Sallija Ceriņa, Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece.
Dr.oec. Līga Proškina, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
docente, pētniece.
STORTI lopbarības sagatavošanas un izdales tehnoloģijas.
Angelo Sandei, “Storti” S.p.a. (Itālija).
SIA “VBC grup” pārstāvis.
Eiropas Savienības un valsts atbalsta iespējas dārzeņu audzētāju un augļkopju attīstībai:
“ES atbalsta iespējas augļu un dārzeņu nozarē”.
Dace Freimane, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta nodaļas vadītāja.
"Pieejamais atbalsts dārzeņu audzētājiem iesaistoties ražotāju grupās un ražotāju organizācijās".
Edīte Strazdiņa, LPKS “Mūsmāju dārzeņi” vadītāja, Zemnieku saeimas valdes locekle.
"Augļkopības saimniecību attīstības iespējas".
Dace Drošprāte, KS “Augļu nams” pārstāve.

Semināru, diskusiju un aktivitāšu saraksts var tikt precizēts.
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