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Antanas
MAZILIAUSKAS
Aleksandro Stulginskio
universiteto rektorius

Kaip ir kasmet, kiekvienas naujas
pavasaris Aleksandro Stulginskio universitete prasideda tradicine, nuotaikinga ir
visai Lietuvai naudinga švente – žemės
ūkio paroda „Ką pasėsi...“. Tai viena iš
veiksmingiausių Universiteto poveikio verslui formų, kartu ir komunikavimo
su socialiniais partneriais būdų.
Tarptautinės žemės ūkio bei aplinkos ir miškų ūkio parodos – neatsiejama
Universiteto veiklos sritis, kuri puikiai įprasmina studijų, mokslo ir verslo partnerystę. Organizuodami parodas nuoširdžiai stengiamės, kad Jūsų kasdieniai
darbai, dideli verslo užmojai ar tiesiog buvimas gamtoje būtų kuo patogesnis,
geresnis, o žemės ūkio darbai, padedant naujausioms technologijoms, teiktų
daugiau džiaugsmo nei rūpesčių.
2014 m. dienraščio „Verslo žinios“ paskelbtoje didžiausių parodų lentelėje,
tarp trisdešimties parodų, 2013 metais surengtų Lietuvoje, paroda „Ką pasėsi...
2013“ vėl pirmoji.
Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mums kartu su pagrindiniais parodų
partneriais kasmet pavyksta pritraukti beveik šimtatūkstantinį lankytojų srautą.
Parodos populiarumas dar kartą įrodo, kad žemės ūkio sritis – dominuojanti
šalies ekonomikos niša. Sveikinu Jus ir linkiu šiltų ir malonių akimirkų parodos
„Ką pasėsi... 2014“ metu ir sėkmingo ateinančio derliaus.
As in previous years, each coming spring at Aleksandras Stulginskis
University starts with a lively traditional festival that benefits the entire Lithuania – agricultural exhibition „Ką pasėsi...“ („What you sow...“). This is one of
the most significant forms of contribution the University makes to business as
well as a means of communication with social partners.
International agricultural exhibitions as well as environmental and forestry exhibitions are an integral area of University activities that gives perfect
reasoning to the partnership of studies, science, and business. In organizing
exhibitions we wholeheartedly strive for your everyday work, grand business
aspirations, and very presence in nature to be better and as convenient as
possible and for agricultural works to bring more joy than worries with the help
of new technologies.
In the table of most notable exhibitions published by daily newspaper
„Verslo žinios“ (“Business News”) in 2014 exhibition „Ką pasėsi... 2013“ was
once again the first among the exhibitions that were held in Lithuania in 2013.
We are proud and happy that we and our main exhibition partners are
able to attract an almost one hundred thousand strong attendance every year.
The popularity of the exhibition shows that agriculture is the dominant area
of the country‘s economy. I congratulate you and wish you a good time at the
„Ką pasėsi... 2014“ exhibition as well as a successful harvest.
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Vigilijus
JUKNA

Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras

Prabėgo metai gausūs įspūdžių ir naujovių šalies žemės bei maisto ūkyje ir štai mes vėl
susitinkame jau 19-toje žemės ūkio parodoje
„Ką pasėsi…“. Tikriausiai Lietuvoje nerastume
žemdirbių, negirdėjusių apie šią parodą, kuri
yra tikra šventė dalyviams, lankytojams, specialistams, vartotojams. Tradiciškai pavasarį vykstanti paroda yra puiki vieta susipažinti su naujausia žemės ūkio technika,
paragauti kokybiškų produktų, įsigyti išradingų amatininkų kūrybos darbų.
Džiugu, kad paroda nuo pat pirmųjų dienų vyksta Aleksandro Stulginskio
universitete, turinčiame didelį kūrybinį ir mokslinį potencialą, užtikrinantį, kad parodą
papildys inovacijas propaguojanti šviečiamoji programa.
Linkiu, kad ir šiemet paroda taptų efektyviu dialogu tarp žemdirbių, prekybininkų
bei vartotojų, kad visi čia surastumėte daug naudingos informacijos ir išvyktumėte su
pačiais geriausiais įspūdžiais.
Nekantrauju susitikti su Jumis balandžio 3–5 dienomis parodoje „Ką pasėsi...
2014“. Po šaltos ir permainingos žiemos pasitikime artėjantį pavasario darbymetį su
gera nuotaika. Iki pasimatymo!
It has been a year full of impressions and news in the agriculture and food industry and here we are again, meeting at the 19th International Agricultural Exhibition
“Ką pasėsi...” (... What you sow). We probably would not find a farmer who has not
heard about the Exhibition which is a real festive occasion for participants, visitors,
specialists and consumers. Traditionally held in springtime the Exhibition gives us
a perfect opportunity to see the latest agricultural machinery, taste highest quality
products and purchase individually handcrafted goods.
I am very pleased that since its very first time “Ką pasėsi...” has always been taking
place at Aleksandras Stulginskis University which has a great creative and scientific
potential ensuring that the Exhibition is enriched with an educational programme that
promotes innovation.
I wish the Exhibition this year to continue to set a scene for an effective dialogue
among farmers, sellers and consumers so that everyone could obtain a lot of useful
information and take only the best impressions with them.
I look forward to meeting you all on April 3–5 at “Ką pasėsi ...2014”. After a cold
and unpredictable winter let us meet the upcoming works of springtime in good spirits.
See you there soon!

Ką pasėsi... 2014
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Parodos „KĄ PASĖSI... 2014“
programa/PROGRAM
Balandžio 3 d. (ketvirtadienį),

paviljone Nr. 1:
12.00 – Tarptautinės žemės ūkio parodos atidarymas
15.00 – Parodos laureatų apdovanojimas

April 3th (Thursday),

pavilion No. 1:
12 a.m. - The Opening of The International
Agricultural Exhibition
3 p.m. - Awarding the winners of the exhibition
Parodos metu vyks
Aleksandro Stulginskio universiteto
atvirų durų dienos.
ASU ekspozicijoje, esančioje paviljone Nr. 1,
laukiami norintys studijuoti universitete.

Aleksandras Stulginskis University’s
Open Day
Potential students will be welcome at the University’s
display in the pavilion No. 1.
Ką pasėsi... 2014
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Kviečiame eiti Slėnio NEMUNAS keliu „Nuo lauko iki stalo“.
Žemėlapis – ASU ekspozicijoje.

We invite you to explore valley NEMUNAS road
“From the field to the table”. Map in ASU stand.
Visomis parodos dienomis
10.00–17.00 palapinėje „Klausk agronomo“
Agronomijos fakulteto mokslininkai teiks konsultacijas.

During all exhibition days
at 10.00-17.00 in “Klausk agronomo”
(“Ask the agronomist”) tent
Scientists of the Faculty of Agronomy will provide consultations.
Visus sunkiosios technikos ir „Cat“ prekės ženklo gerbėjus
kviečiame išbandyti savo sugebėjimus
„Caterpillar“ SUPER žaidime!
Žaidimą žaisime WITRAKTOR ekspozicijoje,
aikštelėje netoli II rūmų, visomis parodos dienomis du kartus per dieną:
11.00–12.00 val. ir 14.00–15.00 val.
Jūsų lauks puikūs „Cat“ prizai!

We would like to invive all admirers of heavy equipment
and „Cat“ trademark to essay powers in
“Caterpillar” SUPER game! The game will take place in
„WITRAKTOR“ exhibition, at the site beside Chamber II,
every day of the exhibition two times per day:
at 11.00-12.00 and 14.00-15.00.
Gorgeous „Cat“ pizes are reserved for you!
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SEMINARAI
Balandžio 3 d. (ketvirtadienis)/
April 3th (thursday)
10.00 – „Projekto „Inolaboratorija“ dalyvių geroji
patirtis kuriant „pumpurines įmones“
(angl. spin-off)“.
L. Taparauskienė, R. Čiūtas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
11.00 – „Integruota kenksmingų organizmų kontrolė –
elektroninės paslaugos ūkiams optimalių
sprendimų priėmimui“.
R. Petraitis, D. Ruzgienė,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
IV rūmų konferencijų salė.
11.00 – „Aktinidijų auginimo ir perdirbimo galimybės“.
V. Pranckietis, A. Paulauskienė,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.
11.30 – „Vandens ištekliai: tradicinis gyvenimo būdas
ir visuomenės plėtra“.
O. Miseckaitė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
12.00 – „Dekoratyvinių lapinių augalų – dvispalvių
kaladžių auginimas ir dauginimas“.
S. Gliožeris, Aleksandro Stulginskio universitetas.
JTC šiltnamis.
12.30 – „Naujos galimybės išaugintam derliui išsaugoti
(grūdai, daržovės)“.
A. Raila, H. Novošinskas, E. Zvicevičius,
Aleksandro Stulginskio universitetas,
R. Kuprys, UAB „Ozono centras“.
IV rūmų konferencijų salė.
12.30 – „Cukrinių runkelių pasėlio produktyvumo
optimizavimas naudojant biologinius preparatus
ir bioorganines trąšas“.
E. Jakienė, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.
Ką pasėsi... 2014
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13.00 – „Sapropelio panaudojimas gyvulininkystėje
ir kitose ūkio šakose“.
S. Mikulionienė, Aleksandro Stulginskio
universitetas, M. Žakevičius, UAB „Ecolotus“.
IV rūmų 211 aud.
14.00 – „Informavimo, mokymo ir konsultavimo
aktualijos bei perspektyvos 2014–2020 m.
laikotarpiui“.
Žemės ūkio ministerija, Programos „Leader“
ir žemdirbių mokymo metodikos centras.
IV rūmų konferencijų salė.
14.00 – „Pavasarinio žolyno tręšimo ir priežiūros
ypatumai“.
E. Klimas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.
15.30 – „Valstybinio socialinio draudimo
aktualijos asmenims, vykdantiems žemės
ūkio veiklą“.
E. Šidlauskienė, D. Juozulevičienė,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
IV rūmų konferencijų salė.

Balandžio 4 d. (penktadienis)/
April 4th (friday)
9.00 – „Kaimo plėtros inovacijų diegimo geroji
patirtis – socialinių ūkių veikla, užtikrinanti
jaunimo užimtumą ir bedarbių socialinę
reabilitaciją“.
J. Kulaitienė, R. Bleizgys, A. Amšiejus,
R. Čiūtas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
10.00 – „ASU–90: knygos apie mokslininką ir
visuomenės veikėją prof. Jurgį Krikščiūną
pristatymas“.
A. Motuzas, J. Čaplikas, V. Bogužas,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 204 aud.
10.00 – „Tiesioginė parama 2014–2020 m.“.
K. Anužis, Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų konferencijų salė.
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11.00 – „Šilto būsto iliuzija. Kiek tai kainuoja?“
R. Karvauskas, pastatų šiltinimo ekspertas,
www.sandarusnamas.lt
IV rūmų 211 aud.
11.00 – „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės
deklaravimas bei ergonominių rizikos veiksnių
valdymas“.
V. Stankevičius, Valstybinė darbo inspekcija,
K. A. Kaminskas, Lietuvos ergonomikos asociacija,
R. Butkus, Aleksandro Stulginskio universitetas.
II rūmų 204 aud.
11.00 – „Nevyriausybinių organizacijų kūrimas ir
stiprinimas“.
J. Žukovskis, A. Slavickienė, V. Pilipavičius,
Aleksandro Stulginskio universitetas.
III rūmų 601 aud.
11.30 – „Syngenta“ naujienos bulvių apsaugai“.
A. Čepelė, J. Semaška, „Syngenta Agro Services“
AG atstovybė Lietuvoje.
IV rūmų konferencijų salė.
11.30 – „Mikotoksinų javuose problema ir
rekomendacijos jos sprendimui“.
A. Mankevičienė, S. Supronienė,
Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų 204 aud.
13.00 – „Naujovės pluoštinių kanapių sektoriuje
2014 metais. Reglamentavimas, iššūkiai ir
galimybės“.
S. Jankauskienė, E. Gruzdevienė,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras,
A. Osadčis, UAB „Kanapinė krautuvė“,
R. Saikevičiūtė, Lietuvos pluoštinių kultūrų
augintojų ir perdirbėjų asociacija,
V. Vingrienė, Žemės ūkio ministerija.
IV rūmų konferencijų salė.
13.00 – „ES parama miškų ūkiui 2014–2020 metais“.
D. Vaikasas, Aplinkos ministerija.
Centrinių rūmų 527 aud.

Ką pasėsi... 2014
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13.30 – „Fosforo, išsiplaunančio iš žemės ūkio plotų,
sulaikymo technologijos“.
V. Gasiūnas, N. Bastienė, Aleksandro Stulginskio
universitetas.
IV rūmų 204 aud.
14.00 – „Šaknų augimo katalizatorius – (r)evoliucija
žemės ūkyje“.
M. Vgoetz, Hanseplant.
IV rūmų 211 aud.
14.00 – „Ūkininkų ir kitų verslo subjektų finansavimo
galimybės“.
J. Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas,
A. Varanauskas, AB Medicinos bankas, G. Vičas,
Šiaulių bankas.
III rūmų 601 aud.
15.00 – „Ūkio valdymo programa „e-Geba“ –
nepamainomas įrankis inovatyviam ūkiui“.
S. Šilkaitytė, Ž. Kažukalovienė, A. Severinas,
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
IV rūmų konferencijų salė.
15.30 – „Agroinovacijų ir kaimo plėtros naujovių
diegimas 2014–2020 m. laikotarpiu – VVG
bendradarbiavimo su Aleksandro Stulginskio
universitetu naujo turinio paieška“.
J. Čaplikas, Aleksandro Stulginskio universitetas.
IV rūmų 211 aud.
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PARODOS EKSPOZICIJŲ
SCHEMOS

Detalesni vaizdai pateikti sektorių A, B, C, D, E, F, G ir H brėžiniuose
Ką pasėsi... 2014
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Sektorius A
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A1

DOTNUVOS PROJEKTAI

A2

DOJUS AGRO

A3

LYTAGRA

A4

IVABALTĖ

A4

PRYMO

A5

VADERSTAD

A6

AGRONOJA

A7

SV TECHNIKA

A8

AGROTEKA

A10

LAUMETRIS

A11

AGROKONCERNO TECHNIKA

A12

ROVALTRA

A13

AGRODETALĖ

A13

KAJOVIKA

A14

BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS

A15

EAST WEST AGRO

A16

AGROSERVISAS LT

A16

ALBERT BERNER

A16

TECHNIKOS TIEKIMO KOMPANIJA

A16

ŽAIBAS

A17

SPECAGRA

A18

SPECAGRA

A19

LYTAGRA

Ką pasėsi... 2014
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Sektorius B
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B1 INTRAC LIETUVA
B2 STRONGA
B3 DUSETAI
B4 AGROSISTEMOS
B5 SV TECHNIKA
B6 VIDARA
B7 TOLVITA
B8 LITGENAS
B9 AGROINFO
B10 ŠALVIS
B11 SV TECHNIKA
B12 AGROKONCERNO TECHNIKA
B13 AUGUST IR KO
B14 RUUKKI LIETUVA
B15 VILAGRA
B16 SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS
B18 PLASTIC FORMO
B19 TRANSRENTAL
B20 TRAIDENIS
B21 AKVASANITA
B22 ELJUNGA
B23 COSMICA SERVISAS
B25 PROSANGVIS
B26 JEDVARDAS
B27 MECRO TECHNIKONAS
B28 VETOIL / VL RENTAL

Ką pasėsi... 2014
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Sektorius C
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C1 SANTERA S.VIDEIKIO ĮMONĖ
C2 RELIDITA
C3 AUKSARANKIAI
C5 HIDRAULINĖS SISTEMOS
C6 VIPAKUS
C7 METALLUM NOVUM
C9 KVARCAS
C10 HIDROBALT
C11 MANULI FLUICONNECTO
C12 CELSIS
C13 AUDROKESTA
C14 PGM TECHNIKA
C15 MOTOTECHA
C16 ELEKTRA G. PLEČKAIČIO
C17 NORTIRE
C18 SOLAR
C19 ARTRASAS
C20 HUSQVARNA LIETUVA
C21 NIRLITA
C22 ABARA GROUP
C23 BOKŠTUVA
C24 CONSTECH
C25 SD PREKYBA
C26 UKMERGĖS STAKLĖS
C27 SINOVADA
C28 AKSA
C29 IRLIDA
C30 SWEDISH TRANSPORT TECHNICS
C31 SABELIJA PREKYBA

Ką pasėsi... 2014
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C32 ŪKININKO PATARĖJAS
C34 PROTINGAS ŪKIS
C35 MARIJAMPOLĖS PAŠARAI
C35 ARVI FERTIS
C36 REPULSUS
C37 GARDENIS
C38 VARTONAS
C39 KRETINGOS GRŪDAI
C40 GAMPRE
C41 GALIUS-E
C42 VL RENTAL
C43 TONA DŪMTRAUKIAI
C44 ŠVARI ENERGIJA
C45 MEISTRO KODAS
C46 FELIKSNAVIS
C47 TOVERTA
C48 NARVIJA
C49 METAL-SOLIUTIONS
C51 PLASTENA
C53 MINDEMA
C54 ORIGINALIOS ERFURTO SĖKLOS
C55 ŽALIOJI ŠILUMA
C56 DARGESTA
C58 KENTEK LIETUVA
C59 SĖKLOS
C60 KRAŠTO SPAUDA
C61 BALTIC SEEDS
C62 AGROLIUX
C63 MELVILUS
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C64 BURBULIUKAS IR CO
C65 BAUER INT
C66 DONIX
C67 ELREMTA
C68 MORIONIS
C69 BALTIC LUBE
C70 AUTEX LIETUVA
C71 IVETRA
C72 LINE-X
C75 GINSTATA
C78 BORGALITA
C79 VISMAS
C81 COBB BALTIC
C82 RAIMEX
C83 PROAGRO
C84 OKSVIDA

Ką pasėsi... 2014
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Sektorius D

D34 ROVALTRA
D35 AGROPARA
D37 GRADERLITAS
D38 MECRO TECHNIKONAS
D39 GRATECH
D40 DALAUDAS IR CO
D41 UMEGA
D42 WITRAKTOR
D43 KONEKESKO LIETUVA
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D1 SERPANTINAS
D3 FORESTILA
D4 MIŠKO DARBAI
D5 LATAKKO
D8 LIŪDYNĖ
D9 AGROVARTAI
D10 ANDRAVA
D11 MEXA
D12 GALUOTAS
D13 LIVILA
D14 SOLOSERVIS
D15 ORDO
D16 WIELTON S.A.
D17 AGROPARA
D18 WESTERN FABRICATION
D19 AGROTAKA
D20 AGROTAKA
D21 PADAGAS V. IR KO
D22 DINAPOLIS
D23 LITECHNIJA
D24 LITECHNIJA
D25 ROMUDAVA
D26 BALTIC INVEST
D27 HORO MECHANIKA
D30 PASVALIO AGRODILERIS
D31 MARGUČIAI
D32 AGRIMATCO VILNIUS
D33 FORESTEKA
D33 MMC FOREST

Ką pasėsi... 2014
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Sektorius E (Paviljonas Nr. 1)
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E1 LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJA
E3 BTA INSURANCE COMPANY SE FILIALAS
E4 PRUSZYNSKI IR PARTNERIAI
E5 ŪKININKO PATARĖJAS
E6 MIŠKAI BALTIJOS
E7 ŽAIBOSAUGA
E8 BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GMBH
E9 KAD NEBŪTŲ ŠALTA
E10 AGROKOMFORTAS
E11 JUODASIS GINTARAS
E12 AGROINŽINERIJA
E13 VITERA BALTIC
E14 GRADERLITAS
E15 LNB PERMIX PLANT
E16 INTER-SILO
E17 TODESA
E18 MANO ŪKIS
E19 ŽAIBAS
E20 PIONEER HI-BRED
E21 AGROCHEMA
E22 ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS
E23 IAGRO
E24 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJA
E25 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO
TARNYBA
E26 KUSTODIJA
E28 EŽIUKAI
E29 BIOENERGY LT

Ką pasėsi... 2014
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E30 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
E31 DELAVAL
E32 ŪKININKO PATARĖJAS
E33 EKOAGROS
E34 ARVI FERTIS
E35 LINAS AGRO
E36 GEA FARM TECHNOLOGIES
E37 GINALAS
E38 MOTO MARINE
E39 HANSE PLANT
E40 KAUNO KOLEGIJA
E41 VH LIETUVA
E42 LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ
MOKSLŲ CENTRAS
E43 AGRO BIRŽA
E43 AGRO NAMAI
E43 FINAGRO
E43 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA
E44 TIMAC AGRO LT
E45 SYNGENTA AGRO SERVICES AG ATSTOVYBĖ
LIETUVOJE
E46 PIENO TYRIMAI
E47 GINALAS
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Sektorius F (Paviljonas Nr. 1)
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F1 RUVERA
F2 KRINONA
F3 ORESTINA
F4 BIOHUMUS LT
F5 MONIER
F6 BALTIJOS ANGARŲ SERVISAS
F7 AGROLINIJA
F8 AGROPASLAUGA
F8 MOTORIDER
F9 ŠOMIS
F10 KONKORDIJA
F11 AGROMERZ
F12 EKOANGARAI
F13 RYTERNA
F14 AŠA
F15 GUDINO J. ĮMONĖ
F16 LABAS IR KO
F17 ALDILĖ
F18 AGRILITA
F19 DEIMENA
F20 EKO FARM
F21 VAIKIS
F22 AGROPRIMUM
F23 GGP
F24 PLASTENA
F25 RAUDONIŲ ŪKIS
F26 WOLF SYSTEM
F27 TECHNIKOS PREKYBA IR NUOMA
F29 SCAFCO GRAIN SYSTEMS
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F30 POHJOLA FINANCE
F31 DUGUVA
F32 LIETUVOS VEISLININKYSTĖ
F33 ORTITAS
F34 BALTGINA
F35 GENIMPEKSAS
F36 VR GROUP
F37 SILTS NAMS
F38 UPONOR
F39 ALGINSTA
F40 Ž. Ū. PROJEKTAI
F41 AGROLITIMPEX
F42 AGROSS
F43 BAUER INT
F44 SANTERA S. VIDEIKIO ĮMONĖ
F45 OPTITA
F46 MAIDINA
F47 MALSINA
F48 SILTS NAMS
F49 PAPILIO KIBIRKŠTIS
F50 DEZINFA
F51 KAUNO HIDROGEOLOGIJA
F52 PRECISION FARMING
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Sektorius G
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G1 EGZOTIKA
G2 OZONO CENTRAS
G3 TECHNIKOS UOSTAS
G4 AGROSAC
G5 RONIKA IR KO
G6 VISMAS
G7 FRAKTAS
G8 VILKONA
G9 PRECO
G10 DANILIŠKIŲ AUTOCENTRAS
G11 AVOTINI LIETUVA
G13 TOOL MARKETING
G14 UNIPURAS
G16 GITANA
G58 KLAUSK AGRONOMO
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Sektorius H
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H2 AUTOBRAVA
H3 SOSTENA
H4 AUTOVERSLO AUTOMOBILIAI
H6 JMA KAUNAS
H7 BALTIEVA
H8 AUTOTOJA
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ORGANIZACINIS KOMITETAS
VIGILIJUS JUKNA – Komiteto garbės Pirmininkas,
LR žemės ūkio ministras
ANTANAS MAZILIAUSKAS – Komiteto Pirmininkas,
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius
VIRGINIJUS VENSKUTONIS – Komiteto pirmininko pavaduotojas,
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius
LAIMA TAPARAUSKIENĖ – ASU prorektorė
BIRUTĖ STEIKŪNIENĖ – parodų centro vadovė;
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas
LAURA ŽEMAITIENĖ – ASU viešųjų ryšių ir marketingo skyriaus vedėja
VYTENIS NEVERDAUSKAS – „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis
redaktorius.

DARBO GRUPĖ
A. Andrijauskienė
R. Mažeika
A. Arnašiutė
R. Petlickaitė
R. Čiūtas
R. Pranaitienė
R. Jodenytė
V. Pužauskas
A. Jonaitis
J. Račilauskienė
V. Laukaitis
E. Šarauskis
V. Liakas
E. Liakienė
A. Šlapkauskas
M. Martinkus
A. Žilionis
N. Matulionienė
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žemės ūkio parodos

dalyviai

Parodos dalyviai

UAB ABARA GROUP
Obelynės g. 38, LT–47401 Kaunas
Tel. +370 670 87 055
Faks. +370 37 40 6670
El. paštas info@kamenkatilai.lt
www.kamenkatilai.lt

C22
VADOVYBĖ
Linas Jonikas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Abara group“ yra oficiali ir įgaliota „Kamen“ gamintojo atstovas
Lietuvoje. Gamintojas „Kamen“ gamina kokybiškus kieto kuro katilus,
granulinius katilus, oro šildytuvus, kurenamus kietu kuru arba granulėmis,
gamybinėms patalpoms.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Construction, water management and heat economy equipment.
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UAB AGRILITA
Bobkalnio k., LT–38445 Panevėžio r.
Tel. +370 45 59 83 33
Faks. +370 45 59 83 34
El. paštas aloyzas.kireilis@agrilita.lt
www.agrilita.lt

F18
VADOVYBĖ
Aloyzas Kireilis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agrilita“ – lietuviško kapitalo įmonė, įsteigta remiantis dešimties metų
patirtimi gyvulininkystės įrangos srityje. Esame specializuota fermų įrangos
ir technikos tiekimo įmonė. Mūsų patirtis, sukauptos žinios ir kokybiška,
visoje Europoje žinoma įranga leidžia pasiūlyti klientams aukščiausio lygio
technologijas, priežiūrą ir konsultacijas.
Tikime, kad, išnaudodami savo bei mūsų partnerių patirtį ir žinias, tapsime
naudingais Jūsų ūkio technikos tiekėjais. Tiekiame įrangą, konsultuojame
fermų, mėšlo tvarkymo, melžimo įrangos, pašarų gamybos cechų, biodujų
gamybos technologijų klausimais.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Fermų vidaus įranga, melžimo ir pieno atšaldymo įranga, malūnai, grūdų
traiškytuvai, pašarų bokštai ir užpildymo įranga, automatinio šėrimo vagonėliai ir juostiniai transporteriai, ventiliacijos įranga, mėšlo skreperiai, srutų
siurbliai, maišyklės, srutų rezervuarai ir lagūnos, srutovežiai, srutų įterpimo
įranga, srutų separatoriai, pašarų dalintuvai, šiaudų smulkintuvai, priekabos,
skutikai, laukų laistymo įranga, biodujų jėgainės.
EKSPONATAI
Srutų maišytuvai, siurbliai, skreperiai, grūdų traiškytuvai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Indoor equipment for farms, milking and milk refrigerating equipment, mills,
roller crushers, silo towers and filling equipment, automatic feeding trolleys
and belt conveyors, ventilation equipment, muck scrapers, slurry pumps,
mixers, slurry tanks and lagoons, slurry spreaders, slurry injectors, slurry
separators, feed dividers, straw choppers, semi-trailers, hoeing ploughs,
field irrigation equipment, biogas plants.
Ką pasėsi... 2014
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UAB AGRIMATCO VILNIUS
Žirmūnų g. 67, LT–90112 Vilnius
Tel. +370 686 09 592
Faks. +370 37 55 21 74
El. paštas vitalijus.sulnis@agrimatco.lt
www.agrimatco.lt

D32
VADOVYBĖ
Valdas Krivelis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agrimatco Vilnius“ yra visame pasaulyje gerai žinomos kompanijos „Agrimatco“ padalinys. Savo veiklą Lietuvoje pradėjo 1998 metais.
Parduodame kokybiškus ir nebrangius produktus: žemės ūkio techniką,
daržovių ir lauko kultūrinių augalų sėklas, augalų apsaugos priemones,
mikroelementines trąšas.
FILIALAI
S.Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r.
Regioniniai vadybininkai: Akmenės, Joniškio, Šiaulių, Kauno, Kėdainių,
Jonavos, Kupiškio, Rokiškio, Raseinių, Tauragės, Jurbarko, Vilkaviškio,
Marijampolės, Šakių r.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Augalų apsaugos priemonės: herbicidai, fungicidai, insekticidai, PAM, beicai,
augimo reguliatoriai, mikroelementinės trąšos, lauko kultūrų sėklos, daržovių
sėklos, žemės ūkio technika: purkštuvai, sėjamosios, trąšų barstomosios,
žemės dirbimo technika.
EKSPONATAI
„Farmet K600PS“, „Farmet GX380NS“, „Monosem NG plius“ 4–2 vnt.,
„Jacto Advance 3000/24“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Plant protection means: herbicides, fungicides, insecticides, surfactants,
seed treatment, growth-regulating chemicals, micronutrient fertilizers,
seeds of field crops, seeds of vegetables, agricultural equipment: spraying
machines, seeding machines, fertilizer spreaders, tillage equipment.
FARMET K600PS, FARMET GX380NS, MONOSEM NG plius 4–2 pcs.
JACTO Advance 3000/24.
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UAB AGROCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT–55296 Jonavos r.
Tel. +370 349 56 142
Faks. +370 349 56 541
El. paštas info@agrochema.lt
www.agrochema.lt

E21
VADOVYBĖ
Mindaugas Balkus – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Viena didžiausių agroverslo bendrovių, plečianti savo veiklą Baltijos šalyse,
propaguojanti produktų ir paslaugų kokybę, atsakingumą ir pagarbą klientams. Yra pagrindinė AB „Achema“ produkcijos platintoja Baltijos šalyse. Palaiko glaudžius ryšius su pažangiomis agroverslo firmomis įvairiose šalyse.
FILIALAI
SIA „Agrochema Latvia“, „Agrochema Eesti“ OÜ, „Agrochemos grūdai“,
UAB „Žemaitijos grūdai“, KB „Žemaitijos pašarai“.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
grūdų supirkimas;
skystųjų trąšų ir mišinių gamyba;
elevatorių paslaugos;
trąšų fasavimas;
logistika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Skystosios trąšos, biriosios ir mikroelementinės trąšos, NPK trąšų mišiniai,
amino rūgštys, augalų apsaugos priemonės, žymėtasis ir krosnių kuras,
durpių produktai, kuro briketai, ūkio ir ūkinės prekės, trąšų fasavimas, grūdų
supirkimas, kreditavimas trąšomis, konsultacija agronominiais klausimais.
EKSPONATAI
Biriosios ir skystosios azoto, fosforo ir kalio trąšos, mikroelementinės
trąšos, amino rūgštys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Liquid fertilizers LYDERIS, bulk fertilizers. Peat and its products. Plant
protection means.
Elevation services. Specialists of the Company provide consultations in
the issues related to plant fertilization, crop handling and other agronomic
issues.
Ką pasėsi... 2014
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Parodos dalyviai

UAB AGROINFO
Neries krantinė 16, LT–48402 Kaunas
Tel. +370 37 26 09 46
Faks. +370 37 26 09 46
El. paštas info@agroinfo.lt
www.agroinfo.lt

B9
VADOVYBĖ
Mindaugas Eidukaitis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agroinfo“ įsteigta 2004 metais. Nuo pat veiklos pradžios visą dėmesį
skiriame žemės ūkio verslininkams, teikdami jiems praktinę ir informacinę
pagalbą. Mūsų įmonėje dirbantys konsultantai ir aukštos kvalifikacijos
specialistai siūlo pagalbą plėtojant verslą, prisitaikant prie kintančių rinkos
sąlygų, didinant konkurencingumą ir siekiant didesnio veiklos efektyvumo.
Visos teikiamos paslaugos ir siūlomi produktai yra išskirtinės kokybės ir
pritaikomi kiekvieno kliento pageidavimams.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mobilus pasterizatorius „Milk Taxi“, krekenų girdymo įranga „Coloquick“,
„Holm&Laue“ veršelių laikymo linijos produktai, rujų stebėjimo sistema
„Heatime“, šėrimo valdymo sistema „Dairytuner“, bandos valdymo kompiuterinė programa „Uniform“, čiužiniai karvėms „Erri-Comfort“, neužšalančios
girdyklos „Ritchie“.
Konsultacijos: veršelių auginimas ir priežiūra, reprodukcijos valdymas, pieno
ūkių finansinės veiklos analizė, įrangos priežiūros paslaugos, mokymai,
įrangos diegimas, fermų įranga ir dizainas.
EKSPONATAI
Mobilus pasterizatorius „Milk Taxi“, krekenų girdymo sistema „Coloquick“,
rujų/atrajojimo stebėjimo sistema „Heatime-Ruminact“, bandos valdymo
kompiuterinė programa „Uniform“, karvių girdyklos „Ritchie“, karvių guoliavietės „Erri-Comfort“.
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GOODS, SERVICES, EXHIBITS
MILK TAXI mobile milk pasteurizing system, COLOQUIK colostrum management system, HOLM&LAUE calf care line products, DAIRYTUNER
feed management system, UNIFORM herd management software, cow
mattresses ERRI–COMFORT.
Consultations in the following fields: calf breeding and care, reproduction
management, analysis of dairy husbandry financial activity, equipment
maintenance services, trainings, equipment installation.
MILK TAXI mobile milk pasteurizing system. IGLOO-VERANDA calf housing.
UNIFORM herd management software.
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UAB AGROINŽINERIJA
Lazdynų g. 21, LT–04129 Vilnius
Tel. +370 5 245 0418
Faks. +370 5 245 0418
El. paštas info@agroinzinerija.lt
www.agroinzinerija.lt

E12
VADOVYBĖ
Jūratė Miliauskienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Įmonė įkurta 1990 metais. UAB „Agroinžinerija“ teikia įrangą ir paslaugas
Lietuvos ir Latvijos įmonėms ir ūkininkams.
Atstovaujame Belgijos, Olandijos, Vokietijos įmones: „Roxell“ N.V, „Petersime“ N.V, „Ermaf“ B.V, „Stienen“ B.V, „Gasolec“ B.V, ITB B.V, „Vostermans“
B.V, „Specht“.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įranga fermoms: vėdinimas, šėrimas – girdymas, šildymas, apšvietimas,
bokštai, pašarų išdalinimas, inkubatoriai, pramoninės plovimo mašinos.
Konsultacijos, projektų ruošimas, įrangos tiekimas, montavimas, aptarnavimas.
EKSPONATAI
Lesyklos, šildytuvai, oro padavimo sklendės, klimato kontrolieriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Farm equipment (ventilation, feeding – watering, heating, lighting, feed
dividing), towers, hatchers, industrial washing machines.
Consultations, development of projects, equipment supply, installation,
maintenance.
Feeders, heaters, air supply gate valves, climate controllers.
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UAB AGROKOMFORTAS
Slėnio g. 3A, LT–20143 Ukmergė
Tel. +370 698 78 976
Faks. +370 340 63 336
El. paštas agrokomfortas@takas.lt

E10
VADOVYBĖ
Žymantas Pažūsis
APIE ĮMONĘ
Įmonės veikla – projektavimas, tiekimas, montavimo darbai, aptarnavimas.
Įmonė atstovauja: „Maschinenfabrik“, „Meyer-Lohne“ GmbH, „Moeller-Agrarklima“ GmbH, „Neuero-Farm-Foerdertechnik“ GmbH, „Draumat-Agrotec“
GmbH, „EnSpar“ GmbH, „Lubing“ GmbH&Co KG.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
biodujų gamybos technologijos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Biodujų gamybos technologijos ir įrengimai, fermų įranga (kiaulių, paukščių,
galvijų), technika srutų ūkiui, ventiliavimo ir šėrimo įrenginiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Biogas generation technologies and facilities, farm equipment (pig, bird,
cow), slurry equipment. Ventilation and feeding facilities.
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UAB AGROKONCERNO
Žibuoklių g. 16, LT–57126 Kėdainiai
Tel. +370 347 41 625
Faks. +370 347 41 586
El. paštas atechnika@atechnika.lt
www.atechnika.lt

TECHNIKA

A11, B12

VADOVYBĖ
Gediminas Leščinskis
APIE ĮMONĘ
UAB „Agrokoncerno technika“ jau 12 metų prekiauja nauja ir naudota žemės
ūkio technika. Sukaupta patirtis remontuojant įvairią žemės ūkio techniką.
Surasti patikimi atsarginių detalių tiekėjai užsienio šalyse.
FILIALAI
Sodų g. 4, LT–81178 Kuršėnai, tel. +370 415 85 846, faks. +370 415 53 531
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
remontuojame variklius, visų tipų pavarų dėžes;
gaminame hidraulines žarnas;
tiekiame detales žemės ūkio technikai;
žemės ūkio technikos nuoma;
garantinis ir pogarantinis žemės ūkio technikos aptarnavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Agrokoncerno technika“ oficialus atstovas:
„Rostselmash“ – kombainai ir pašarų smulkintuvas;
„Versatile“ – nuo 190 iki 575 AG traktoriai;
„LS Tractor“ – nuo 50 iki 100 AG traktoriai;
„Pottinger“ – šienavimo ir žemės dirbimo technika;
„Farmgem“ – purkštuvai;
„Jympa“ – giluminiai purentuvai.
EKSPONATAI
„Rostselmash“ kombainai, „Versatile“ trakoriai, „Pottinger“ šienavimo ir
žemės dirbimo technika, „FarmGEM“ purkštuvai, „Jympa“ giluminis purentuvas, „Lehner“ universalios barstyklės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Is a representative of the following trademarks: POTTINGER – haymaking and tillage equipment, WEIDEMANN – loaders, JYMPA – scrapers,
ROLLAND – muck spreaders and semi-trailers, CARUELLE – sprayers,
KOCKERLING – tillage machinery.
Pottinger haymaking equipment, Weidemann loaders.
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UAB AGROLINIJA
Joninių g.5, LT–56104 Kalniškių k., Kaišiadorių r.
Tel. +370 46 49 106
Faks. +370 5 2074 824
El. paštas ronaldas@agrolinija.lt
www.agrolinija.lt

F7
VADOVYBĖ
Ronaldas Bilskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Agrolinija“ pradėjo vystyti mėsinės galvijininkystės verslą Kaišiadorių rajone
2010 metais. 2013 metais „Agrolinija“ ūkyje, įdiegus pažangią komposto
gamybos techniką – smulkinimo, džiovinimo ir granuliavimo įrangą, pradėta
gaminti ekologiškai švari trąša – granuliuotas galvijų mėšlas. Atlikti išsamūs
tyrimai ES akredituotoje laboratorijoje „Eurofins“. Gautas VŠĮ „Ekoagros“
sertifikatas. Rekomenduojama ekologiniams ūkiams. Ekstensyviai auginami Angus ir Simental mėsinių veislių galvijai bei jų mišrūnai. Taip pat
gamina ekologines organines trąšas. Įmonė prekiauja ekologiška jautiena
ir trąšomis.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
ekologiški maisto produktai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Granuliuotas galvijų mėšlas;
kompostas iš galvijų mėšlo;
biohumusas.
EKSPONATAI
Organinės trąšos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Cattle breeding, plant protection and fertilizers, ecological foodstuff.
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UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT–36144 Panevėžys
Tel. +370 700 10 045
Faks. +370 700 10 045
El. paštas osvaldas@agrolitimpex.lt
www.agrolitimpex.lt

F41
VADOVYBĖ
Osvaldas Didžgalvis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Tarptautinė didmeninė prekyba žemės ūkio produktais. Prekyba Lietuvoje
žolių sėklų mišiniais pievoms ir ganykloms, taip pat kukurūzų hibridinėms
sėklomis.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Sėklos, sėklų pavyzdžiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of grass seeds for fields and pastures in Lithuania, and hybrid corn
seeds.
Seeds, samples of seeds.
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UAB AGROLIUX
J. Janonio g. 30a, LT–35289 Panevėžys
Tel. +370 686 78 183
Faks. +370 45 46 19 94
El. paštas marketingas@agroliux.lt
www.lemigo.lt

C62
VADOVYBĖ
Linas Dauknys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agroliux“ yra Lenkijos įmonės „Lemigo“, gaminančios plataus asortimento guminę, PVC, PU ir EVA avalynę, atstovė Lietuvoje ir užsiima
„Lemigo“ gamyklos produkcijos didmenine bei mažmenine prekyba. Kita
įmonės veiklos sritis – didmeninė prekyba žemės ūkio mašinų bei traktorių
detalėmis.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Lemigo“ prekių asortimentas įvairus ir daugialypis. Tai tekstilės avalynė,
darbo bei sniego batai, specifinė ir profesionali avalynė, skirta medžioklei,
žvejybai, apsauginė avalynė iš PVC ir EVA medžiagų, įvairių modelių batai,
skirti dėvėti laisvalaikiu ir buityje.
EKSPONATAI
Darbo batai, laisvalaikio batai, batai vaikams, botai, apranga bei avalynė
žvejams, medžiotojams, kitos prekės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Representative of „LEMIGO“, Polish Company, producing wide range of
rubber, PVC, PU and EVA shoes, in Lithuania.
Work shoes, outdoor shoes, children`s shoes, boots, clothing and shoes
for fishermen, hunters, other products.
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UAB AGROMERZ
Nemuno g. 73, LT–37356 Panevėžys
Tel. +370 685 84 211
El. paštas info@agromerz.lt
www.agromerz.lt

F11
VADOVYBĖ
Mantas Atraškevičius
APIE ĮMONĘ
UAB „Agromerz“ – fermų įrangos prekyba.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
biodujų jėgainės.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Melžimo robotai, šėrimo robotai, pašarų pristumimo robotai, automatinės
veršelių girdyklos, pieno linijos, melžimo aikštelės, mėšlo šalinimo įranga:
rezervuarai ir lagūnos, siurbliai, maišyklės, separatoriai. Karvių čiužiniai,
guminiai kilimėliai. Biodujos.
EKSPONATAI
Melžimo robotas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Milking robots, feeding robots, feed pushing robots, automatic milk feeder for
calves, milk lines, milking parlors, muck removal equipment: tanks and lagoons, pumps, mixers, separators. Cow mattresses, rubber carpets. Biogas.
Milking robot.
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UAB AGRONOJA
Latvių g. 64A-24, LT–08113 Vilniaus m.
Tel. +370 682 57 086
Faks. +370 446 71 958
El. paštas info@agronoja.lt
www.agronoja.lt

A6
VADOVYBĖ
Vaidotas Valinčius – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agronoja“ įkurta 2008 metų pabaigoje. Nuo 2009 metų pradžios
UAB „Agronoja“ oficialiai atstovauja Lietuvoje Airijos kompanijai „McHale“ ir
jos gaminamai žemės ūkio technikai. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – prekyba žemės ūkio technika bei šalyje gerai žinomų užsienio šalių technikos
gamintojų atsarginėmis dalimis.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„McHale“ žemės ūkio technika ir atsarginės dalys.
EKSPONATAI
Presai „McHale“, rulonų vyniotuvai „McHale“, „McHale“ rulonų atkandėjai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
McHale agricultural machinery and spare parts.
McHale presses, McHale bale wrappers, McHale bale splitters.
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UAB AGROPARA
Papynaujo k., Kvėdarnos sen., LT–75342 Šilalės r.
Tel. +370 611 16 026
Faks. +370 449 79 321
El. paštas info@agropara.lt
www.agropara.lt

D17, D35
VADOVYBĖ
Nerijus Košinskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agropara“ buvo įregistruota 2007 metais, nors žemės ūkio technikos pardavimų ir paslaugų srityje sėkmingai vykdome veiklą jau nuo
1990 metų. Mūsų įmonės išskirtinai specializuojasi pašarų ruošimo, žemės
ūkio naudmenų krovos ir transportavimo sektoriuje.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
garantinė ir pogarantinė priežiūra;
atsarginės žemės ūkio technikos dalys;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Daros Green“ (Vokietija) – žoliapjovės, „Granit“ (Lenkija) – frontaliniai
krautuvai, „Pottinger“ (Austrija) – žoliapjovės, grėbliai, vartytuvai, žalienų
rinktuvai, „Krone“ (Vokietija) – žoliapjovės, grėbliai, vartytuvai, pašarų
dalytuvai, „Mchale“ (Airija) – vyniotuvai, „Elho“ (Suomija) – vyniotuvai.
EKSPONATAI
Pakabinamos šienapjovės, frontaliniai krautuvai, grėbliai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
DAROS Green (Germany) – mowers. GRANIT (Poland) – front loaders.
POTTINGER (Austria) – mowers, rakes, tedders, forage harvesters. KRONE
(Germany) – mowers, rakes, tedders, feed dividing equipment. MCHALE
(Ireland) – wrappers. ELHO (Finland) – wrappers.
Mounted mowers, front loaders, rakes.
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UAB AGROPRIMUM
Verslo g. 17, Kumpių k., LT–54311 Kauno r. sav.
Tel. +370 662 22 788
El. paštas info@agroprimum.lt
www.agroprimum.lt

F22
VADOVYBĖ
Tomas Javorskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agroprimum“ pasiūlys Jums technologiškai pažangias azoto trąšas
„UREAstabil“, KAS priedą „StabilureN“, geriausius mikroelementų naudojimo receptus, amino rūgštis ir profesionaliai patars, kaip tinkamai šiuos
produktus naudoti. Mes pasirūpinsime Jūsų derliumi nuo pradžios iki galo.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Azotinė trąša „UREAstabil“, KAS priedas „StabilureN“, mikroelementinės trąšos, amino rūgštys, augalų apsaugos produktai, „Agroprimum“ laboratorija.
EKSPONATAI
„UREAstabil“, „StabilureN“, mikroelementai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
UREAstabil nitrogen fertilizer, KAS additive StabilureN, micronutrient fertilizers, amino acids, plant protection products, AGROPRIMUM laboratory.
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UAB AGROSAC
Ulonų g. 16, LT–62157 Alytus
Tel. +370 699 42 400
Faks. +370 315 53 648
El. paštas agrosacd@gmail.com
www.agrosac.lt

G4
VADOVYBĖ
Dainius Puodžiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Tai Lietuviško kapitalo įmonė, siūlanti Lietuvos rinkai aukštos kokybės, danišką SAC ir itališką „Interpuls“ pieno melžimo įrangą, fermų vidaus įrangą,
melžimo įrangos higienos prekes. Mūsų įmonės aukštos kvalifikacijos specialistai padės rasti optimalius sprendimus pieno ūkių problemoms spręsti.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Daniška pieno melžimo įranga SAC (melžimo aikštelės „Eglutės“, „Tandemas“, „Šonas prie šono“, „Karuselės“ tipo, mobilūs melžimo agregatai;
pieno melžimo linijos; pieno aušintuvai; fermų vidaus įranga; mėšlo šalinimo
įranga; mėšlidės ir skysto mėšlo rezervuarai; angarai žemės ūkio technikai),
tešmens higienos ir priežiūros priemonės „Ecolab“, šarminiai ir rūgštiniai
plovikliai pieno melžimo įrangai plauti; gyvulių priežiūros priemonės; įvairių
tipų melžikliai; pieno ir vakuumo žarnos; atsarginės pieno melžimo įrangos
detalės; pašarinių žolių mišiniai; plėvelė šienainiui ir silosui.
Pristatome įrangą ir prekes visoje Lietuvoje, konsultuojame, projektuojame,
atliekame rekonstrukcijos ir statybos darbus, montuojame ir prižiūrime
įrangą.
EKSPONATAI
Pieno melžimo įranga, tešmens priežiūros priemonės, pieno melžimo
įrangos atsarginės detalės, elektriniai piemenys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Danish „SAC“ milking equipment, indoor farm equipment, muck removal
equipment, sheds for agricultural machinery.
Milking equipment, udder care products, spare parts for milking equipment,
electric fences.
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UAB AGROSERVISAS LT
Savanorių g. 26, Verėduvos k., LT–60291 Raseinių r.
Tel. +370 610 62 562
Faks. +370 428 47 373
El. paštas e.orzekauskaite@dzeirana.lt
www.dzeirana.lt

A16
VADOVYBĖ
Rūta Misevičienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agroservisas LT“ – solidi, ambicinga įmonė, įkurta 2004 metais
Verėduvos kaime, Raseinių rajone, galinti įtikti net ir pačiam išrankiausiam
pirkėjui. 2014 metais UAB „Džeiranos agroservisas“ virto UAB „Agroservisas
LT“. Įmonė prekiauja traktoriais ir MTZ traktorių atsarginėmis detalėmis.
FILIALAI
Giedrių g. 153, Bučiūnų k., Vilkaviškio r.
Pramonės g. 12, Panevėžys
Parodos g. 10, Biržai
UAB „Džeiremta“, Žemaičių g. 2, Raseiniai
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Hattat“ traktoriai: A80C, A90, A100 ir A110; Belarus 320.
EKSPONATAI
Traktoriai (6 vnt.).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
HATTAT tractors – A80C, A90, A100 and A110, Belarus 320.
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UAB AGROSISTEMOS
Varslo g. 17, Kumpiai, LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 26 16 12, +370 679 28 387
Faks. +370 37 26 16 12
El. paštas info@agrosistemos.lt
www.agrosistemos.lt

B4
VADOVYBĖ
Audrius Guzevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agrosistemos“ – įmonė, įsikūrusi Kaune, netoli ViaBaltica kelio. Mūsų
įmonės darbuotojai konsultuoja ūkininkus ir žemės ūkio bendroves įvairios
žemės ūkio įrangos įsigijimo bei naudojimo klausimais. Įmonė daugiausiai
specializuojasi grūdų sandėliavimo įrangos prekyboje. Taip pat atliekame
garantinį ir pogarantinį mūsų parduodamos įrangos aptarnavimą.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
Grūdų bokštai, grūdų transportavimo įrengimai, grūdų valomosios, grūdų
džiovyklos, grūdų malūnai, grūdų traiškytuvai, grūdų drėgmės matuokliai,
pašarų bokštai, pašarų maišytuvai, srutų cisternos, priekabos ir puspriekabės, atsarginės detalės įvairiai žemės ūkio technikai bei traktoriams,
traktoriai, kita.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų sandėliavimo įranga, žemės dirbimo technika, ratinai traktoriai.
EKSPONATAI
Grūdų bokštas, pašarų bokštas, sraigtiniai grūdų transporteriai, grūdų
malūnas, grūdų traiškytuvas, pašarų maišytuvas, grūdų valomoji, grūdų
džiovykla, diskinis skutikas, giluminis skutikas, traktoriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Grain storage equipment, tillage equipment, wheeled tractors.
Grain towers, feed towers, screw-type grain conveyor, grain mill, grain
thresher, feed mixer, grain cleaner, grain dryer, disc scraper, deep scrapper,
tractors.
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UAB AGROSS
Smolensko g. 10A, LT–03201 Vilnius
Tel. +370 5 233 5340
Faks. +370 5 233 5345
El. paštas info@agross.lt
www.agross.lt

F42
VADOVYBĖ
Dalia Šermukšnienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Gyvulininkystės ūkiui skirtų produktų atstovavimas ir prekyba. Seminarai,
konferencijos, parodos. Klientų konsultavimas gyvulių šėrimo, auginimo,
sveikatingumo klausimais.
FILIALAI
Įmonės vadybininkai dirba visuose Lietuvos regionuose.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žvėrininkystė;
žirgininkystė;
veterinarija;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
konsultuoja ūkius dirbamos žemės įsigijimo klausimais;
pristato ūkiams IT sprendimus;
suteikia konsultacijas kreditavimo klausimais;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
UAB „Agross“ – pašarų priedai, veterinariniai instrumentai, biocidai,
dezinfekcinės ir plovimo medžiagos, VšĮ „AgroSchool“ – IT sprendimai
žemės ūkiui.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Representation and sale of cattle breeding products designed for farms, consulting of clients on issues related to cattle feeding, breeding and heath care.
„AGROSS“, UAB – feed additives, veterinary tools, biocides, disinfectants
and washing agents. „AgroSchool“, VšĮ – IT solutions for agriculture.
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UAB AGROTAKA
Lingailių g. 5, LT–79241 Šiauliai
Tel. +370 41 51 91 16
Faks. +370 41 50 70 90
El. paštas marius@agrotaka.lt
www.agrotaka.lt

D19, D20
VADOVYBĖ
Aidas Ragainis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Mūsų įmonė įkurta 1997 metais Šiauliuose, o 2006 metais atidarėme padalinį Vievyje, kad patenkintume šio regiono ūkininkų poreikius.
Šiuo metu UAB „Agrotaka“ ne tik prekiauja nauja ir naudota žemės ūkio
technika, smulkesnėmis detalėmis, bet ir ją remontuoja. Galime pasiūlyti
platų žemės ūkio technikos ir padargų asortimentą – pradedant plūgais
ir baigiant traktoriais, kombainais. Seniai užmegzti ryšiai ir palaikomi
ilgalaikiai santykiai su užsienio partneriais, leidžia mums pasiūlyti prekes
patraukliomis kainomis.
Mūsų parduotuvėse platus pasirinkimas diržų, padangų, guolių ir kitų detalių,
reikalingų žemės ūkio technikai. Jei reikiamų prekių parduotuvėje nėra – ne
problema, nes, klientui pageidaujant, galime užsakyti prekes iš užsienio
partnerių. Klientui pageidaujant, užsakymą galime pristatyti į namus.
Nuo įmonės įkūrimo ypač didelį dėmesį skiriame darbuotuojų kvalifikacijų
kėlimui. Pas mus dirba išsilavinę, savo darbą išmanantys specialistai, nuolat
vykstantys į tobulinimosi kursus svetur.
Mes stengiamės, kad klientas būtų maksimaliai patenkintas, todėl,
tenkindami kliento poreikius, visada ieškome optimaliausio varianto. Ne
veltui vadovaujamės šūkiu – lengviau pasiekiamas rezultatas. Kviečiame
apsilankyti ir įsitikinti, kad tai nėra tik tušti žodžiai.
FILIALAI
Statybininkų g. 9A, LT–21364 Vievis
Tel. +370 5 282 5181, mob. +370 650 492 69
Faks. +370 5 282 5182
El. paštas vievis@agrotaka.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.

54

Ką pasėsi... 2014

Parodos dalyviai

PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika, miško technika, puspriekabės, mėšlo kratytuvai,
miško priekabos, sėjamosios, smulkintuvai, mulčiariai, diskiniai skutikai,
diskiniai plūgai, plūgai, žemės dirbimo frezos, šakų smulkintuvai, šieno
vartytuvai, šieno grėbliai, rotacinės šienapjovės, būgninės šienapjovės,
trąšų barstytuvai ir kita technika.
EKSPONATAI
Žemės ūkio technika, miško technika, puspriekabės, mėšlo kratytuvai,
miško priekabos, sėjamosios, smulkintuvai, mulčiariai, diskiniai skutikai,
diskiniai plūgai, plūgai, žemės dirbimo frezos, šakų smulkintuvai, šieno
vartytuvai, šieno grėbliai, rotacinės šienapjovės, būgninės šienapjovės,
trąšų barstytuvai ir kita technika.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Agricultural machinery, forestry machinery, semi-trailers, muck spreaders,
forest trailers, seeding machines, milling machines, mulch disc scrapers,
disc ploughs, ploughs, tillage cutters, branch shredders, hay tedders, hay
rakes, rotary mowers, drum mowers, fertilizer sprayers and other equipment.
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UAB AGROTEKA
Ateities pl. 45B, LT–52104 Kaunas
Tel. +370 37 43 01 81
Faks. +370 37 43 01 06
El. paštas agroteka@agroteka.lt
www.agroteka.lt

A8

VADOVYBĖ
Eimantas Kavoliūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Agroteka“ jau aštuntus metus sėkmingai dirba žemės ūkio sektoriuje.
Pagrindinė įmonės veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba žemės ūkio
technika, atsarginėmis dalimis ir techninis aptarnavimas.
FILIALAI
Lielvardes nov., Laimdotas iela 31, LV–5070 Lielvarde, Latvia
Tel. +371 650 53 698, faks. +371 650 53 699
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga; žemės ūkio produkcijos perdirbimo
įranga; žemės ūkio technika; miškų technika; komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Zetor“ – patikimi traktoriai iki 136 Ag; „Trac–Lift“ – frontaliniai krautuvai ir
jų priedai; „Vieskan Metalli“ (VM) – kombinuotos prikabinamos sėjamosios
su trąšų įterpimu; „Zago“ – vertikalūs ir horizontalūs pašarų dalytuvai –
maišytuvai; „Esma“ – mobilios grūdų džiovyklos; „JK machinery“ – grūdų
valymo ir rūšiavimo mašinos; „Ovlac“ – tradiciniai ir apverčiamieji plūgai,
skutikai ir giluminiai kultivatoriai; SMS – žemės dirbimo technika, pneumatinės sėjamosios; „Potila“ – priešsėjiniai kultivatoriai ir ražienų kultivatoriai
ir ražienų akėčios; „Maragon“ – pakabinamos ir prikabinamos žoliapjovės;
„Sola“ – kombinuotos pakabinamos sėjamosios su trąšų įterpimu, tikslios sėjamosios su trąšų įterpimu, pakabinami ir prikabinami trąšų barstytuvai; „Supertino“ – ritininių ir stačiakampių ryšulių presai, savikrovės žolės priekabos
su pjovimo ir šėrimo įranga; „Pichon“ – Europoje lyderiaujantys srutvežiai,
pilnai cinkuoti mėšlo kratytuvai, kompaktiški krautuvai; „Malone“ – siloso
gamybos puspriekabės; „Solos“ – puspriekabės; „Agrio“ – prikabinami,
pakabinami ir savaeigiai purkštuvai; „Delimbe“ – pneumatinės sėjamosios
padargams; „Goweil“ – ritininių ir stačiakampių ryšulių vyniotuvai, pašarų
tvarkymo įranga; „Breviglieri“ – mulčeriai, vertikalios frezos ir rotoriniai kultivatoriai; „Agro-Masz“ – žemės įdirbimo technika; „Emily“ – gyvulininkystės
ir aplinkos tvarkymo įranga; „STS Olbramovice“ – ryšulių smulkintuvai;
„Metal-Fach“ – įvairi žemės ūkio technika; „Pom Augustow“– sandėlių
įranga; „Silesfor“ – grūdų sandėliavimo įranga; „CFmoto“ – keturračiai,
įvairios atsarginės dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Reliable Zetor tractors manufactured in Czech Republic, various agricultural
machinery, spare parts and technical maintenance.
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UAB AGROVARTAI
Centrinė g. 2A, Ramučiai, LT–54464 Kauno r.
Tel. +370 687 66 940
Faks. +370 37 43 27 48
El. paštas pazniokas@takas.lt
www.agrovartai.lt

D9
VADOVYBĖ
Gintaras Pazniokas
APIE ĮMONĘ
Įmonė įkurta 2001 metais.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba padangomis visai technikai; akumuliatoriais visų rūšių technikai;
trapeciniais, varijatoriniais, daugiaeiliais, šešiabriauniais, ventiliatoriniais ir
kitokiais diržais žemės ūkio technikai ir pramonei; slėgio, siurbimo, drožlių
nutraukimo, suvirinimo ir kitos paskirties žarnomis. Prekių pristatymas.
EKSPONATAI
Diržai, akumuliatoriai, padangos, žarnos, grūdų sandėlių ir norijų juostos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of tires for all types of machinery; batteries for all types of machinery;
toothed, variable-speed transmission, V-shaped, hex-shaped, fan and other
belts for agricultural machinery and industry; pressure, pump, chip sucking,
welding and other purpose hoses. Delivery of goods.
Belts, batteries, tires, hoses, grain warehouses and conveying equipment.
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AB AKSA
Elektrėnų g. 10, LT–51218 Kaunas
Tel. +370 37 35 02 02
Faks. +370 37 45 57 84
El. paštas modestas@aksa.lt
www.brolio.lt, www.aksa.lt

C28
VADOVYBĖ
Eimantas Blažauskas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
AB „Aksa“ – ilgametę gelžbetonio gaminių žemės ūkiui patirtį turinti įmonė,
įsikūrusi Kaune. Įmonės gaminama produkcija atitinka pažangius kokybės
standartus, išduodami tai paliudijantys sertifikatai. AB „Aksa“ turi daug darbo
su ūkininkais patirties, taiko jiems itin palankias kainas ir įvairias nuolaidas.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statybiniai „Brolio“ blokeliai, surenkami gelžbetoniniai namai, gelžbetoninės grindų plokštės karvidėms ir mėšlidėms, gelžbetoninės skystų atliekų
surinkimo talpos.
EKSPONATAI
Betono blokeliai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„BROLIO“ building blocks, pre-fabricated reinforced-concrete houses,
reinforced-concrete floor plates for cowsheds and dunghills, reinforcedconcrete liquid waste collection tanks.
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UAB AKVASANITA
Kalantos g. 59, LT–52304 Kaunas
Tel. +370 37 45 90 54
Faks. +370 37 45 90 54
El. paštas dariusm@akvasanita.lt
www.siltnamiucentras.lt

B21
VADOVYBĖ
Darius Mirbakas – komercijos direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Akvasanita“ įkurta 2003 metais. Įmonės pagrindinė veikla – surenkamųjų metalinių šiltnamių gamyba ir prekyba. Savo gaminamas ir importuojamas prekes tiekiame visuose Lietuvos regionuose išsidėsčiusioms
mažmeninės prekybos vietoms, prekybos centrams ir statybinėms įmonėms.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vidaus ir lauko durys, fibrocementinės dailylentės, arkiniai ir šlaitiniai
šiltnamiai.
EKSPONATAI
Šiltnamiai, fibrocementinės apdailos plokštės ir dailylentės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Specializes in productions and sale of household greenhouses.
Arch and sloping pre-fabricated greenhouses covered with polycarbonate.
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UAB ALBERT BERNER
Kalvarijų g. 29B, LT–09313 Vilnius
Tel. +370 5 210 4355
Faks. +370 5 235 0020
El. paštas info@berner.lt
www.berner.lt

A16
VADOVYBĖ
Aleksejs Mačuks – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Berner“ įmonių grupė – viena iš pagrindinių aukštos kokybės ir profesionalaus naudojimo produktų, skirtų automobilių pramonei, statybos, medžio
ir metalo apdirbimo sritims ir kitoms pramonės šakoms, tvirtinimo detalių,
įrankių ir chemijos produktų tiesioginių pardavėjų Europoje. Virš 9000
aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistų dirba daugiau kaip 25
Europos šalyse. Jų dėka klientams visuomet bus suteiktos visapusiškos
aptarnavimo paslaugos ir profesionalios konsultacijos.
Daugiau kaip 50 metų „Berner“ prekės ženklas simbolizuoja patikimumą,
saugumą, pastovumą ir kiekvienam skirtus patarimus. „Berner“ įmonių grupė
yra novatoriškas ir kompetentingas partneris, iniciatyviai reaguojantis į klientų poreikius ir rinkos tendencijas, siūlantis kiekvienam klientui pritaikytus
sprendimus ir paslaugas.
VEIKLOS KRYPTYS
Kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Chemijos produktai, produktai automobilių elektrikams, DIN ir standartinės
detalės, padangų ir stabdžių remontas, matavimo ir tikrinimo prietaisai,
gręžimo technika, pjovimas ir šlifavimas, deimantiniai pjovimo ir gręžimo
įrankiai, popieriniai rankšluosčiai, plėvelės, lipnios juostos, darbų saugos
priemonės, rankiniai įrankiai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai, sandėliavimo sistemos ir rinkiniai, dirbtuvių įranga ir daug įvairių kitų prekių, skirtų
automobilių, transporto, žemės ūkio ir remonto pramonei.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Chemical products, products for automotive electricians, DIN and standard
parts, repair of tires and breaks, measurement and control devices, drilling
equipment, cutting and polishing, diamond cutting and drilling tools, paper
towels, films, adhesive tapes, protective equipment, manual tools, pneumatic and electric tools, storage systems and sets, workshop equipment
and many other products designed for vehicles, transport, repair and
agricultural industry.
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UAB ALDILĖ
Jonavos g. 254, LT–44132 Kaunas
Tel. +370 37 32 81 15
El. paštas aldile@aldile.com
www.aldile.com

F17
VADOVYBĖ
Eugenijus Domeika
APIE ĮMONĘ
Prekiaujame nauja, defektuota ir naudota buitine technika, virtuvės indais,
aksesuarais, naujausiais įrankiais greitam ir maloniam maisto gaminimui.
Konsultuojame visais virtuvės įrengimo klausimais. Taisome buitinę
techniką.
FILIALAI
Lietavos g. 5, Jonava, tel. 8 349 52 718
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Virtuvės įrankiai ir indai: keptuvės, virduliai, greitpuodžiai, silikoninės kepimo
formos ir įrankiai, peiliai, pjaustyklės, vakuuminiai indai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
New, defective and used household equipment, cookware, accessories.
Pans, kettles, pressure cookers, silicone bakery molds and tools, knifes,
slicing machines, vacuum containers.
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VšĮ ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS
Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 37 75 23 00
Faks. +370 37 39 75 00
El. paštas vrs@asu.lt
www.asu.lt

E30

VADOVYBĖ
Prof. dr. Antanas Maziliauskas – rektorius.
APIE ĮMONĘ
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) yra aukštojo mokslo ir studijų
institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti tenkinti svarbiausius
visuomenės poreikius. Šiandien tai vienintelis universitetas Lietuvoje,
rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus,
kurie, skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės,
miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias
žinias ir patirtį, yra pripažįstami visame pasaulyje.
Esminiai mūsų veiklos tikslai yra susiję su gamtos ištekliais. Mūsų siekis –
būti pasaulio ekspertais ir nepaisant taikomų technologijų juos tausoti.
Naują Universiteto raidos etapą pradėjome keisdamiesi – ne tik nauju vardu
bei „veidu“, bet ir tapdami atviresni, modernesni. Universiteto misijoje įvardijome savo pagrindinį tikslą – kurti ir skleisti mokslo žinias, nuoširdžiai siekti,
kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą, pilnavertę
gyvenamąją aplinką. Mūsų ateities vizijoje Universitetas – atviras iššūkiams
ir pokyčiams, taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis
tarptautiškumą ir tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio savo
studentų ir dėstytojų tobulėjimo bei institucijos lyderystės tarp savo srities
universitetų.
Šiuo metu Universitete studijuoja beveik 4500 studentų. Studijų ir mokslo
kokybę ASU užtikrina 400 mokslininkų ir 340 dėstytojų. Penkiuose –
Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos, Vandens ūkio ir
žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetuose plėtojamos Biomedicinos,
Socialinių, Fizinių ir Technologijos mokslų studijų sričių programos. Šiuo
metu ASU siūlo 50 bakalauro ir magistrantūros studijų programų, dar 23 –
anglų kalba ir 18 – rusų kalba. Pagal mainų programas ASU studentai gali
rinktis dalines studijas daugiau nei 80 pasaulio universitetų.
Neatsiejama Universiteto mokslo ir studijų gerovės dalis – mūsų mecenatai:
UAB „Rovaltra“, UAB „Lytagra“, UAB „DeLaval“, UAB „Dotnuvos projektai“,
UAB „Baltic agro“, UAB „Arvi“ ir ko, UAB „Agrochema“, UAB „DOJUS
agro“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Agrokoncernas“,
UAB „Plungės Jonis“.
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Aleksandras Stulginskis University (ASU) is a state institution of high education and research, which is constantly improving its activity and meeting
the highest expectations of society needs. t is the only state institution of
higher education and research in Lithuania awarding the diplomas and degrees at PhD, MSc and BSc levels in the fields of food sciences, agriculture,
forestry, water and land resources management, bioenergy and mechanical
engineering, climate change and sustainable use of natural resources.
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UAB ALGINSTA
Lazdynų g. 21–207, LT–04129 Vilnius
Tel. +370 5 245 0417
Faks. +370 5 240 1665
El. paštas info@alginsta.lt
www.alginsta.lt

F39
VADOVYBĖ
Algirdas Sutkus
APIE ĮMONĘ
Bendrovė veiklą pradėjo 1997 metais. Bendrovėje dirba apie 30 darbuotojų.
Įmonė atlieka įvairius fermų rekonstrukcijos darbus ir stato naujas fermas,
prekiauja įranga kiaulių bei karvių fermoms, siūlo skysto mėšlo tvarkymo
įrangą, biodujų įrangą. Kliento pageidavimu UAB „Alginsta“ rengia fermų
projektus, montuoja įrangą, atlieka garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.
Įmonės darbuotojai parenka reikalingą įrangą ar įrankius, parengia projektą,
atitinkantį kliento lūkesčius ir finansines galimybes, sumontuoja įrangą.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekės: kiaulių ir karvių fermų įranga, skysto mėšlo įranga, srutovežiai,
pašarų talpos, biodujų įranga.
Paslaugos: fermų projektai, įrangos montavimas, garantinis ir pogarantinis
aptarnavimas, rekonstravimo ir statybų darbai.
EKSPONATAI
Rezervuaro fragmentas, siurbliai, maišytuvas, šėryklos, ventiliatorius,
langinės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Products: hog and cow farm equipment, liquid muck equipment, slurry
tankers, feed tanks, biogas equipment.
Services: farm projects, equipment installation, warranty and after-sale
service, reconstruction and construction works.
Tank fragment, pumps, mixer, feeders, fan, shutters.
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UAB ANDRAVA
P. Cvirkos g. 7, Tirkšliai, LT–89328 Mažeikių r.
Tel. +370 612 25 920
Faks. +370 700 11 344
El. paštas info@andrava.eu
www.andrava.eu

D10
VADOVYBė
Vidmantas Kungys – direktorius
APIE įMONę
UAB „Andrava“– tai patyręs, energingas, nebijantis ir ieškantis naujovių
kolektyvas. Pagrindinė įmonės veikla – žemės ūkio padargų, puspriekabių,
projektavimas ir gamyba. Turime patirtį projektuojant ir gaminant įvairius
metalo gaminius, todėl galime pagaminti ir pagal individualų užsakymą.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Metalinės konstrukcijos: tvoros, vartai, laiptai, laiptų ir balkonų turėklai.
PREKėS IR PASLAUGOS
Traktorinės puspriekabės (grūdams, žaliai masei),
puspriekabės transportavimui,
frontaliniai krautuvai,
sniego valytuvai,
kaušai (grūdams, šakniavaisiams, akmenims),
universalūs kaušai,
šakės,
rąstų griebtuvai,
rulonų griebtuvai,
didmaišių keltuvai,
statybiniai konteineriai.
EKSPONATAI
Žemės ūkio padargai, puspriekabė.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The main activity of the Company – design and manufacturing of agricultural
implements, semi-trailers.
Agricultural implements, semi-trailer.
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UAB ARTRASAS
Verbenų takas 42, LT–45440 Kaunas
Tel. +370 635 77 677
Faks. +370 37 45 27 37
El. paštas info@saulesbroliai.lt
www.saulėsbroliai.lt

C19
VADOVYBĖ
Arūnas Rimkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Saulės broliai“ – tai saulės kolektorių, naudojamų buityje, pramonėje, ūkyje,
prekyba bei montavimas. Pritaikome saulės kolektorius prie esamos šildymo
bei karšto vandens ruošimo sistemų.
FILIALAI
R. Kalantos g. 13, Kaunas
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika;
šildymo sistemų montavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Saulės kolektoriai, akumuliacinės talpos.
EKSPONATAI
Saulės kolektoriai, vandens talpos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Solar collectors, accumulation tanks.
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UAB ARVI FERTIS
P. Armino g. 65, LT–68127 Marijampolė
Tel. +370 343 97 766
Faks. +370 343 97 867
El. paštas arvifertis@arvifertis.lt
www.arvifertis.lt

C35, E34
VADOVYBĖ
Marius Vasiliauskas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Arvi“ savo veiklą pradėjusi daugiau kaip prieš dvidešimt metų šiandieną
tapo verslo grupe, vienijančia dvi dešimtis įmonių, kurios gamina trąšas,
pašarus, cukrų, kalakutienos produktus, tvarko šalutinius gyvūninius produktus, teikia transporto bei kitas paslaugas. „Arvi“ įmonėse dirba beveik
tūkstantis darbuotojų, o bendra apyvarta siekia milijardą litų. Čia nuolatos
diegiamos pažangiausios pasaulio technologijos ir puoselėjama socialinė
atsakomybė.
„Arvi“ trąšų verslo istorija prasidėjo dar 1994 metais nuo prekybos kalio
trąšomis. Vėliau sekė trąšų mišinių gamyba, o 2001 metais Marijampolėje
buvo pastatyta ir pradėjo veikti pirmoji NPK trąšų gamykla.
Metiniai įmonės gamybos pajėgumai – 160 000 tonų granuliuotų trąšų. Iš
viso „Arvi fertis“ per metus parduoda per 260 000 tonų įvairių trąšų.
Kaliningrado srities ypatingoje ekonominėje zonoje Černiachovske veikia
įmonė „Arvi NPK“, gaminanti granuliuotas kompleksines trąšas, atitinkančias aukščiausius kokybės reikalavimus. Šios gamyklos prototipas yra
Marijampolės įmonė „Arvi fertis“, tačiau Černiachovske ji – patobulinta ir
beveik dvigubai galingesnė. Šios įmonės metiniai pajėgumai – 240 000
tonų granuliuotų kompleksinių trąšų.
„Arvi“ trąšų gamyklose gaminamoms kompleksinėms trąšoms būdingas
aukštas agronominis efektyvumas, kuris lemia gausų ir kokybišką derlių.
Dėl trąšų sudėtyje esančių pagrindinių ir antrinių makroelementų ir mikroelementų – azoto, fosforo, kalio, sieros, magnio, boro ir cinko sinergijos –
augalai veiksmingai įsavina maisto medžiagas.
„Arvi“ trąšos yra be nitratų, todėl azotas neišplaunamas į gruntinius
vandenis ir maisto medžiagos lieka dirvoje. Dėl amidinės azoto formos
garantuojamas ilgalaikis jo poveikis, o dėl amonio formos azoto, augalas
greitai aprūpinamas azotu.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
druska ir akmens anglis;
ekspedicijos paslaugos Lietuvoje, Latvijoje, NVS bei kitose šalyse.
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EKSPONATAI
Kompleksinės NPK trąšos, pašarai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Arvi fertis“ produces fertilizers, designed for garden, house plants and
gardening, provides forwarding services and delivers cargos by railway
to Lithuania, Latvia, CIS and other countries. The Company also sells salt
and mineral coal.
Complex NPK fertilizers; Feeds
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UAB AŠA
Partizanų g. 17, LT–49476 Kaunas
Tel. +370 37 41 15 66
Faks. +370 37 41 08 20
El. paštas info@pleveles.lt
www.pleveles.lt

F14
VADOVYBĖ
Živilė Vaitkūnienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Dirbame su stiklų plėvelėmis nuo 1991 metų. Esame įgalioti „Madico Inc.“
(JAV) gamintojo atstovai Baltijos šalims. Sukauptas specifinių įgūdžių bagažas ir per 20 metų išdirbti geriausi tiekimo kanalai leidžia mūsų klientams
pasiūlyti teisingus problemų, susijusių su stiklais, sprendimus ir kainą.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Glass-Gard“ stiklų plėvelės žmonių ir maisto saugai bei apsaugai nuo žaibiškos vagystės, „Sun-Gard“ stiklų plėvelės nuo akinimo, karščio, rasojimo,
šilumos nuostolių žiemą, transporto priemonių stiklų poliravimas, kėbulo ir
priekinio stiklo detalių dengimas plėvele nuo suraižymo ir įdužimų,
reklamos klijavimas ant automobilių ir kėbulų, dengimas spalvota plėvele
arba „Carbonu“ – „wrapinimas“, stiklų dekoravimas.
EKSPONATAI
Stiklų ir kėbulų plėvelės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
GLASS-GARD glass films for human and foodstuff protection against
meteoric theft.
SUN-GARD glass films against glare, heat, weeping, heat loss in winter.
Glass and body films.

Ką pasėsi... 2014

69

Parodos dalyviai

UAB AUDROKESTA
Daugėliškių k., Šakių sen., LT–71141 Šakių r. sav.
Tel. +370 345 60 445
Faks. +370 345 51 206
El. paštas audrokesta@audrokesta.lt
www.audrokesta.lt

C13

VADOVYBĖ
Audrius Mockaitis – direktorius.
APIE įMONę
UAB „Audrokesta“ yra oficialus firmų „Horsch“, „Lemken“, „Pronar“, „Rolmako“ atstovas Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
atsarginių detalių tiekimas visų gamintojų žemės ūkio technikai;
žemės ūkio paskirties technikos remontas;
purkštuvų techninė apžiūra;
negabaritinių krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsienyje;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų perkrovimo priekaba „Horsch Titan 34UW“, kombinuotas skutiklis
„Horsch Tiger 4MT“, noraginis prikabinamas skutiklis „Horsch Terrano 4FX“,
prikabinamas diskinis skutiklis „Horsch Joker 5RT“, pakabinamas diskinis
skutiklis „Horsch Joker 3,5CT“, prikabinama diskinė sėjamoji „Horsch Pronto
4DC“, priekaba „Pronar T680“, puspriekabė „Pronar T683“, puspriekabė
„Pronar T663/1“, prikabinamas purkštuvas „Lemken Primus“, savaeigis
purkštuvas „Leeb“.
EKSPONATAI
„Horsch“, „Lemken“, „Rolmako“, „Müller Elektronik“, „Pronar“ gamintojų
technika.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Equipment manufactured by Horsch, Lemken, Rolmako, Müller Elektronik,
Pronar.
HORSCH Titan 34UW grain carts, Horsch Tiger 4MT combined harrow,
HORSCH Terrano 4FX universal cultivator, HORSCH Joker 5RT trailed
disc harrow, Horsch Joker 3,5CT mounted disc harrow, HORSCH Pronto
4DC trailed disc sowing equipment, PRONAR T680 semi-trailer, PRONAR
T683 semi-trailer, PRONAR T663/1 semi-trailer, LEMKEN Primus mounted
sprayer, LEEB self-propelled sprayer.
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UAB AUGUST IR KO
Juodasis kelias 104A, LT–11307 Vilnius
Tel. +370 600 71 751
Faks. +370 5 235 5083
El. paštas info@august.lt
www.august.lt

B13
VADOVYBĖ
Tatjana August – direktorė.
APIE ĮMONĘ
„August ir Ko“ naudoja vieną iš pažangiausių nuotekų valymo technologijų
VFL, kuri yra patentuota ir naudojama daugiau nei 44-ose šalyse. Įmonė
vykdo veiklą pagal EN ISO 9001, EN ISO 14001 ir BS OHSAS 18001
vadybos sistemas, gaminiai testuoti Vokietijos PIA laboratorijoje, gaminiai
žymimi CE ženklu.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
gyvenamosios, viešosios paskirties, pramonės ir kitos ūkinės veiklos
pastatų, inžinierinių tinklų projektavimas ir konsultacijos:
vandens gręžinių, vandentekio lauko tinklų projektavimas;
nuotekų valymo įrenginių, nuotekų lauko tinklų projektavimas;
lietaus nuotekų tinklų projektavimas;
siurblinių riebalų ir naftos produktų atskirtuvų projektavimas.
Mes kviečiame bendradarbiauti vandentvarkos srities projektuotojus, suteikiame visą projektavimui reikalingą dokumentaciją ir informaciją. Išsamiai
konsultuojame ir patariame gręžinių, lauko vandentekio, nuotakinės bei
nuotekų valymo įrenginių (parinkimo) projektavimo klausimais.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Biologinių nuotekų valymo irenginių gamyba, projektavimas, siurblinės, siurbliai, orapūtės, nuotekų valymo irenginių paleidimas derinimas bei priežiūra.
EKSPONATAI
Biologinis nuotekų valymo įrenginys, siurblinė.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Biological wastewater treatment facilities, pumps, air blowers, start-up,
adjustment and maintenance of wastewater treatment facilities.
AT-6 biological wastewater treatment facility, pump house
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UAB AUKSARANKIAI
Pabunginės k., Luokės sen., LT–88239 Telšių r.
Tel. +370 655 23 904
El. paštas auksarankiai@gmail.com
www.auksarankiai.lt

C3
VADOVYBĖ
Giedrius Stonys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Auksarankiai“ yra įkurta 2006 metais. Įmonės įkūrėjas ir direktorius yra
Giedrius Stonys. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba žemės ūkio technika
iš užsienio pagal pirkėjų pageidavimus. Ruošiame komercinius pasiūlymus
pagal ES rėmimo programas, išrašome PVM sąskaitas-faktūras.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mėšlo tvarkymo technika (krautuvai, mėšlo kratytuvai, srutovežiai, traktorinės priekabos ir puspriekabės, srutų tvarkymo įranga), pašarų ruošimo
technika (grėbliai, rulonų presai, rulonų vyniotuvai, šienapjovės, rulonų
krautuvai, žalios masės priekabos, žalios masės rinktuvai, vartytuvai),
tręšimo technika (tręštuvai, purkštuvai, trąšų barstomosios), žemės įdirbimo
technika (plūgai, lėkštiniai skutikai, kultivatoriai, frezos), sėjimo, sodinimo
technika (grūdų sėjamosios), savaeigė technika (traktoriai, kombainai),
kita technika.
EKSPONATAI
Frontalinis krautuvas su priedais.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Muck handling equipment (loaders, muck spreaders, slurry tankers, tractor
trailers and semi-trailers, slurry handling equipment). Feed preparation
equipment (rakes, bale presses, bale wrappers, mowers, bale loaders,
green material trailers, tedders). Fertilization equipment (fertilizers, sprayers,
fertilizer spreaders). Tillage equipment (ploughs, disc harrows, cultivators,
mills). Sowing, plantation equipment (grain sowing machines). Self-propelled machinery (tractors, harvesters). Other equipment.
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UAB AUTEX LIETUVA
Verslo g. 6, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 645 52 551
Faks. +370 37 36 15 29
El. paštas donatas@perkins.lt
www.perkins.lt

C70
VADOVYBĖ
Guntis Tigeris – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Autex Lietuva“ yra oficialus „Perkins“ variklių gamintojo atstovas
Lietuvoje, siūlome orginalias šių variklių atsargines dalis, variklius, atliekame variklių remontą ir techninį aptarnavimą. Taip pat siūlome starterius,
generatorius, el. generatorius bei filtrus statybinei ir žemės ūkio technikai.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
EKSPONATAI
„Perkins“ varikliai ir jų atsarginės dalys, elektros generatoriai, „Prestolite“
starteriai ir generatoriai, filtrai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Autex Lietuva, UAB is an official representative of „Perkins“ Company – the
manufacturer of engines – in Lithuania. We offer original engine spare parts,
engines, engine repair and maintenance services.
„Perkins“ engines and their spare parts, electric power generators, „Prestolite“ starters and generators.
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UAB AUTOBRAVA
Ozo g. 10A, LT–08200 Vilnius
Tel. +370 5 246 1717
Faks. +370 5 242 6311
El. paštas info@fiat.lt
www.autobrava.lt

H2
VADOVYBĖ
Renaldas Gineika – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Autobrava“ yra įgaliotoji „Fiat“ ir „Alfa Romeo” atstovė Baltijos šalyse,
taip pat „Jeep“ atstovė Lietuvoje ir Latvijoje. Įmonė užsiima prekyba naujais
„Fiat“, „Fiat Professional“, „Alfa Romeo“ ir „Jeep“ automobiliais, šių bei
„Chrysler“ ir „Dodge“ automobilių remontu bei prekyba atsarginėmis dalimis.
FILIALAI
Ozo g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 246 1710
Veiverių g. 150, Kaunas, tel. +370 37 21 05 35
Šilutės pl. 83, Klaipėda, tel. +370 46 34 49 44
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
EKSPONATAI
„Jeep“ ir „Fiat“ visureigiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Off-road vehicles and special agricultural vehicles.
Jeep and Fiat off-road vehicles.
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UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT–49185 Kaunas
Tel. +370 37 40 80 32
Faks. +370 37 31 27 79
El. paštas info@autotoja.lt
www.autotoja.lt

H8
VADOVYBĖ
Vytautas Naujalis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Autotoja“ – įgaliotoji „Toyota“ ir „Lexus“ atstovybė Kaune, Lietuvoje –
jau penkiolika metų sėkmingai veikianti įmonė automobilių pardavimo ir jų
aptarnavimo srityje.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
UAB „Autotoja“ prekiauja naujais ir naudotais „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliais, originaliomis „Toyota“ ir „Lexus“ atsarginėmis dalimis bei aksesuarais.
Įmonė teikia „Toyota“ ir „Lexus“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo
paslaugas bei atlieka kitų markių automobilių remonto, kėbulų remonto ir
dažymo darbus.
EKSPONATAI
„Toyota Land Cruiser 150“, „Toyota Hilux“, „Toyota RAV4“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Autotoja“, UAB sells new and used „Toyota“ and „Lexus“ vehicles, original
spare parts and accessories and offers flexible “Toyota” leasing financing
methods, warranty and after-sales service (technical maintenance, body
repair and painting works).
Toyota Land Cruiser 150, Toyota Hilux, Toyota RAV4, Toyota Avensis.
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UAB AUTOVERSLO AUTOMOBILIAI
Kirtimų g. 41A, LT–02244 Vilnius
Tel. +370 5 260 2302
Faks. +370 5 260 2288
El. paštas info@autoversloautomobiliai.lt
www.autoversloautomobiliai.lt

H4
VADOVYBĖ
Anatolij Šalgunov – prezidentas.
APIE ĮMONĘ
UAB „Autoverslo automobiliai“ yra oficialus „Suzuki“, „Isuzu“, „Lada“ automobilių atstovas Lietuvoje.
FILIALAI
Servisas, tel.: +370 5 260 2320, +370 620 55 538
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Suzuki“, „Isuzu“, „Lada“ naujų automobilių pardavimas, garantinis ir pogarantinis aptarnaviams, prekyba automobilių atsarginėmis dalimis.
EKSPONATAI
„Isuzu D-Max“ automobiliai, 2 vnt.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of new SUZUKI, ISUZU, LADA vehicles, warranty and after-sales
service, sale of vehicle spare parts.
Isuzu D-Max vehicles.
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UAB AVOTINI LIETUVA
Tilžės g. 103, LT–77166 Šiauliai
Tel. +370 41 42 05 20
Faks. +370 41 42 05 20
El. paštas info@avotini.lt
www.avotini.lt

G11
VADOVYBĖ
Donatas Alsys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Avotini“ Lietuva yra Latvijos kompanijos SIA „Kompanija Avotini“
dukterinė įmonė kuri įkurta 1992 metais. Įmonės apyvarta 2013 metais
siekė daugiau nei 25 000 000 eurų. Įmonėje dirba 140 žmonių. UAB „Avotini Lietuva“ įkurta 2005 metais. Užsiima didmenine, mažmenine prekyba
bekarkasiais angarais, metalinėmis stogų ir sienų dangomis, lietaus sistema,
skardos lankstiniais, lygia skarda rulonuose.
VEIKLOS KRYPTYS
Angarų gamyba, montavimas;
skardos pervyniojimas;
prekyba armatūra ir jos gaminiais.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Bekarkasiai angarai, metalinės stogų ir sienų dangos, lietaus nubėgimo
sistema, skardos lankstiniai, lygi skarda rulonuose.
EKSPONATAI
Angaro stendas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Self-supported sheds, metal roof and wall coating, rainwater discharge
system, sheet metal shaping, plane sheet metal in rolls.
Shed stand
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UAB BALTGINA
K. Naruševičiaus g. 105, Molainiai, LT–37175 Panevėžio r.
Tel. +370 45 42 90 45
Faks. +370 45 42 90 48
El. paštas baltgina@baltgina.lt
www.sumanusukininkas.lt

F34

VADOVYBĖ
Faustas Keršys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Baltgina“ – vienas didžiausių maisto pramonės įrangos tiekėjų Lietuvoje. Mūsų specializacija – mėsos produktų gamybos bei skerdyklų, duonos
kepyklų bei konditerijos įmonių aprūpinimas įranga, įrengimų remontas bei
priežiūra. Taip pat prekiaujame pakavimo medžiagomis bei pakuote maisto
pramonei. Esame daugelio žymiausių Europos maisto pramonės įrangos
gamintojų atstovais Lietuvoje. Klientams siūlome tiek pačias naujausias
technologijas, tiek ir naudotus įrengimus.
UAB „Baltgina“ plečia savo veiklą ir šiais metais pristato naują savo veiklos
sritį – internetinę parduotuvę www.sumanusukininkas.lt. Ši parduotuvė
skirta smulkiesiems ūkininkams bei žmonėms, kurie mėgsta gaminti bei
ruošti maisto atsargas savo šeimai ar nori maisto produktus pardavinėti
nedideliais kiekiais. Parduotuvėje rasite įvairiausių nedidelių įrengimų,
prietaisų bei priedų, kurie palengvins bei pagreitins darbą, gaminant iš
miltų, mėsos, daržovių, vaisių ar pieno.
www.sumanusukininkas.lt – tai platus pasirinkimas grūdų malūnėlių,
makaronų gaminimo mašinėlių, vaflinių, mėsmalių, prieskonių malūnų,
daržovių pjaustyklių, sulčiaspaudžių, pieno seperavimo aparatų, konservų
gamybos aparatų, kepimo skardų, pjaustymo peilių, dėžių, indelių, maišelių
ir dar daug įvairiausių prekių.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Internetinė parduotuvė www.sumanusukininkas.lt.
EKSPONATAI
Maisto gamybos įrengimai, pakuotė.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Baltgina“, UAB – the supplier of food manufacturing equipment. Our specialization – supply of equipment to meat producing companies and slaughtering plant, bakery and pastry shops, equipment repair and maintenance.
Food production facilities, package.
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SIA BALTIC INVEST
Attekas 2b, Adazi, Adazu novads, LV–2164 Latvia
Tel. +371 263 96 695
El. paštas info@balticinvest.lv
www.balticinvest.lv

D26
VADOVYBĖ
Aldis Priedite – direktorius.
EKSPONATAI
Grūdų vamzdynų sistemos, grūdų ventiliavimo sistemos, drenažo sistemos
valytuvai, „AO GreenSeeker“ azoto įdiegimo optinių jutiklių sistema, IMC
skreperiai (grandikliai).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Grain pipiping sistems. Grain ventilation sistems. Drainage cleaners. AO
GreenSeeker – optical sensor system for nitrogen application. IMC Scrapers
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UAB BALTIC LUBE
J. Kubiliaus g. 23, LT–09108 Vilnius
Tel. +370 5 212 3219
Faks. +370 5 212 0778
El. paštas info@balticlube.com
www.balticlube.com

C69

VADOVYBĖ
Silverijus Baliūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė įmonės veikla – prekyba alyva, tepalais ir eksploataciniais
skysčiais.
UAB „Baltic Lube“ – Suomijos korporacijos „Neste Oil“ įgaliotasis atstovas
Lietuvoje, didmena parduodantis plataus asortimento, daugiau kaip 500
rūšių, automobilių, transmisijų, pramoninę alyvą, plastinius tepalus ir eksploatacinius skysčius. UAB „Baltic Lube“ yra oficialus įgaliotas Olandijos
kompanijos „MPM International Oil Company“ gaminamos alyvos, tepalų ir
eksploatacinių skysčių atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Kaliningrado srityje.
Taip pat UAB „Baltic Lube“ atstovauja ir vysto prekybą Olandijoje gaminama
„North Sea Lubricants“ automobiliams, pramonei ir laivams skirta alyva ir
yra vienintelis oficialus atstovas šiose šalyse: Lietuva, Latvija, Kaliningrado
sritis, Baltarusija. Lietuvoje ir Latvijoje atstovaujame Švedijos kompanijos
„Kemetyl“ gaminamus aušinimo skysčius „Carifil“, langų plovimo skysčius
„Carix“, priedus degalams „Black Arrow“ ir kitus automobilių eksploatacijai
reikalingus skysčius. Mūsų patirtis prekyba alyva, tepalais ir eksploataciniais
skysčiais, skirtais automobiliams, pramonei ir laivams, jau 20 metų.
FILIALAI
Vilniaus regionas, tel. +370 699 15 727
Kauno regionas, tel.: +370 37 40 00 66, +370 682 49 013
Klaipėdos regionas, tel.: +370 46 31 40 41, +370 699 47 419
Panevėžio-Šiaulių regionas, tel. +370 686 42 609
Kėdainių-Raseinių regionas, tel. +370 633 45 599
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla;
naudotos alyvos surinkimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Neste Oil“, MPM, NSL alyva, tepalai ir eksploataciniai skysčiai, žieminiai
degalų priedai „Black Arrow“.
EKSPONATAI
Alyva, tepalai ir eksploataciniai skysčiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
NESTE OIL, MPM, NSL oil, grease and operational liquids, winter fuel
additives „Black Arrow“.
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UAB BALTIC SEEDS
K. Dulksnio g. 12, LT–46498 Kaunas
Tel. +370 699 41 662
Faks. +370 37 33 21 22
El. paštas zilvinas@balticseeds.lt
www.balticseeds.eu

C61
VADOVYBĖ
Žilvinas Vaišvila
APIE ĮMONĘ
UAB „Baltic seeds“ veikla – olandų firmos „Bejo Zaden“ daržovių perfasavimas į daržininkams-mėgėjams skirtas pakuotes.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė).
PREKĖS IR PASLAUGOS
Daugiau nei 100 metų patirtį turinčios olandų firmos „Bejo Zaden“ sėklos
puikiai vertinamos daugelio profesionalų bei mėgėjų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Siūlome aukščiausios kokybės sėklas, išbandytas ir rekomenduotas
patyrusių Lietuvos daržininkų. Kviečiame išbandyti kokybę.
EKSPONATAI
Olandų firmos „Bejo Zaden“ daržovių sėklos mėgėjams skirtose pakuotėse.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Baltic seeds“, UAB – is the company which activity is related to repacking
of vegetables of „Bejo Zaden“ Holland Company to packages designed for
amateur gardeners.
Vegetable seeds of „Bejo Zaden“ Holland Company in packages designed
for amateur gardeners.
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UAB BALTIEVA
A. Juozapavičiaus pr. 90, LT–45212 Kaunas
Tel. +370 37 34 30 17
Faks. +370 37 74 64 46
El. paštas kaunas@skoda.lt
www.baltieva.lt

H7
VADOVYBĖ
Renoldas Poška – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Baltieva“ pradėjo veiklą nuo 2003 metų. Oficialus „Škoda“ atstovas
Kauno apskrityje tapo 2014 metais.
FILIALAI
Servisas, tel. +370 37 74 64 66
VEIKLOS KRYPTYS
Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų važiuoklės, variklio, stabdžių
sistemos remontas, ratų geometrijos reguliavimas, ratų montavimas-balansavimas, kondicionierių pildymas, šviesų reguliavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naujų „Škoda“ automoblių pardavimas. „Škoda“ automobilių garantinis ir
pogarantinis techninis aptarnavimas.
EKSPONATAI
Škoda automobiliai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The official representative of Škoda in Kaunas District. Sale of new Škoda
vehicles.
Warranty and after-sales service of Škoda vehicles.
Škoda vehicles.
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UAB BALTIJOS ANGARŲ SERVISAS
Sodų g. 8, LT–01313 Vilnius
Tel. +370 616 20 988
El. paštas pauliuslatakas@gmail.com

F6
VADOVYBĖ
Paulius Latakas
APIE ĮMONĘ
UAB „Baltijos angarų servisas“ yra vieno didžiausių ir jau daugiau nei tris
dešimtmečius veikiančio JAV plieno konstrukcijų gamintojo „Olympia Steel
Buildings“ atstovas Europoje.
Siūlome įvairiausio tipo ūkinius, gamybinius, komercinius pastatus nuo
techninio projekto iki pilno statybos užbaigimo.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
projektavimas, statyba, statybos užbaigimas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Arkiniai angarai, stačiasieniai pastatai, projektavimas, statyba.
EKSPONATAI
Produkcijos pavyzdžiai, plakatai, lankstinukai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Baltijos angarų servisas“, UAB is the representative of the USA „OLYMPIA
STEEL BUILDINGS“ Company – the manufacturer of steel structures – in
Europe.
We offer different types of household, industrial, commercial buildings from
technical design to construction completion.
Samples of products, posters, brochures.
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UAB BAUER INT
Sausio 13-osios g. 2, LT–04343 Vilnius
Tel. +370 699 27 538
Faks. +370 5 215 2041
El. paštas jolanta@bauer.lt
www.bauer.lt

C65, F43

VADOVYBĖ
Vilmantas Mičiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Džiaugiamės, kad klientų dėka Lietuvos rinkoje esame jau 20 metų. Platiname gaminius, susijusius su žmogaus sveikata. Pagrindinės įmonės
kryptys – tai sveikas miegas ir mityba.
FILIALAI
Kęstučio g. 86/18, Kaunas
Dubysos g. 19, Klaipėda
Varpo g. 34a, Šiauliai
Nemuno g. 73, Panevėžys
Ugniagesių g. 6, Alytus
EKSPONATAI
Natūralios vilnos patalynė, nerūdijančio plieno indai, lėtaeigė sulčiaspaudė,
naujos kartos lygintuvai, ortopediniai čiužiniai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Bedding of natural wool, implements of stainless steel, slow juicer, irons
and orthopedic mattresses of new generation.
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UAB BIG DUTCHMAN PIG
EQUIPMENT GMBH

Auf der lage 2, D–49377 Vechta-Cavelslage, Germany
Tel. +370 610 27 230
Faks. +49 444 780 1237
El. paštas mmacenskas@bigdutchman.com
www.bigbigdutchman.de

E8
VADOVYBĖ
Magnus Westerkamp – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Big Dutchman“ didžiausia pasaulyje kiaulių ir paukščių įrangos tiekėja.
Kompanija įkurta 1938 metais. Atstovybės išsidėsčiusios visuose žemynuose.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
biodujų gamyba;
pramoninių malūnų bei elevatorių statyba;
žuvininkystės įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Parduodame visą įrangą, skirtą kiaulių bei paukščių auginimui. Konsultuojame, projektuojame, montuojame.
EKSPONATAI
Kiaulininkystės ir paukštininkystės įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
We sell all types of equipment designed for pig and poultry breeding. We
also provide consulting, design and installation services.
Pig and poultry breeding equipment.
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UAB BIOENERGY LT
Klaipėdos g. 25, LT–35213 Panevėžys
Tel. +370 657 48008
El. paštas info@bio-energy.lt
www.bio-energy.lt

E29
VADOVYBĖ
Marius Vyšniauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Bioenergy LT“ biologinių preparatų, skirtų žemės ūkiui, gamintojas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
biologinių preparatų gamyba ir prekyba;
prekyba diagnostiniais dirvožemio tyrimų prietaisais.
EKSPONATAI
Biologiniai preparatai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Bioenergy LT“, UAB is the manufacturer of biological products designed
for agriculture.
Biological products, diagnostic soil investigation devices
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Kooperatinė bendrovė BIOHUMUS LT
Žalioji g. 16, Kretingalės mst., LT–96332 Klaipėdos r.
Tel. +370 46 44 65 99
El. paštas stanislovas@ecobiohumuslt.com
www.ecobiohumuslt.com

F4
VADOVYBĖ
Stanislovas Petravičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
2011 metais Lietuvoje įsteigta biohumuso gamintojų kooperatinė bendrovė
„Biohumus LT“. Ši bendrovė suvienijo 9-nis sliekų perdirbto biohumuso
(vermikomposto) gamintojus iš skirtingų Lietuvos regionų.
Kooperatinės bendrovės tikslai: pasiūlyti Lietuvos ir eksporto rinkoms
aukštos kokybės produktą, konkurencingomis kainomis ir pakankamais
kiekiais; padėti įdiegti pažangiausias gamybos technologijas, tinkančias
mūsų klimatinėmis sąlygomis; sukurti ir suvienodinti gaminamos ekologiškos
produkcijos asortimentą ir technologijas; pasiūlyti ekologiškas daržovių ir
pasėlių auginimo technologijas mažiems ir vidutiniams Lietuvos ūkiams.
FILIALAI
Klaipėda, Mosėdis, Šiauliai, Radviliškis, Panevėžys, Utena, Rumšiškės,
Stakliškės, Raseiniai
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
biohumuso gamybos technologinių įrengimų gamyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Biohumusas lauko ir šiltnamio daržovėms“ 5 L; „Biohumusas sėkloms
daiginti ir gėlėms tręšti“ 5 L; skystos „Biohumuso ištraukos“ pardavimas.
EKSPONATAI
Biohumusas ir mišiniai, sliekai, skystas biohumusas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„BIOHUMUS LT“ – is a cooperative enterprise of biohumus producers.
Biohumus and mixtures, worms, liquid biohumus.
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UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT–41128 Biržai
Tel. +370 450 31 383
Faks. +370 450 31 484
El. paštas Jurgita.Garbuzaite@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt

A14
VADOVYBĖ
Saulius Silickas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Oficiali „Deutz-Fahr“, „Dieci“, „Logset“, „Vogel-noot“, „Zaslaw“, „Bredal“,
„Unigreen“, „Becchio and Mandrile“, „Orkel“, „Agronic“, „Cernin“, „Stoll“,
„Sfogia“, „Meprozet“, „GEA farm Technologies“ atstovė Lietuvoje. Elektrononė parduotuvė www.ezemtiekimas.lt.
FILIALAI
9-ojo Forto g. 47, LT–48100 Kaunas
Tel. +370 698 51 099
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Deutz Farhr“ – traktoriai, kombainai, pašarų rinktuvės, presai; „Dieci“ – teleskopiniai krautuvai; „Logset“ – medvežės, medkirtės; „Vogel-noot“ – plūgai
ir jų dalys; „Bredal“ – trąšų barstytuvai; „Unigreen – purkštuvai; „Becchio
andMandrile“ – smulkintuvai ir šienapjovės; GEA – gyvulininkystės įranga.
Garantinė ir pogarantinė priežiūra, paslaugos. Atsarginės dalys žemės
ūkio technikai, gyvulininkystės ir fermų įrangai, automobiliams. Prekyba
trąšomis, chemikalais, negabaritinio krovinio transportavimo paslaugos.
EKSPONATAI
Žemės ūkio technika, traktoriai, žemės ūkio padargai, gyvulininkystės ir
pieno ūkių įranga, komunalinė technika, atsarginės dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The official representative of Deutz-Fahr, Westfalia, Walterscheid (Germany), Vogel & Noot (Austria), Quivogne (France), Bredal (Denmark), Orkel
(Norway), Agronic, Logset (Finland), Dieci, Unigreen, Mazzotti, Sfoggia,
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Becchio & Mandrille, Hermes (Italy), Linamar (Hungary), Cernin, Wisconsin
Engineering (Czech Republic) companies in Lithuania.
Deutz Fahr – maneuvering, compact, fuel efficient tractors, harvesters,
mowers.
Vogel & Noot – mounted, semi-mounted and mounted conventionally
ploughs; universal seedbeds, staw shredders, tillage aggregates (germinators), stubble harrows-cultivators, disc cultivators.
Quivogne – subsoilers, compaction equipment, disc, mounted combined
soil, coulter harrows, mounted disc harrows.
Walterscheid – cardan shafts, protective couplings, reducing gears,
crosspieces.
Orkel – universal trailers, bale press, press-wrappers.
Bredal – various field and road spreaders.
Hermes – mowers, shredders, apple picking harvesters.
Mazzotti – self-propelled sprayers (capacity from 1250 l to 5500 l).
Unigreen – sprayers for fields, gardens and berry-bearing plants (capacity
from 117 l to 3600 l).
dDieci – telescopic self-propelled loaders.
Sfoggia – sowing, caulking and bed forming equipment for seedling, corn,
sugar beet and other grain cultures.
Agronic – mini presses, wrappers, feed shredders-dividers, slurry tankers
(with an option to spread or inject to the soil).
Logset – forest machines and forwarders.
Becchio & Mandrille – straw shredder.
Linamar – corn heads.
Cernin – shredder-mixer-divider (from 7 to 26 m3), fuel tank trucks (from
3000 l to 15000 l).
Wisconsin Engineering – compact tractors, wind tractors, municipal engineering, motorbikes.

Ką pasėsi... 2014

89

Parodos dalyviai

UAB BOKŠTUVA
Raudondvario pl. 101, LT–47184 Kaunas
Tel. +370 37 26 38 02
Faks. +370 37 26 38 02
El. paštas info@bokstuva.lt
www.bokstuva.lt

C23

VADOVYBĖ
Jurgis Kostrica – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Bokštuva“ turi nemažai patikimų verslo partnerių visoje Europoje, kurie
gali pateikti aukščiausios kokybės grūdų sandėliavimo ir džiovinimo įrangą.
Sparčiai keičiantis ūkiams, padidėjo kvalifikuotų specialistų – technologų
poreikis, kurie ne tik įgyvendina pardavimų strategiją, bet ir projektuoja,
konsultuoja įrengiant grūdų sandėliavimo ir džiovinimo įrangą.
UAB „Bokštuva“ kartu su žemdirbiais džiaugiasi, kad pateisino jų lūkesčius, ir
ateityje planuoja teikti pažangiausius ir kokybiškiausius grūdų sandėliavimo
ir džiovinimo produktus bei paslaugas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
grūdų džiovyklų ir saugyklų technologinių linijų projektavimo darbai;
atsarginių detalių tiekimas;
žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos remontas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Prive“ (Prancūzija) – grūdų saugojimo bokštai, „Akron“ (Švedija) „Svegma“ – džiovyklos, „Alvan Blanch“ (Didžioji Britanija) – srautinės džiovyklos,
„Soby“ (Danija) – grūdų transportavimo įranga, „Jema“ (Danija) – grūdų
transportavimo įranga, „Denis“ (Prancūzija) – grūdų transportavimo ir valymo
įranga, „Schmelzer“ (Vokietija) – technologiniai sujungimai, „Supertech“
(Danija) – drėgnomačiai, „Imko“ (Vokietija) – drėgnomačiai, „Dancorn“
(Danija) – grūdų transportavimo įranga, „Rotage Agri“ (Švedija) – grūdų
transportavimo įranga.
EKSPONATAI
Grūdų sandėliavimo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Bokštuva“, UAB reconstructs and modifies old warehouses. Consults on
technological issues related to grain storage. Designs grain transportation,
draying, cleaning processing lines. „Bokštuva“, UAB represents well-known
manufacturers from the Western Europe: PRIVE (France), Akron (Sweden), Schmelzer (Germany), Denis (France), Supertech (Denmark), Jema
(Denmark), SOBY (Denmark), Imko (Germany). Grain storage equipment.
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UAB BORGALITA
Sakalų g. 6/2–45, LT–08124 Vilnius
Tel. +370 5 210 2051
Faks. +370 5 210 2054
El. paštas Saulius@borga.lt
www.borga.lt

C78
VADOVYBĖ
Saulius Mačiuolis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Borgalita“ 14 metų Lietuvoje atstovauja Švedijos kapitalo įmonių
grupę „Borga“, kuri parduoda, projektuoja ir montuoja plieno konsktrukcijų
angarus, pritaikomus kaip sandėliai, fermos, jojimo arenos ar kitos paskirties
žemės ūkio statiniai. Taip pat gaminame ir parduodame plienines profiliuotas
stogų ir sienų dangas.
FILIALAI
Tunelio g. 60–311, Kaunas
Basanavičiaus g. 103A, Šiauliai
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
plieno angarai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKėS IR PASLAUGOS
Plieno angarai, plieninės profiliuotos stogų ir sienų dangos.
EKSPONATAI
Plieno angarai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The Company sells, designs and installs sheds of steel structures. It manufactures and sells shaped steel roof and walls coating.
Steel sheds. Shaped steel roof and walls coating.
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BTA INSURANCE COMPANY
SE FILIALAS LIETUVOJE
Verkių g. 29, 11 korpusas, LT–09108 Vilnius
Tel. +370 5 260 0600
Faks. +370 5 210 2666
El. paštas bta@bta.lt
www.bta.lt

E3

VADOVYBĖ
Tadeuš Podvorski – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Draudimo bendrovė BTA buvo įsteigta 1993 metais kartu su didžiausia
jūrų transporto bendrove Latvijoje, kuri tapo BTA akcininke. Tų pačių metų
gruodžio 17 d. BTA gavo draudimo veiklos licenciją.
2002 metais Latvijos kapitalo draudimo bendrovė BTA įsigijo 100% Lietuvos
draudimo bendrovės „LTB Draudimas“ akcijų ir pradėjo veiklą Lietuvoje,
pasivadinusi UAB „BTA draudimas“. 2011 metais BTA sėkmingai baigė
įmonės reorganizacijos procesą ir pradėjo veikti nauju Europos bendrovės
statusu su pavadinimu „BTA Insurance Company“ SE; UAB „BTA draudimas“
nustojo egzistuoti kaip atskiras juridinis asmuo, o BTA Lietuvoje toliau veiklą
vysto kaip Europos bendrovės filialas.
FILIALAI
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje ir kituose
miestuose.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Draudimo paslaugos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Insurance services.
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UAB BURBULIUKAS IR
J. Zikaro g. 1–2, LT–35224 Panevėžys
Tel. +370 45 44 83 29
Faks. +370 45 44 83 29
El. paštas info@burbuliukas.lt
www.burbuliukas.lt

CO

C64

VADOVYBĖ
Vytautas Kriovė
APIE ĮMONĘ
Įmonė veiklą pradėjo 1995 mtais. Dirba 31 darbuotojas.
FILIALAI
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
VEIKLOS KRYPTYS
Įrenginių „Envirolyte“, skirtų universalaus dezinfekanto anolito ANK gamybai
iš vandens ir valgomosios druskos, gamyba ir prekyba. Pagrindinės panaudojimo sritys: veterinarija, gyvulininkystė, paukštininkystė, augalininkystė,
pieno, mėsos, žuvies pramonė.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė gamina ir parduoda šešių modifikacijų vandens jonizatorius PTV ir
„aQuator“, skirtus jonizuoto šarminio ir jonizuoto rūgštinio bei sidabringo
vandens gamybai.
Parduoda keturių modifikacijų oro jonizatorius iwentus.
EKSPONATAI
Vandens ir oro jonizatoriai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Manufacturing and sale of ENVIROLYTE equipment for production of all
purpose disinfectant from water and table salt. The main fields of application:
veterinary, milk production and processing, disifecting of premises, silage
production, seed preparation, poultry production, etc. Manufacturing of
the household water electrolysers PTV. The main fields of applications:
prophylaxis and treatment of various human, poultry and plant diseases.
Warranty and aftersales service, repair, supply of spare parts.
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UAB CELSIS
Verslo g. 3, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 75 08 24
Faks. +370 37 45 27 28
El. paštas kaunas@celsis.lt
www.celsis.lt

C12
VADOVYBĖ
Vladas Gurskis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Celsis“ – tai šildymo ir vonios kambario įrangos prekybos kompanija,
veikianti nuo 1994 metų. Specializuojamės didmeninėje ir mažmeninėje
prekyboje, prekes tiekiame prekybininkams, montuotojams bei individualiems vartotojams į bet kurią Lietuvos vietą.
FILIALAI
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje,
Marijampolėje, Mažeikiuose, Utenoje, Šilutėje ir Telšiuose.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Savo klientams siūlome platų šildymo katilų, židinių, krosnelių, vandens
šildytuvų, radiatorių, konvektorių, vamzdynų, dūmtraukių, siurblių, kolektorių,
dušo kabinų, maišytuvų, rankšluosčių džiovintuvų, vonių, santechninės
keramikos asortimentą.
EKSPONATAI
Kieto kuro katilai, kita šildymo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Solid fuel boilers, other heating equipment.
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UAB COBB BALTIC
Savanorių pr. 178, LT–44150 Kaunas
Tel. +370 676 90 777
El. paštas donalda@cobb.lt
www.cobb.lt

C81
APIE ĮMONĘ
UAB „Cobb Baltic“ – oficialus „Cobb International“, išskirtinio dizaino kaltinio
ketaus „Troll700“ bei vokiečių kompanijos „Thüros“ kepsninių ir jų priedų
atstovas Pabaltijo šalyse, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Mūsų salone
tiek mėgėjas, tiek profesionalas ras optimaliausią pasirinkimą.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Thüros“ kepsnines, rūkyklas, jų priedai iš nerūdijančio plieno, kaltinio
ketaus kepsninė, rūkykla, krosnelė „Troll700“, nešiojama kepsninė „Cobb“,
ekologiškas kuras kepsninėms bei medžio drožlės rūkymui.
EKSPONATAI
Kepsninės, rūkyklos, jų priedai, ekologiškas kuras kepsninėms bei medžio
drožlės rūkymui.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
We represent THÜROS grills, smoking devices and accessories made of
stainless steel, ductile cast iron grill, smoking device, grill TROLL700 and
the most popular in the world COBB portable grill. We also offer ecological
fuel for grills and wood chips for smoking.
Grills, smoking devices, accessories, ecological fuel for grills and wood
chips for smoking.
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UAB CONSTECH
Ekskavatorininkų g. 1b, LT–52461 Kaunas
Tel. +370 37 37 03 30
Faks. +370 37 37 0330
El. paštas info@constech.lt
www.constech.lt

C24

VADOVYBĖ
Algirdas Osipauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė UAB „Constech“ įmonės veikla yra didmeninė, mažmeninė
prekyba.
FILIALAI
Pramonės g. 9/2, LT–87101 Telšiai
Tel. / faks. +370 444 53 841
El. paštas rimantas@constech.lt
Žemynos g. 18, LT–06128 Vilnius
Mob. +370 682 65 262
El. paštas darius@constech.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ekskavatorių kaušų dantys, vikšrinių važiuoklių dalys, buldozerių, greiderių
peiliai, važiuoklių dalys, gręžimo karūnos, deimantiniai pjovimo diskai,
elektriniai įrankiai, betono glaistymo įranga, varikliai ir jų dalys, betono
ardymo, karpymo įranga, motoriniai pjūklai, žoliapjovės, krūmapjovės,
kultivatoriai, pjaustytuvai, gręžtuvai, traktorinės žoliapjovės, plastikinių
vamzdžių suvirinimo įranga.
EKSPONATAI
Mini eskavatorių važiuoklės dalys (guminiai vikšrai, ritinėliai, žvaigždės,
įtempėjai, hidro pavaros varikliai), elektriniai irankiai, betonavimo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
excavator bucket teeth, crawler track base mountings, grader blades, base
mountings, drill bits, diamond cutting discs, electrical tools, concrete filling
equipment, engines and their parts, concrete destruction, cutting equipment,
power saws, mowers, brush cutters, cultivators, cutters, drilling machines,
tractor mowers, equipment for welding of plastic pipes.
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UAB COSMICA SERVISAS
H. ir O. Minkovskių g. 87, LT–46222 Kaunas
Tel. +370 37 30 20 80
Faks. +370 37 30 20 90
El. paštas info@cosmicaservisas.lt
www.cosmicaservisas.lt

B23
VADOVYBĖ
Tomas Bitinaitis
APIE ĮMONĘ
Degalinių įrangos pardavimas, montavimas ir priežiūra įmonėms, bendrovėms ir ūkininkams. Degalų talpyklų ir technologinių vamdzynų grūdų
džiovykloms montavimas. Talpyklos degalams, siurbliai, skaitikliai, filtrai,
žarnos ir kita įranga degalų saugojimui, įpylimui, kontrolei ir apskaitai.
FILIALAI
Savanorių pr. 187, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 5 232 1802
Faks. +370 5 232 1805
vilnius@cosmicaservisas.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
automobilių plovyklų įrangos pardavimas, montavimas, aptarnavimas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Talpyklos degalinėms, grūdų džiovykloms, šildymui, kuro kolonėlės ir kuro
įpylimo kontrolės ir apskaitos įrenginiai, degalų siurbliai, skaitikliai, filtrai,
žarnos ir pistoletai, įrangos pardavimas, montavimas, aptarnavimas.
EKSPONATAI
Dvisienės plastikinės degalų talpyklos, mobilios degalų talpyklos, kuro
kolonėlės, siurbliai, skaitikliai, pistoletai, žarnos, filtrai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Tanks for fuel stations, grain dryers, heating.
Fuel columns and fuel control and counting devices.
Fuel pumps, counters, filters, hoses and nozzles.
Sale, installation and maintenance of the equipment.
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UAB DALAUDAS IR CO
Gaveikėnų k., LT–30201 Ignalinos r.
Tel. +370 612 19 286
Faks. +370 386 53 440
El. paštas raimondas@dalaudasco.lt
www.dalaudasco.lt

D40
VADOVYBĖ
Raimondas Šarauskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Dalaudas ir Co“ įsteigta 2006 metais. Pagrindinė įmonės veikla –
žemės ūkio technikos, atsarginių detalių prekyba ir techninis aptarnavimas.
UAB „Dalaudas ir Co“ oficialus atstovas vokiečių „Weidemann“ GmbH,
„Kohler GmbH & Co“, prancūzų „Rolland“, „Altec“ ir italų „Lochmann
Macchine Agricole“.
FILIALAI
Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba savaeigiais krautuvais „Weidemann“, puspriekabėmis ir kratytuvais
„Rolland“, puspriekabėmis ir kratytuvais „Lochmann“, pašarų dalytuvais ir
šiaudų skleistuvais „Altec“, gyvulininkystės įranga „Kohler“, atsarginės dalys
ir techninis aptarnavimas.
EKSPONATAI
„Weidemann“ krautuvai, „Rolland“ kratytuvas, „Weidemano“ padargai,
„Kohler“ avių įranga ir alyvos „Petro-Canada“ krautuvams ir kratytuvams.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of „Weidemann“ self-propelled loaders, “Rolland” semi-trailers and
loaders, „Lochmann“ semi-trailers and loaders, „Altec“ feed dividers and
straw spreaders,“Keltec“ bale semi-trailers and bale splitters, spare parts
and maintenance. Sale of „Kohler“ cattle breeding equipment.
Weidemann loaders and implements. „Kohler“ sheep equipment and muck
spreader.
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UAB DANILIŠKIŲ AUTOCENTRAS
Guobų g. 32, LT–02336 Vilnius
Tel. +370 5 255 1789
Faks. +370 5 255 1769
El. paštas danilai@danilai.lt
www.danilai.lt

G10

VADOVYBĖ
Algis Binkevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Daniliškių autocentras“ įsikūrė 1995 metais Vilniaus mieste. Šiuo
metu įmonėje atliekami mikroautobusų, visureigių ir krovininių automobilių,
jų dalių įvairūs remonto darbai. Taip pat atliekame visų tipų sunkvežimių
ir lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Įmonėje dirba aukštos
kvalifikacijos specialistai, todėl remonto darbai atliekami greitai ir kokybiškai.
Visiems atliktiems darbams ir panaudotoms dalims suteikiama garantija.
Visada maloniai Jūsų laukiame ir tikime, kad mūsų pastangos ir paslaugų
kokybė atitiks Jūsų lūkesčius.
VEIKLOS KRYPTYS
Metalo apdirbimas;
hidraulinių cilindrų remontas;
kompiuterinė diagnostika;
šarnyrų ir vairo traukių remontas;
energoakumuliatorių remontas;
krovininių automobilių ir mikroautobusų remontas;
visų tipų kardaninių velenų remontas ir gamyba;
visų tipų lingių remontas ir gamyba;
nestandartiniai darbai;
oro pagalvių montavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visų tipų kardaninių velenų remontas ir gamyba, visų tipų lingių remontas
ir gamyba, šaldymo agregatų ir kondicionierių montavimas, remontas ir
priežiūra, purškiama poliuretano danga, kondicionieriai sunkvežimiams,
traktoriams ir kitai agro technikai, kryžmės, pakabinami guoliai.
EKSPONATAI
Agrotechnikos kardaninių velenų atsarginės dalys, visų automobilių kardaniniai velenai ir jų dalys, lingės, lingių lapai, apkabos ir įvorės, kondicionieriai
traktoriams, sunkvežimiams ir kitai agrotechnikai, purškiama poliuretano
danga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Repair and manufacturing of cardan shafts, springs.
Installation, repair and maintenance of cooling equipment and conditioners.
Conditioners for trucks, tractors and other agricultural machinery.
Sprayed polyurethane coating.
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UAB DARGESTA
Elektrėnų g. 1d, LT–51191 Kaunas
Tel. +370 616 30 030
El. paštas laimonas@dargesta.lt
www.nemokamaenergija.lt

C56
VADOVYBĖ
Laimonas Staniulis – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kaimo turizmas ir amatai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Saulės kolektoriai, elektriniai dviračiai, statybiniai bokšteliai, pastoliai bei jų
dalys, komplektuojančių detalių gamyba iš žalvario ir nerūdijančio plieno,
specifinių detalių gamyba Pietryčių Azijos šalyse, standartinių prekių ir
detalių paieška Pietryčių Azijos šalių rinkose.
EKSPONATAI
Saulės kolektoriai, elektriniai dviračiai, komplektuojančios detalės iš žalvario
ir nerūdijančio plieno, statybiniai bokšteliai, pastoliai bei jų dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Solar collectors, wind power plants and their parts, mini saunas-saunariums,
construction towers, scaffolding and their parts.
Manufacturing of special parts in China, searching of standard goods and
parts at Chinese market, searching of manufacturing partners in China.
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UAB DEIMENA
Staniūnų g. 66, LT–36142 Panevėžys
Tel. +370 45 43 20 44
Faks. +370 45 43 02 99
El. paštas deimena@deimena.lt
www.karcher-parduotuve-deimena.lt

F19
VADOVYBĖ
Rimantas Murinas
APIE ĮMONĘ
UAB „Deimena“ dirba Lietuvos rinkoje jau 22 metus. Pagrindinė veikla – prekyba aukščiausios kokybės valymo ir dezinfekavimo priemonėmis, valymo
įrankiais ir „Kärcher“ įrengimais. Įmonėje dirba daugiau nei 50 specialistų
kolektyvas. UAB „Deimena“ aptarnauja klientus visoje Lietuvoje, turime
prekybos salonus didžiuosiuose Lietuvos miestuose. UAB „Deimena“ –
oficialus „Kärcher“ atstovas Lietuvoje.
FILIALAI
Satniūnų g. 66, Panevėžys
Ateities g. 10, Vilnius
Partizanų g. 63M, Kaunas
Birutės g. 9, Klaipėda
Draugystės pr. 2, Šiauliai
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Plovimo, valymo ir dezinfekavimo cheminės priemonės žemės ūkiui, maisto
pramonei, valymo įrankiai, šepečiai maisto pramonei, „Kärcher“ plovimo,
valymo įranga, higienos prekės.
EKSPONATAI
Plovimo ir dezinfekavimo medžiagos žemės ūkiui, valymo/plovimo įrankiai,
šepečiai, bioproduktai, „Kärcher“ plovimo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Washing, cleaning and disinfecting chemical agents for agriculture, food
industry.
Cleaning tools, brushes for food industry.
„Kärcher“ washing, cleaning equipment.
Hygiene products.
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UAB DELAVAL
Ateities pl. 31, LT–52167 Kaunas
Tel. +370 37 45 70 77
Faks. +370 37 40 69 08
El. paštas reda.sventoraityte@delaval.com
www.delaval.lt

E31
VADOVYBĖ
Albinas Šulinskas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „DeLaval“, priklausanti „Tetra Laval Group“, turi apie 4200 dirbančiųjų
visose pasaulio šalyse. Kompanija įkurta 1883 metais Švedijoje. „DeLaval“ – didžiausia melžimo ir šaldymo įrangos gamintoja, veikianti daugiau
kaip 100 pasaulio šalių. Lietuvoje kompanija veiklą pradėjo 1996 metais.
Dabar UAB „DeLaval“ dirba 30 darbuotojų.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Parduodame melžimo įrangą, automatizuoto karvių melžimo sistemas,
pieno aušintuvus, šėrimo įrangą, automatinio šėrimo sistemas, mėšlo
šalinimo įrangą, vėdinimo įrangą, šilumos rekuperacijos sistemas, tešmens
higienos ir priežiūros priemones, šarminius ir rūgštinius ploviklius melžimo
ir pieno aušinimo įrangai plauti bei dezinfekuoti, biologinius siloso priedus
„Feedtech“, papildus veršeliams ir karvėms, pieno filtrus, šėrimo ir girdymo
reikmenis, girdyklas, gyvulių priežiūros priemones, elektros piemenis ir jų
priedus, musgaudžius, vandens šildytuvus. Konsultuojame, projektuojame,
pristatome įrangą ir ūkio prekes, montuojame, prižiūrime.
EKSPONATAI
Melžimo robotas (VMS), šilumos rekuperacijos sistema, gardai, siūbuojantis
šepetys, ventiliatoriai, siloso priedai, ūkio prekės, serviso paslaugos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
We sell: milking equipment, automated milking systems, milk refrigerators,
feeding equipment, automatic feeding systems, muck removal equipment,
ventilation equipment, heat recuperation systems.
We provide consultations, design services, supply equipment and farm
products, equipment installation and maintenance services.
Milking robot (VMS), heat recuperation system, corrals, flying brushes,
fans, silos additives.
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UAB DEZINFA
A. Smetonos al. 67B, LT–45309 Kaunas
Tel. +370 37 74 44 40
Faks. +370 37 74 44 94
El. paštas giedre.krupaviciute@dezinfa.lt
www.dezinfa.lt

F50
VADOVYBĖ
Margarita Kutkaitė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Dezinfa“ teikia kenkėjų kontrolės paslaugas. Išlaikydama tvirtas
lyderio pozicijas kenkėjų kontrolės rinkoje, verslo ir privatiems klientams
teikia saugias, profesionalias, efektyvias, operatyvias, papildomų rūpesčių
ar nepatogumų nesukeliančias kenkėjų kontrolės paslaugas. Nuo 2008
metų „Dezinfa“ susijungė su stipriausia kenkėjų kontrolės įmone pasaulyje
„Rentokil“. Plėtodama ilgalaikį bendradarbiavimą ir siūlydama novatoriškus
bei kompleksinius sprendimus, kuria saugesnę aplinką verslui ir visuomenei.
FILIALAI
A. Smetonos al. 67B, LT–45309 Kaunas
Visorių g. 8, LT–08300 Vilnius
Šviesos g. 3, LT–92317 Klaipėda
J. Basanavičiaus g. 18A–41, LT–76136 Šiauliai
Vilties 20A, LT–35128 Panevėžys
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kenkėjų kontrolės paslaugos: fumigacija – grūdinių kenkėjų naikinimas,
deratizacija – graužikų kontrolė, dezinsekcija – vabzdžių kontrolė (tarakonų, skruzdžių, musių, širšių, kandžių, blusų, uodų ir kt.), oro valymas
ultravioletiniais spinduliais, hermetizacija – plyšių sandarinimas apsaugai
nuo graužikų, paukščių kontrolė.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Pest control services:
Fumigation – elimination of grain pests.
Deratization – control of gnawing animals.
Disinsection – insect control (cockroaches, ants, flies, hornets, moths,
fleas, mosquitos, etc.)
Air cleaning using ultraviolet rays.
Hermetization – sealing of cracks safely against gnawers.
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UAB DINAPOLIS
Stasiūnai, LT–56139 Kaišiadorių r.
Tel. +370 346 67 039
Faks. +370 346 51 369
El. paštas info@dinapolis.lt
www.dinapolis.lt

D22
VADOVYBĖ
Mindaugas Motiejūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Bendrovė įkurta 1997 metais. Įmonės specializacija yra žemės ūkio technikos gamyba. Gaminame naujas puspriekabes nuo 5 iki 20 t., germinatorius
nuo 3,6 iki 7 metrų, tankinimo volus, didmaišių krautuvus, įvairius kaušus,
taip pat perdarome senas 2PTS–9 puspriekabes.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
krautuvų, ekskavatorių kaušų ir priekabų gamyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė ūkininkams siūlo įsigyti germinatorius, tankinimo volus, puspriekabes nuo 5 iki 20 t., puspriekabes gyvuliams vežti, rulonų pervežimo
puspriekabes, priekabas, gyvulių priežiūros gardus. Taip pat gaminamos
nestandartinės konstrukcijos pagal individualius užsakymus. Atliekame
garantinį ir pogarantinį technikos remontą.
EKSPONATAI
Priekaba, germinatorius, tankinimo volai, kaušai, priekaba gyvuliams vežti.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Production of generators, compaction shafts, trailers from 5 to 20 t, trailers
for transportation of animals, semi-trailers for transportation of bales. We
provide warranty and after-sales repair services.
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UAB DOJUS AGRO
Palangos g. 2–32, LT–01117 Vilnius
Tel. +370 5 266 2266
Faks. +370 5 212 7410
El. paštas info@dojusagro.lt
www.dojusagro.lt

A2
VADOVYBĖ
Audrius Kavaliauskas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Dojus agro“ – tai lietuviško kapitalo įmonė, jau 22 metus sėkmingai
dirbanti žemės ūkio sektoriuje. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba žemės
ūkio technika, atsarginėmis dalimis ir techninis aptarnavimas.
FILIALAI
Juodonių k., Babtų sen., LT–54336 Kauno r., tel. +370 37 75 02 60,
faks. +370 37 75 02 61, el. paštas info@dojusagro.lt
Užubalių k., Avižienių sen. LT–14180 Vilniaus r., tel. +370 5 240 4002,
faks. +370 5 240 4220
Aplinkkelio g. 5, Vijolių k., LT–76153 Šiaulių r., tel. +370 41 547 545,
faks. +370 41 547 546, el. paštas siauliai@dojusagro.lt
Įstro g. 6, Stanionių k., LT–38436 Panevėžio r., tel. +370 45 58 61 68,
faks. +370 45 43 03 87
Gotlybiškių k., Šakių r., tel. / faks. +370 345 52 770
Prekyba ir konsultacijos, tel. +370 612 91 887
Techninė priežiūra, tel. +370 611 22 022
Atsarginės dalys, tel. +370 687 21 708
Atsarginių dalių sandėlis Šakiuose, tel. +370 611 26 229
Atsarginių dalių sandėlis Vilniuje, tel. +370 610 27 327
Atsarginių dalių sandėlis Šiauliuose, tel. +370 612 72 589
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
prekyba naudota žemės ūkio technika;
žemės ūkio technikos nuoma.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba „John Deere“, „Kuhn“, „Manitou“, „Vervaet“, „Briri“, „Western
Fabrikation“, „Plegamatic“ ir kita žemės ūkio technika bei atsarginėmis
dalimis, techninis aptarnavimas.
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Partneriai ir klientai: „Deere&Company“, „Kuhn“ S.A., „Manitou“, „Vervaet“, „Briri“, „Teejet“, „Tietjen“, „Weasler“, „Vulkan“, „Polybale“, „Balensil“,
„Michelin“, „Firestone“.
EKSPONATAI
Traktoriai, kombainai, prikabinama žemės ūkio technika, vejų priežiūros
technika ir pan.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of JOHN DEERE, KUHN, MANITOU, SIMBA, VERVAET, BRIRI,
CONOW and other agricultural machinery and spare parts, maintenance.
Partners and clients: DEERE&COMPANY, KUHN S.A., MANITOU, SIMBA, VERVAET, BRIRI, TEEJET, WEASLER, PARTSCOUNTRY, COMET,
MICHELIN.
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MB DONIX
Stoties g. 30, LT–39106 Pasvalys
Tel. +370 647 13 838
El. paštas donix@inbox.lt

C66
VADOVYBĖ
Donatas Zajarskas – vadovas.
APIE ĮMONĘ
MB „Donix“, tai naujai susikūrusi įmonė, kuri specializuojasi kuro perdavimo sistemų prekyboje. Šiuo metu įmonė siūlo kokybiškas kuro tiekimo
sistemas, kuro filtravimo sistemas, kuro transportavimo ir laikymo talpas.
Įmonės produkcija atitinka visus ES kokybės standartus ir esminius Europos
normų reikalavimus.
Įmonė siekia orientuotis į profesionalią kuro tiekimo ir laikymo įrangą. Mūsų
tikslas – supaprastinti naftos produktų tiekimą į žemės ūkio techniką, darbo
mašinas ir į kitas transporto priemones. Įdiegtų technologijų dėka tiekiamas
kuras yra nuolat valomas ir taip sumažinama mašinų kuro sistemų užteršimo
tikimybė. Įmonė stengiasi nuolat orientuotis į klientų poreikius, užtikrindama
produkcijos kokybę.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
EKSPONATAI
Kuro tiekimo sistemos, kuro fitravimo sistemos, kuro transportavimo ir
laikymo talpyklos, „AdBlue“ tiekimo sistemos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Specializes on sale of fuel transfer systems.
Fuel supply systems. Fuel filtering systems. Fuel transportation and storage
vessels. AdBlue supply systems.
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UAB DOTNUVOS PROJEKTAI
Parko g. 6, Akademija, LT–58350 Kėdainių r.
Tel. +370 347 370 30
Faks. +370 347 370 40
El. paštas info@dotnuvosprojektai.lt
www.dotnuvosprojektai.lt

A1
VADOVYBĖ
Edgaras Plauška – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
1996 metais įkurta įmonė yra viena didžiausių Lietuvoje žemės ūkio technikos, sėklų ir elevatorių įrangos pardavėjų, bendrovėje dirba 214 darbuotojų.
UAB „Dotnuvos projektai“ turi antrines įmones Latvijoje ir Estijoje.
FILIALAI
Joniškyje, tel. +370 426 610 26
Pasvalyje, tel. +370 451 341 27
Vilkaviškyje, tel. +370 342 207 05
Plungėje, tel. +370 610 078 23
Raseiniuose, tel. +370 687 708 18
Šakiuose, tel. +370 698 165 72
Vilniuje, tel. +370 618 868 12
VEIKLOS KRYPTYS
žemės ūkio technika;
grūdų sandėliavimo įranga;
sėklininkystė.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba nauja ir naudota žemės ūkio technika ir jos atsarginėmis dalimis.
Atstovaujame: „Case IH“, „Kverneland“, „Einböck“, „Joskin“, „Agrometer“,
„Agrifac“, „Quicke“, „Seguip“, „Spearhead“, „Junkkari“, „MA Güstrower“ ir kt.
Įvairaus dydžio grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų
projektavimas ir statyba. Atstovaujame: „Cimbria“, „Kongskilde“, „Bin“,
„Brandt“ ir kt.
Sėklų dauginimas bei mažmeninė ir didmeninė prekyba sėklomis. Atstovaujame: LAMMC Žemdirbystės institutui, „DLF Trifolium“, „Lantmännen SW
Seed“, „Maribo Seed“, „Saaten Union“, DSV, „Ragt“, „Rapool“, „Syngenta
Seeds“, „Baywa“, „Monsanto“, „KWS Scandinavia“ ir kt.
Žemės ūkio technikos priežiūra, remontas. Prekyba naudota žemės ūkio
technika ir atsarginėmis dalimis. Savaeigės technikos nuoma.
EKSPONATAI
Traktoriai, kombainai, žemės dirbimo technika bei grūdų sandėliavimo
įranga, žemės ūkio augalų sėklos, vejų žolių mišiniai.
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GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Agricultural machinery: CASE IH, KVERNELAND, EINBÖCK, AGRIFAC,
QUICKE, SEGUIP, SPEARHEAD, JUNKKARI, GÜSTROWER, SCHÄFFER.
Grain storage equipment: CIMBRIA, KONGSKILDE, BIN, BRANDT.
Seeds: LAMMC Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry,
DLF TRIFOLIUM, LANTMÄNNEN SW SEED, SYNGENTA, RAPOOL.
JUNKKARI wood chopper, manipulators, forest semi-trailers, CASE IH
tractors, SCHÄFFER LADER wheel loaders.
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UAB DUGUVA
K. Donelaičio g. 16, LT–42163 Rokiškis
Tel. +370 458 32 000
Faks. +370 458 32 000
El. paštas duguva@mail.lt
www.duguva.lt

F31
VADOVYBĖ
Rimantas Bernackas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Duguva“ prieš penkiolika metų ėmėsi gaivinti pamirštą senovės lietuvių
verslą – virvių gamybą. Dabar tai – dinamiška, šiuolaikinė įmonė. Bėgant
metams, augo gaminamos produkcijos asortimentas, plėtėsi bendrovės
klientų ratas, augo apyvarta.
Virvių gamyboje UAB „Duguva“ naudoja naujausias vakarietiškas technologijas ir įrengimus, dėl kurių aukštos kokybės firmos gaminiai yra gerai
žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Įmonės produkcija plačiai
naudojama žvejybos pramonėje, laivininkystėje, statyboje, žemės ūkyje,
atliekant vidaus apdailos darbus ir sporto priemonių gamyboje.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Natūralaus ir sintetinio pluošto pintos ir suktos virvės, įvairūs špagatai,
austos juostos, guminės tampyklės, stiklo pluošto virvės, virvėlaidžiai –
elektriniai piemenys.
EKSPONATAI
Elektriniai piemenys – virvėlaidžiai, pintos ir suktos virvės, austos juostos,
guminis espanderis, špagatai, tinklo audiniai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Natural and synthetic fibre braids and ropes, various types of twines, textile
tapes, rubber tensioners, glass fibre ropes, cords-electrical fences.
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UAB DUSĖTAI
Antakalnio g. 6, LT–20139 Ukmergė
Tel. +370 618 01 075
El. paštas info@traktoriukai24.lt
www.traktoriukai24.lt

B3
VADOVYBĖ
Jūratė Gesevičienė
APIE ĮMONĘ
UAB „Dusėtai“ įkurta 1991 metais, užsiima naujų ir naudotų traktorių prekyba. UAB „Dusėtai“ yra oficialus traktorių „Shibaura“ ir „Jinma“ atstovas
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Siūlome traktorius nuo 10 arklio galių iki 100
arklio galių. Prekyba padargais.
FILIALAI
Kaunas
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, pristatymas visose Baltijose
valstybėse, lizingavimas.
EKSPONATAI
Traktoriai ir jų priedai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Dusėtai“, UAB is the official representative of „SHIBAURA“ and „JINMA“
tractors in Lithuania, Latvia and Estonia.
Tractors and accessories.
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UAB EAST WEST AGRO
Verslo g. 2, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 26 23 18
Faks. +370 37 55 20 38
El. paštas gediminas@ewa.lt
www.ewa.lt

A15

VADOVYBĖ
Gediminas Kvietkauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Aštuonerius metus sėkmingai dirbame žemės ūkio sektoriuje.
Savo veikloje šiandien turime tris aiškias kryptis – prekyba žemės ūkio
technika, prekyba ir projektavimas: grūdų sandėliavimo, perdirbimo įrenginių ir popardaviminis įrangos aptarnavimas (servisas, atsarginės dalys).
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkui susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Javų kombainai „Laverda“, traktoriai „Lindner“, žemės dirbimo technika
„Dal-Bo“, „Agrolux“, „Sulky“, sėjos ir tręšimo technika „Sulky“, šienavimo
technika „Fella“, rulonavimo technika „Feraboli“, frontaliniai krautuvai,
priekinės pakabos ir kt.
Prekyba atsarginėmis detalėmis žemės ūkio technikai, žemės ūkio technikos aptarnavimo darbai ir techninė priežiūra, prekyba grūdų sandėliavimo
įranga, įvairaus dydžio grūdų valymo, transportavimo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų projektavimas ir statyba.
EKSPONATAI
Javų kombainai „Laverda“, žemės dirbimo technika „Dal-Bo“, „Agrolux“,
sėjos ir tręšimo technika „Sulky“, šienavimo technika „Fella“ ir kt.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„East West Agro“, UAB is the representative of the following trademarks: LAVERDA crop harvesters, LINDER wheel tractors, DAL-BO tillage equipment,
FELLA mowing equipment, FERABOLI baling equipment, VOGEL&NOOT
field spraying equipment, SIGMA front loaders, STRONGA trailers and
semi-trailers, CAPELLO corn heads, BISO header extension for rape seed
harvesting and VARIO harvesters.
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IĮ LIPEIKIO ĮMONĖ EGZOTIKA
Liepkalnio g. 4A, LT–02105 Vilnius
Tel. +370 37 33 75 30
Faks. +370 37 33 75 29
El. paštas kaunas@egzotika.lt
www.egzotika.lt

G1
VADOVYBĖ
Rokas Lipeikis – vadovas.
APIE ĮMONĘ
Lipeikio įmonė „Egzotika“, įkurta 1990 metais, jau du dešimtmečius tvirtai
laiko Lietuvos padangų prekybos lyderės pozicijas ir užima apie trečdalį
šalies padangų rinkos. „Egzotikos“ pagrindiniai partneriai – visame pasaulyje
pripažinti ir puikiai vertinami garsiausi padangų gamintojai „Bridgestone“,
„Michelin“, „Firestone“, „Roadstone“, „Dayton“, „Nokian“, „Pirelli“ ir daugelis
kitų.
„Egzotika” pirkėjams siūlo itin platų padangų asortimentą – nuo pačios
aukščiausios kokybės galingiems bei prabangiems lengviesiems automobiliams ir visureigiams skirtų padangų iki paprasčiausių bei pigiausių. Taip
pat didelis padangų pasirinkimas komerciniams automobiliams, miško ir
žemės ūkio technikai, sunkvežimiams bei autobusams.
FILIALAI
Liepkalnio g. 4A, LT–02105 Vilnius, tel. +370 5 260 8666
Upės g. 5, LT–09308 Vilnius, tel. +370 5 273 1182
J.Kubiliaus g.18, LT –09108 Vilnius, tel. +370 5 274 1536
Kirtimų g. 43, LT–02244 Vilnius, tel. +370 5 264 0860
Jonavos g. 74, LT–44191 Kaunas, tel. +370 37 33 75 30
Šilutės pl. 56, LT–94181 Klaipėda, tel. +370 46 31 06 21
J. Basanavičiaus g. 23, LT–76233 Šiauliai, tel. +370 41 43 64 21
J. Basanavičiaus g. 65, LT–36209 Panevėžys, tel. +370 45 59 66 22
Santaikos g. 26/1, LT–62123 Alytus, tel. +370 315 20 436
Gamyklos g. 40 D, LT–89104 Mažeikiai, tel. +370 443 29 299
Plungės g. 33E, LT–87329 Telšiai, tel. +370 444 68 052
Metalo g. 1, LT–28216 Utena, tel. +370 389 69 467
VEIKLOS KRYPTYS
Padangų montavimas, balansavimas, remontas, saugojimas;
didmeninė ir mažmeninė prekyba alyvomis bei tepalais;
didmeninė ir mažmeninė prekyba kokybiškais ratlankiais;
tarptautiniai gabenimai.
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PREKĖS IR PASLAUGOS
Padangos „Kenda“, „Michelin“, „Bridgestone“, „Dayton“, „Firestone“, „Roadstone“, „Nexen“, „Petlas“.
EKSPONATAI
Padangos, ratlankiai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of tires, their installation, balancing, repair, storage.
Wholesale and retail sale of oils and greases.
Tires: Kenda, Michelin, Bridgestone, Dayton, Firestone, Roadstone, Nexen,
Petlas.
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VšĮ EKOAGROS
K. Donelaičio g. 33, LT–44240 Kaunas
Tel. +370 37 20 31 81
Faks. +370 37 20 31 82
El. paštas ekoagros@ekoagros.lt
www.ekoagros.lt

E33
VADOVYBĖ
Ona Kazlienė – direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas.
APIE ĮMONĘ
VšĮ „Ekoagros“ pakartotinai akredituota LST EN 45011:1998 atitikčiai sertifikuoti ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės
augalijos, žuvininkystės gamybos procesus, gyvūninės ir negyvūninės
kilmės maisto produktų tvarkymą bei išskirtinės kokybės žemės ūkio ir
maisto produktų gamybos ir tvarkymo procesus (akreditavimo pažymėjimas
Nr. LA 03.007, kuris galioja iki 2015–10–28).
FILIALAI
Sedos g. 6, LT–87112 Telšiai
Maironio g. 4, LT–28241 Utena
VEIKLOS KRYPTYS
Ekologiški maisto produktai.
EKSPONATAI
Metodinė medžiaga, informacija apie ekologinės gamybos sertifikavimo
naujausius pasikeitimus, išskirtinės kokybės produktų sertifikavimui keliamus reikalavimus.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Methodical materials, information on up-to-date amendments in ecological production certification, exceptional innovations in product quality
certification.
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UAB EKOANGARAI
Laisvės pr. 125, LT–06118 Vilnius
Tel. +370 5 219 5537
Faks. +370 5 219 5537
El. paštas info@ekoangarai.lt
www.ekoangarai.lt

F12
VADOVYBĖ
Artūras Jaruševičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ekoangarai“ užsiima prekyba ir montavimu, sunkių ir lengvų konstrukcijų angarais, teikia konsultacijas, garantinį aptarnavimą. Panaudojimo
paskirtis – produkcijos sandėliavimas, grūdų saugyklos, garažai, gamybinės,
administracinės, prekybinės patalpos.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Greitai surenkami, plieniniai, lengvų konstrukcijų angarai, konsultacijos,
angarų montavimas, garantinis aptarnavimas, apšiltintimas, tentiniai
angarai, laikini pastatai.
EKSPONATAI
Plieninio ir tentinio angaro fragmentai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Quick-assembly, steel, light structure sheds, structures, installation of
sheds, after-sales service. Building area – up to 36 meters, height – up to
12.5 meters. Heating option.
Tent sheds. Area – up to 30 meters, wall height – up to 5 meters. Temporary
buildings.
Fragments of steel and tent shed.
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UAB EKO FARM
Medeinos g. 32–2, LT–53348 Akademija, Kauno r.
Tel. +370 687 97 619
El. paštas lina.railiene@gmail.com
www.ekofarm.lt

F20
VADOVYBĖ
Marius Raila – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Siūlome visa spektrą ekologinių trąšų. Mūsų siūlomame asortimente yra
N, P, K bei mikrolementus turinčios trąšos. Taip pat prekiaujame azotą
fiksuojančiomis bakterijomis, huminėmis bei amino rūgštimis. Kad Jūsų
ekologinis ūkis klestėtų.
FILIALAI
Ofisas – Kęstučio g. 87–223, Kaunas
Trąšos sandėliuojamos – Jovarų g. 3, Kaunas
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Superkame ekologinę produkciją bei ją eksportuojame į ES šalis, prekiaujame sertifikuota ekologiška sėkline medžiaga.
EKSPONATAI
Ekologinės trąšos, ekologinės sėklos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Ecological fertilizers; ecological seeds.
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IĮ ELEKTRA G. PLEČKAIČIO 
Vytauto g. 22, LT–70125 Vilkaviškis
Tel. +370 342 54 290, + 370 652 25 866
Faks. +370 342 54 290
El. paštas elektra.vlk@is.lt
www.elektrapro.lt

C16

VADOVYBĖ
Gintautas Plečkaitis – savininkas.
APIE ĮMONĘ
Įmonė „Elektra“ įkurta 1991 metais privataus kapitalo pagrindu, remiantis
sukurta vizija, idėjomis ir tikėjimu sėkme. Veiklos pradžioje įmonė vertėsi
tik didmenine prekyba ūkinėmis prekėmis. Palengva užsimezgė ryšiai su
didmeninės prekybos įmonėmis, imta lankytis parodose, ieškoti užsienio
partnerių. Nuo 1993 metų pradėta vystyti mažmeninę prekybą. Atidaryta
ūkinių-statybinių prekių parduotuvė. 1994 metais įmonė pirmą kartą importavo statybines medžiagas iš Vakarų Europos. Tai buvo tuo metu Lietuvoje
dar nelabai žinomos ir naudojamos statybinės medžiagos: sandariklis
silikonas, sandariklis akrilas, sandarinimo putos. 1996–1997 metais įmonė
įsigijo 8000 m² negyvenamo ploto, kurį palaipsniui rekonstruoja ir pritaiko
savo reikmėms. 1997 metais Vokietijoje įsigijus įrengimus, vienoje iš rekonstruotų patalpų buvo pradėtas sandariklių fasavimas. Užsimezgė ryšiai
su įmonėmis Rusijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, kurios tapo mūsų įmonėje
fasuojamų sandariklių pirkėjomis. Glaudus bendradarbiavimas su verslo
partneriais – ypač svarbus įmonės veiklos principas. Įvertinus rinkos poreikius ir įmonės finansines galimybes, 2000 metais nutarta pradėti vandeniu
skiedžiamų akrilinių gruntų, dažų gamybą. Įmonės produkcija greitai rado
rinką Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje. Tai skatina sparčiai plėtoti įmonės
veiklą, steigti naujas darbo vietas, modernizuoti gamybą, didinti eksportą.
Įmonė gamina ir parduoda statybines medžiagas, kurios atitinka Europos
Sąjungos reikalavimus, apie tai liudija prekių bandymų protokolai, kurie
išduodami remiantis kompetetingų organizacijų atliktų bandymų rezultatais
bei Vakarų Europos žaliavų tiekėjų kokybės sertifikatais. Džiaugiamės
esamais klientais ir nuolat ieškome naujų. Jeigu dar nesate mūsų klientai,
tai tikimės, jog jais tapsite artimiausiu metu. Kviečiame visas statybines
įmones, privačius statytojus ir mažmeninės prekybos įmones abipusiai
naudingam bendradarbiavimui.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika.
EKSPONATAI
Statybinės medžiagos: gruntai, glaistai, dažai, tinkai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Constructional materials – paints, filler, plaster. Consultations on work with
these materials.
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UAB ELJUNGA
Ateities g. 31, LT–06325 Vilnius
Tel. +370 5 205 5363
Faks. +370 5 230 4550
El. paštas info@eljunga.lt
www.eljunga.lt

B22
VADOVYBĖ
Arturas Giedraitis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonė jau 16 metų dirba Lietuvos rinkoje. Mūsų specializacija – elektronika
ir transporto bei kuro kontrolės apskaita. Parodoje pristatomos kuro apskaitos sistemos traktoriams, kombainams, sunkvežimiams ir kitai technikai.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
EKSPONATAI
Kuro apskaitos prietaisai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Electronics and vehicle and fuel control accounting. Fuel accounting systems for tractors, harvesters, trucks and other machinery are presented
on the exhibition.
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UAB EžIUKAI
Jaunystės g. 16–9, LT–91274 Klaipėda
Tel. +370 686 96 987
Faks. +370 46 48 91 00
El. paštas info@eziukai.lt
www.eziukai.lt

E28
VADOVYBĖ
Ričardas Rimkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ežiukai“ įrengia apsaugą nuo žaibo bet kokios paskirties statiniams.
Esame apsaugoję nuo žaibo: „Rynair“ lėktuvų angaras Kauno aerouoste,
Lietuvos dujos (Kaunas, Klaipėda, Jauniūnai), „Blikas“ pirotechnikos sandėliavimo patalpos, Lietuvos policijos mokykla, Kauno klinikos, Klaipėdos
sporto arena, Dovainonių paukštynas, Lietuvos nacionalinė filharmonija,
beveik šešiasdešimt ūkininkų ir ŽŪB grūdų sandėlių (sprogi aplinka) ir kt.
Šiai dienai UAB „Ežiukai“ yra apsaugoję nuo žaibo virš 3000 objektų. „Ežiukams“ Lietuvos apsaugos nuo žaibo asociacija suteikė patikimumo ženklą.
FILIALAI
Darbai atliekami visoje Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Statinių bei elektros įrangos apsauga nuo žaibo ir viršįtampių.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žaibosaugos medžiagos bei apsaugos nuo žaibo įrengimas.
EKSPONATAI
Apsaugos nuo žaibo įrangos pavyzdžiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Light-protection materials and installation of lighting protection.
Samples of lighting-protection equipment.
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UAB FELIKSNAVIS
Pramonės g. 16 B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 58 472
Faks. +370 315 77 512
El. paštas info@feliksnavis.lt
www.feliksnavis.lt

C46
VADOVYBĖ
Andrejus Semionovas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė UAB „Feliksnavis“ veikla – įvairių nuotekų valymo įrenginių
gamyba, biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai, talpyklos, skirtos
įvairiems skysčiams bei medžiagoms laikyti, riebalų skirtuvai maisto pramonės įmonėms, maitinimo įstaigoms, naftos skirtuvai, siurblinės.
FILIALAI
Vilnius, tel. +370 683 44 323
Klaipėda, tel. +370 672 07 215
Kaunas, tel. +370 601 53 402
Alytus, tel. +370 604 08 170
VEIKLOS KRYPTYS
Nuotekų sistemų įrenginiai, santechnikos įrenginiai.
EKSPONATAI
Valymo įrenginio maketas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Feliksnavis“, UAB is a manufacturer of domestic and industrial wastewater
treatment facilities.
FEL-4 treatment facility model.
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UAB FORESTILA
Molėtų pl. 47F, LT–08409 Vilnius
Tel. +370 5 204 0932
Faks. +370 5 204 0930
El. paštas info@forestila.lt
www.forestila.lt

D3
VADOVYBĖ
Saulius Žaleniakas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Forestila“ yra oficialus „Iseki“ ir „BCS Group“ atstovas Lietuvoje.
Parduodame ir aptarnaujame kompaktinės klasės žemės ir komunalinio
ūkio priežiūros techniką. Klientų patogumui pardavimo skyrius ir remonto
dirbtuvės dirba septynias dienas per savaitę.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Iseki“ – Japonijoje pagaminti kompaktinės klasės traktoriai ir technika
komunalininkams ir mažiems ūkiams. Itališki „BCS Group“ motoblokai,
kompaktinės klasės traktoriai, „Mosa“ elektros ir suvirinimo generatoriai.
„Stihl“, „Viking“, „Milwaukee“, „Makita“, „Fiskars“ sodo ir daržo įrankiai,
nuoma bei remontas Vilniuje.
EKSPONATAI
Motoblokai, mažieji traktoriai, aplinkos tvarkymo padargai, vejapjovės,
generatoriai ir suvirinimo aparatai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
ISEKI – compact tractors and machinery for municipal companies and
small farms manufactured in Japan. Italian BCS Group walking tractors,
compact tractors, MOSA electric power and welding generators. Quick and
high-quality repair of tools and small motor machinery in Vilnius.
Walking tractors, implements of environmental management, grass mowers,
generators and welding equipment.
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UAB FRAKTAS
Dariaus ir Girėno g. 19, LT–02184 Vilnius
Tel. +370 5 210 5518
Faks. +370 5 210 5519
El. paštas info@fraktas.lt
www.fraktas.lt

G7
VADOVYBĖ
Gintautas Vitkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Šiuo metu pagrindinė veiklos kryptis – unikalių itališkų šlaitinių traktorių
pardavimas ir aptarnavimas. Bendrovė jau 15 metų užsiima naudotų
transporto priemonių bei spec. technikos pardavimu. Specializacija – „Iveco“
markės automobiliai.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
EKSPONATAI
Itališkas šlaitinis universalus traktorius „Better 130“ („BM Tractors“).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale and maintenance of Italian slope tractors.
Universal slope tractor Better 130.
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UAB GALIUS-E
Pavasario g. 16, Domeikava, LT–54351 Kauno r.
Tel. +370 699 12 233
Faks. +370 47 77 71
El. paštas galiuskatilai@gmail.com
www.galius.lt

C41
VADOVYBĖ
Egidijus Kunickis – savininkas.
APIE ĮMONĘ
Gaminame kieto kuro katilus.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Kieto kuro katilai.
EKSPONATAI
Kieto kuro katilai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manufacturing of solid fuel boilers and exterior doors.
Solid fuel boilers.
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UAB GALUOTAS
Meistrų g. 12, LT–02189 Vilnius
Tel. +370 5 216 1061
Faks. +370 5 216 0205
El. paštas ramunas@galuotas.lt
www.galuotas.lt

D12
VADOVYBĖ
Algimantas Tareilis
APIE ĮMONĘ
UAB „Galuotas“ veiklą pradėjo 1995 metais. Bendrovė nuo pat įsikūrimo
plėtė savo partnerių ratą ir parduodamos technikos asortimentą ne tik Lietovoje, bet ir už jos ribų. Šiuo metu įmonė gali pasiūlyti profesionalią žemės
ūkio, miškų, komunalinę ir statybų techniką, nepriekaištingą aptarnavimą ir
platų atsarginių dalių asortimentą.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Tarptautiniai krovinių gabenimai autotransportu.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Kioti“ (Pietų Korėja) – manevringi, kompaktiški, ekonomiški, traktoriai,
„Belarus“ (MTZ) – traktoriai, „Ferri“ (Italija) – žoliapjovės-smulkintuvai,
skirti profesionaliam darbui, „Chervona Zirka“ (Ukraina) – sėjamosios,
diskiniai skutikai, LKMZ (Ukraina) – diskiniai skutikai, „Peruzzo“ (Italija) –
vejapjovės-rinktuvės parkų priežiūrai, „Pomot“ (Lenkija) – srutovežiai, kurių
kokybė viršija kainą, „F.lli Merlini“ (Italija) – tvirti, patikimi mėšlo kratytuvai.
EKSPONATAI
Traktoriai „Kioti“, sėjamosios, augalų smulkintuvai, diskiniai skutikai, priekabos, autonominiai kondicionieriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The Company represents KIOTI, BELARUS, FERRI, CHERVONA ZIRKA,
POMOT, PRONAR companies.
KIOTI tractors, sowing equipment, pant shredders, disc scrappers, trailers,
stand-alone conditioners.
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UAB GAMPRE
Metalo g. 13b, LT–02190 Vilnius
Tel. +370 655 19 992
El. paštas info@gampre.lt
www.gampre.lt

C40
VADOVYBĖ
Gintas Simonavičius
APIE ĮMONĘ
Esame vieni iš didžiausių nepramoninių šiltnamių gamintojų Lietuvoje,
gaminantys šiltnamius iš aliuminio profilių su polikarbonatine danga, o
įmonės darbuotojai yra sukaupę ilgametę darbo patirtį šioje srityje. Mes
Jums padėsime sukomplektuoti šiltnami tokį, koks reikalingas būtent Jums.
Modeliavimo galimybės leidžia sumontuoti duris iš abiejų galų, pertvara
atskirianti kultūras, sirpinimo/daiginimo lentynos, galima sumontuoti papildomus stoglangius, automatizuoti stoglangių atidarymą.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
ekologiški maisto produktai;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Dangos terasoms, skaidrios dangos terasoms, stoginėms, automobilių
parkingui, žvėrelių fermoms, baseinams, žiemos sodams, pertvaroms,
aliuminio profiliai, polikarbonatas, PVC, akrilas, PET plėvelė, organinis
stiklas ir aksesuarai. Konsultuojame montavimo klausimais, padedame
išsirinkti tinkamiausia dangą.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Terrace coating. Transparent coating for terraces, sheds, car parking area,
animal farms, pools, interior gardens, partitions. Aluminum shapes.
We provide consultations on installation issues.
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UAB GARDENIS
Raudondvario pl. 150, LT–47174 Kaunas
Tel. +370 687 53 770, +370 608 07 067
El. paštas info@gardenis.lt
www.gardenis.lt

C37
VADOVYBĖ
Ramūnas Sinkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Aliuminio konstrukcijų šiltnamiai, verandos, oranžerijos, stoginės.
EKSPONATAI
Šiltnamiai, stoginė.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Greenhouses, terraces, glass houses and sheds made of aluminum
structures.
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GEA FARM TECHNOLOGIES
SP.Z.O.O.
Ołowiana 10, 85–461 Bydgoszcz, Lenkija
Tel. +370 656 77 367
El. paštas tadas.jaramicius@gea.com
www.gea-farmtechnologies.com

E36
VADOVYBĖ
Piotr Markiewicz – valdybos pirmininkas.
APIE ĮMONĘ
GEA „Farm Technologies“ tiekia pilną spektrą įrangos, prekių ir paslaugų
pieno ūkiams bei bandos ir melžimo įrangos valdymo sprendimus. Mūsų
koncepcija „Total solution“ apima pieno ūkio veiklą nuo projektavimo, įrangos gamybos, montavimo ir priežiūros, eksploatacinių medžiagų tiekimo
iki profesionalių ūkio valdymo sprendimų ir konsultacijų.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
gyvulininkystės pastatų ir įrangos projektavimas;
konsultacijos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Moduliniai melžimo robotai „MIone“, melžimo aikštelės, pieno linijos, pieno
aušintuvai, tarpiniai aušintuvai, skreperiai, siurbliai, robotai, kratytuvai,
boksai, užuolaidos, ventiliatoriai, apšvietimas, matrasai, šepečiai, automatinės šėrimo sistemos, pašarų dalintuvai, higienos, gyvulininkystės prekės,
originalios atsarginės dalys.
EKSPONATAI
Robotizuota melžimo sistema „MIone“, įranga gyvulininkystės ūkiams,
melžimo higienos ir ūkio prekės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
MIone module milking robots, milking parlor, milk lines, milk refrigerators,
intermediate refrigerators.
Scrappers, pumps, robots, spreaders, boxes, curtains, fans, lighting,
mattresses, brushes.
Automatic feeding systems, feed dividers.
Hygiene, cattle breeding products, original spare parts.
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UAB GENIMPEKSAS
Maironio g. 26–1, Baisogala, LT–82322 Radviliškio r.
Tel. +370 687 56 651
El. paštas genimpeksas@gmail.com
www.genimpeksas.lt, www.pasarupriedai.lt

F35
VADOVYBĖ
Dr. Jonas Kutra – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Genimpeksas“ veiklą pradėjo 1997 metais. Atstovauja didžiausią
pasaulyje spermos eksporto kompaniją „World Wide Sires“ Ltd., taip pat
tiekia produkciją iš Vokietijos, Lenkijos, Olandijos. Įmonės tikslas – ilgalaikis
bendradarbiavimas su ūkininkais ir bendrovėmis, tampant jų pagalbininkais.
FILIALAI
Beržų g. 12–8, Baisogala, LT–82322 Radviliškio r.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Spermos importas, karvių ir telyčių bandų kilmės analizė, naudojant tarptautines bulių duomenų bazes, prekyba pašarų priedais, pagalba įsigyjant
aukštos veislinės vertės pieninius ir mėsinius gyvulius iš Olandijos, Danijos,
Švedijos ir kitų Vakarų Europos šalių.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sperm import. Analysis of herds of cows and heifers using international
bull database. Sale of feed additives. Assistance in purchasing of highbred dairy and meat cattle from Holland, Denmark, Sweden and other
Western-European Countries.
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MOCEVIČIAUS FIRMA GINALAS
Esperanto g. 26, LT–69428 Kazlų Rūda
Tel. +370 343 96 464
Faks. +370 343 95 383
El. paštas antanas@ginalas.lt
www.ginalas.lt

E37, E47
VADOVYBĖ
Gintas Mocevičius
APIE ĮMONĘ
Įmonė veiklą pradėjo 1993 metais kaip oficialus Vokietijos firmos „Stihl“,
Austrijos filialo „Viking“, Suomijos „Fiskars“ ir Japonijos „Makita“ atstovas
Lietuvoje. Šiuo metu įmonėje dirba 32 darbuotojai.
FILIALAI
Prekiaujame daugiau kaip 76-iose specializuotose prekybos vietose
įvairiuose Lietuvos miestuose, FISKARS sodo-daržo prekių prekybinis
tinklas – daugiau kaip 110 prekybviečių.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Stihl“ motoriniai pjūklai, krūmapjovės, žoliapjovės, motoriniai nugariniai
purkštuvai, grunto grąžtai, motoriniai metalo, betono, asfalto pjaustuvai,
aukšto slėgio plovyklos, gyvatvorių žirklės, specialūs naftos produktai.
„Viking“ motorinės ir elektrinės vejapjovės, elektrinės gyvatvorių žirklės,
elektrinės žoliapjovės (trimeriai), sodo-daržo atliekų elektriniai ir motoriniai
smulkintuvai, lapų nupūtėjai. „Makita“ elektriniai įrankiai. „Fiskars“ sododaržo įrankiai, kirviai, žirklės, peiliai ir kiti įrankiai virtuvei. Suaugusiųjų
profesinis mokymas ir atestavimas.
EKSPONATAI
„Stihl“, „Viking“, „Fiskars“, „Makita“ įrenginiai ir įrankiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
STIHL motor saws, bush cutters, trimmers, motor backpack sprayers, earth
augers, motor metal, concrete, asphalt cutters, high-pressure washing machines, hedge trimmers, electrical grass cutters (trimmers), electrical and
motor garden waste shredders, blowers. MAKITA electrical tools. FISKARS
garden tools, axes, scissors, knifes and other kitchen tools. Professional
training and accreditation for adults.
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UAB GINSTATA
Linkmenų g. 13, LT–09300 Vilnius
Tel. +370 5 277 8866
Faks. +370 5 277 8866
El. paštas info@ginstata.lt
www.ginstata.lt

C75
VADOVYBĖ
Kornelijus Slotkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ginstata“ – stabiliai dirbanti bei auganti statybos bendrovė, įsteigta
1997 metais. Turi sukaupusi nemažą patirtį atliekant įvairios paskirties ir
apimčių statybos bei remonto darbus. Viena iš įmonės veiklos krypčių –
žemės ūkio statinių projektavimas ir statyba. Dirbdami kartu su užsienio
partneriais, siūlome pilną paslaugų paketą: projektavimą, statybą, technologijos parinkimą ir tiekimą, montavimą ir priežiūrą. Atliekame fermų,
paukštidžių, sandėliavimo pastatų, mėšlidžių, angarų, rezervuarų statybos ir
montavimo darbus. Tiekiame ir montuojame įvairių gamintojų technologines
sistemas, statybines medžiagas, skirtas ūkio statinių statybai. Projektuojame
bei statome biodujų jėgaines. Statykime Lietuvos ūkį kartu.
FILIALAI
S. Daukanto g. 4, LT–77172 Šiauliai
Tel. +370 41 21 11 95
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Projektavimas ir statyba, medinės santvaros, bituminės ir PVC stogų dangos, šilumos izoliacinės medžiagos, įranga skirta ūkio statiniams.
Atliekame ventiliuojamų fasadų įrengimo darbus: karkaso montavimas,
šiluminės izoliacijos montavimas. Dirbame su įvairių rūšių fasado apdailos medžiagomis: fibrocementinės, HPL plokštės, natūralaus akmens ir
keramikos plokštės, medinių dailylenčių ir skardos montavimas, aliuminio
daugiasliuoksnės kompozicinės plokštės, varinės ir „Rheinzink“ dangos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Design and construction.
Supply of equipment and constructional materials: wood trusses, bitumen
and PVC roof coating, heat insulating materials, equipment designed for
household buildings.
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UAB GRADERLITAS
Smolensko g. 6, LT–03201 Vilnius
Tel. +370 685 21 688
Faks. +370 5 243 2241
El. paštas info@graderlitas.lt
www.graderlitas.lt, www.repelents.lv

D37, E14
VADOVYBĖ
Gražvydas Šiukščius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Tomas Gedgaudas Trockis – pavaduotojas, tel. +370 656 36 295
Paulius Ananevas – projektų vadovas, tel. +370 685 82 778
Vaidas Račkauskas – projektų vadovas, tel. +370 652 89 080
Egidijus Žižys – darbų vadovas, tel. +370 650 42 053
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Miškininkui: repelentai, medelių apsaugos, vielos tinklas, kuolai, apsauginis
vaškas, feromonai ir gaudyklės kenkėjams, želė šaknims, specializuotos
trąšos, druskos žvėrims, sumedėjusios augmenijos smulkintuvai, dirvos
ruošimo frezos, miško lėkštinės akėčios, pakelių priežiūros įranga, įranga
medelynams.
Žemdirbiui: skutikai, plūgai, lėkštinės akėčios, kultivatoriai, armens gilintuvai,
dirvos frezos, sėjamosios, purkštuvai, ekologinės akėčios, krautuvai, griovių
priežiūros įranga, žolės ir sumedėjusios augmenijos smulkintuvai, garsinės
baidyklės, kvapai žvėrių atbaidymui.
Daržininkui: plūgai, kultivatoriai, armens gilintuvai, dirvos frezos, sėjamosios, laistymo įranga, tarpueilių kultivatoriai, komposto vartytuvai, daigyklos,
šiltnamiai, agro dangos, dirvos paklotai, pavėsinimo tinklai, apsauginiai
tinklai nuo paukščių.
Kelininkui: pakelių priežiūros įranga, žolės ir sumedėjusios augmenijos
smulkintuvai, krautuvai.
Komunalininkui: organinių atliekų smulkintuvai, sijotuvai, komposto
vartytuvai, pakelių priežiūros įranga, žolės ir sumedėjusios augmenijos
smulkintuvai, krautuvai.
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GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of: repellents and protections, moisture accumulating gel, pheromones
and traps, animal salt, special fertilizers and pesticides, irrigation equipment
and moisture meters, soil cultivation cutters, plant shredders, equipment
for compost preparation, road maintenance equipment.
Services: installation and recovery of quarter, boundary, mineralized
lines; removal of bushes and stubs; removal of undesirable plants (5 year
warranty); grass sowing; cutting of dangerous trees, cutting and forming
of branches; landscape tending; protection of trees and bushes against
diseases and pests; reclamation of unused areas; maintenance of oil supply
pipelines, gas supply pipelines and electric power lines.
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UAB GRATECH
Raudondvario pl. 164A, LT–47173 Kaunas
Tel. +370 657 25 175
El. paštas info@gratech.lt
www.gratech.lt

D39
VADOVYBĖ
Aurimas Malinauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Gratech“ yra įgaliotasis Švedijos grūdų sandėlio įrangos gamintojo
„Tornum AB“ atstovas Lietuvoje.
Įmonė siūlo grūdų džiovyklas, transportavimo įrangą, grūdų bokštus,
valomąsias, sandėlio sistemas. Nuo mažų porcijinių džiovyklų iki didelių
pramoninių kompleksų.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
grūdų sandėlio įrangos montavimas ir aptarnavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų džiovyklos, elevatoriai, grandikliniai, sraigtiniai transporteriai, valomosios, bokštai, grūdų drėgmės, saiko, temperatūros matuokliai, mini
laboratorijos, stacionarios sistemos. Grūdų įrangos montavimo, remonto
ir serviso darbai, įrangos projektavimo darbai, statybos projektų rengimas.
EKSPONATAI
Grūdų džiovykla „Tornum“, grūdų elevatoriai, grūdų transporteriai, grūdų
vamzdynas, skirstytuvai, jungtys, grūdų drėgmės, saiko patikros įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Gratech“, UAB is the authorized representative of Sweden grain warehouse
equipment manufacturer „Tornum AB“ in Lithuania.
Grain driers. Elevators, chain, screw transporters. Cleaning equipment.
Towers. Grain moisture meters, thermometers, mini laboratories, stationary
systems. Grain equipment installation, repair and maintenance works.
Equipment design works, development of constructional projects.
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IĮ GUDINO J. ĮMONĖ
Verkių g. 47–103, LT–09128 Vilnius
Tel. +370 5 23 00 045
El. paštas info@gudinas.lt
www.gudinas.lt

F15
VADOVYBĖ
Julius Gudinas – savininkas.
APIE ĮMONĘ
Įmonė veiklą pradėjo 1991 metais, kaip oficialus Vokietijos firmų atstovas
Lietuvoje. Dabar J. Gudino įmonė atstovauja Vokietijos, Italijos, Švedijos,
Belgijos bei Austrijos firmas ir prekiauja šių firmų gaminiais.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba žemės ūkio technika, įrengimais, atsarginėmis dalimis. „Riela“
džiovyklos, sandėlių įranga, valomosios, malūnai, maišytuvai, traiškytuvai,
pašarų gamybos cechai; „Petkus“ grūdų valomosios; „Lechler“ purkštukai
žemės ūkiui ir pramonei, skystų trąšų įterpimo sistemos; „Arag“ purkštuvų
komplektuojančios detalės; „Imovilli Pompe“, „Comet“, „Annovi Reverberi“
siurbliai purkštuvams, maži purkštuvai; „Wanjet“, „Empas“ purkštuvai
šiltnamiams; „Herbst“ purkštuvų patikros įranga; „Pessl Instruments“
meteorologinės stotelės.
EKSPONATAI
Informacinis stendas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Grain driers, warehouse equipment, cleaning equipment, mills, mixers,
crushers, feed production workshops.
Design, engineering, manufacturing, installation, training and delivery.
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HANSEPLANT

A. Tumėno g. 4, LT–01109 Vilnius
Tel. +370 616 90 233
www.hanseplant.com

E39
VADOVYBĖ
Modestas Bložė – produktų grupės vadovas.
APIE ĮMONĘ
Olandijos įmonė „Hanseplant B.V.“ – ilgalaikių, natūralias augalų savybes
atkuriančių ir dirvožemio rūgštingumą reguliuojančių biologinių trąšų
gamintoja.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS
„Hansebac®“, „Hansespor®“, „Hansespor® Dry Mix“ (sausas mišinys).
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Manufacturer of biological fertilizers.
Fertilizers: Hansebac®, Hansespor®, Hansespor® Dry Mix.
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UAB HIDRAULINĖS SISTEMOS
Vandžiogalos pl. 106P, Domeikava, LT–54358 Kauno r.
Tel. +370 37 47 74 99
Faks. +370 37 55 4264
El. paštas info@hidraulines-sistemos.lt
www.hidraulines-sistemos.lt

C5
VADOVYBĖ
Giedrius Gadliauskas – direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Hidrauliniai siurbliai ir hidrovarikliai, filtrai hidraulikai, sandarikliai, skirstytuvai, kraneliai, sklendės, kiti hidraulikos komponentai. Prekyba metalais
hidraulinių cilindrų gamybai. Hidraulinių sistemų diagnostika ir remontas.
Hidraulinės žarnos ir jungtys. Metalo konstrukcijų remontas ir gamyba.
Atstovaujami prekių ženklai: „Meiller“, „Edbro“ – savivarčių teleskopiniai
cilindrai ir sistemos komponentai.
EKSPONATAI
Hidraulikos komponentai, griebtuvai, kaušai, hidrovarikliai, skirstytuvai,
įrankiai, „Fiskars“ įrankiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Repair, sale, manufacturing of hydraulic systems. Repair of mobile hydraulic equipment. Sale of hydraulic and pneumatic components. Repair
and manufacturing of hydraulic cylinders. Sale of grabs: for wood, metal
waste, various products.
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UAB HIDROBALT
Ulonų g. 33, LT–62161 Alytus
Tel. +370 315 75 075
Faks. +370 315 75 076
El. paštas k.samusis@hidrobalt.lt
www.hidrobalt.lt

C10
VADOVYBĖ
Kęstutis Žukaitis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Hidrobalt“ dirba Lietuvoje jau 17 metų. Įmonė įkurta 1995 metais.
Šiandien įmonė turi padalinius Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Alytuje. 3 dukterinės įmonės – Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje.
Mes atstovaujame „Trelleborg“, IPL, IVG, „Alfagomma“, „Sumitomo“, „Bonfiglioli“, „Cejn“, „Ludecke“, „Festo“.
FILIALAI
Terminalo g. 3, Biruliškės, LT–54469 Kauno r.
Tel. +370 37 47 36 74
Tel. / faks. +370 37 47 38 23
El. paštas kaunas@hidrobalt.lt
Dubysos g. 25, LT–91181 Klaipėda
Tel. +370 46 34 44 80
Faks. +370 46 34 59 76
El. paštas klaipeda@hidrobalt.lt
Savanorių pr. 151, LT–03150 Vilnius
Tel. +370 5 219 5307
Faks. +370 5 219 5306
El. paštas vilnius@hidrobalt.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mechaniniai reduktoriai, dažnio keitikliai, techninės žarnos, jų jungtys,
sklendės, hidraulikos ir pneumatikos komponentai, pavarų diržai, skriemuliai, guoliai, riebokšliai, sąvaržos, antgalių presavimas hidraulinėms
žarnoms iki 2 colių skersmens, antgalių presavimas pramoninėms žarnoms
iki 51 mm skersmens.
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EKSPONATAI
Pramoninės, techninės žarnos, hidraulinės žarnos, jungtys, antgaliai,
adapteriai, hidraulikos, pneumatikos komponentai, reduktoriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Mechanical reducing gears, frequency inverters, technical hoses, their
connections, gate valves, hydraulic and pneumatic components, drive
belts, pulleys, bearings, glands, clips, end pressing for hydraulic hoses
with the diameter up to 2 inches, end pressing for industrial hoses with the
diameter up to 51 mm.
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UAB HORO MECHANIKA
J. Basanavičiaus g. 101A, LT–76136 Šiauliai
Tel. +370 41 21 11 50
Faks. +370 41 21 11 50
El. paštas mechanika@horomechanika.lt
www.horomechanika.lt

D27
VADOVYBĖ
Večislavas Lomeiko – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Prekyba nauja žemės ūkio technika, traktoriais, frontaliniais krautuvais, traktorinėmis puspriekabėmis, priekabomis, prikabinamais lauko purkštuvais,
sėjamosiomis, žemės dirbimo agregatais, plūgais, germinatoriais, diskiniais
skutikais, miško priekabomis ir hidromanipuliatoriais, medienos šakų smulkintuvais, komunaline technika, sniego verstuvais, traktorinėmis šluotomis.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
EKSPONATAI
Traktoriai, puspriekabės, miško priekabos ir hidromanipuliatoriai, šienavimo
technika, medienos šakų smulkintuvai, sėjamosios, diskiniai skutikai, lauko
purkštuvai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
New agricultural equipment, tractors, front loaders, semi-trailers, trailers,
mounted sprayers, sowing machines, tillage equipment, plough, germinators, disc scrappers, forest trailers, branch shredders, municipal equipment,
snow-handling equipment, tractor sweepers.
Palms semi-trailer, 2 LS Mtron Plus series tractors, 2 LS Mtron U series
tractors.
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UAB HUSQVARNA LIETUVA
Ateities pl. 77 C, LT–52104 Kaunas
Tel. +370 37 30 86 00
Faks. +370 37 33 27 27
El. paštas tadas.gudauskas@husqvarnagroup.com
www.husqvarna.lt

C20

VADOVYBĖ
Ričardas Alekna – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Husqvarna Lietuva“ yra dukterinė švedų koncerno „Husqvarna“ bendrovė.
„Husqvarna Lietuva“ vykdo didmeninę prekybą „Husqvarna“, „Jonsered“,
„McCulloch“ ir „Gardena“ miško bei sodo priežiūros technika. Šiais gaminiais
prekiaujama „Husqvarna“ prekybos atstovų parduotuvėse, kurių yra daugiau
nei 70 visoje Lietuvoje ir didžiuosiuose ūkinių prekių prekybos centruose.
FILIALAI
Miklusėnų g. 17a, tel. +370 315 75 332 / Santaikos g. 26,
tel. +370 614 99 264, Alytus
Šaltupio g. 19, tel. +370 381 52 753, Anykščiai
Rinkos g. 1, tel. +370 450 34 365, Biržai
Veisiejų g. 39, tel. +370 313 58 020, Druskininkai
Geležinkelio g. 28, tel. +370 386 54 493, Ignalina
J. Ralio g. 2a, tel. +370 349 60 406, Jonava
Pašvitinio g. 6, tel. +370 426 60 124, Joniškis
S. Dariaus ir S.Girėno g. 66a, tel. +370 447 5 38 70, Jurbarkas
Gedimino g. 106, tel. +370 346 5 24 77, Kaišiadorys
Jonavos g. 136, tel. +370 37 76 17 49 / Savanorių pr. 339b,
tel. +370 37 31 34 02 / Veiverių g. 61A, tel. +370 37 39 16 56, Kaunas
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, tel. +370 427 51 777, Kelmė
Dvaro g. 6, tel. +370 687 5 10 74, Kėdainiai
Šilutės pl. 2, tel.+370 675 50 707 / Taikos pr. 78,
tel. +370 46 34 31 94, Klaipėda
Kvietinių g. 17A, tel. +370 678 03 314, Gargždai
Klaipėdos g. 37, tel. +370 445 53 524, Kretinga
Lauko g. 3, tel. +370 459 35 133, Kupiškis
Seinų g. 15, tel. +370 318 53 071, Lazdijai
Vilkaviškio g. 57, tel. +370 343 51 906, Marijampolė
Sedos g. 15, tel. +370 443 76 823, Mažeikiai
Vilniaus g. 17, tel. +370 383 53 300, Molėtai
Taikos g. 23, tel. +370 425 52 455, Naujoji Akmenė
Statybininkų g. 1A, tel. +370 421 47 500, Pakruojis
Paliūniškio g. 3, tel. +370 45 57 72 36, Panevėžys
P. Avižonio g. 18, tel. +370 451 39 508, Pasvalys
J. T. Vaižganto g. 38A, tel. +370 448 57 777, Plungė
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J. Brunzos g. 7–2, tel. +370 319 52 236, Prienai
J. T. Vaižganto g. 62, tel. +370 422 51 901, Radviliškis
Sporto g. 10, tel. +370 428 51 440, Raseiniai
Vytauto g. 102, +370 428 50 121, Ariogala
Plungės g. 37, tel. +370 448 68 797, Rietavas
Stoties g. 23, tel. +370 458 32 538, Rokiškis
J.Basanavičiaus g. 1, tel. +370 440 73 018, Skuodas
V.Kudirkos g. 11e, tel. +370 345 60 800, Šakiai
Vilniaus g. 13, tel. +370 380 52 272, Šalčininkai
Vytauto pr. 187a, tel. +370 41 43 56 20 / Pramonės g. 21,
tel. +370 41 54 05 97, Šiauliai
V. Kudirkos g. 12, tel. +370 41 58 53 91, Kuršėnai
Aušros g. 33, tel. +370 41 57 92 91, Ginkūnai
Struikų g. 4, tel. +370 449 74 454, Šilalė
Geležinkelio g. 2A, tel. +370 441 78 264 / Tilžės g. 22,
tel. +370 441 52 304, Šilutė
Liepų a. 5, tel. +370 441 48 007, Švėkšna
Vilniaus g. 142, tel. +370 382 53 283, Širvintos
Vilniaus g. 21, tel. +370 387 5 14 84, Švenčionys
Šilalės g. 47C, tel. +370 446 71 588, Tauragė
Ąžuolyno g. 3, tel. +370 444 70 251, Telšiai
Dvaro g. 4, Berkinėnų k., tel. +370 444 70 547, Telšių r.,
Kęstučio g. 1D, tel. +370 528 21 112, Lentvaris
Gedimino g.15/3, tel. +370 340 63 312, Ukmergė
J. Basanavičiaus g. 12, tel. +370 389 61 663, Utena
J. Basanavičiaus g. 38A, tel. +370 610 23 355, Varėna
Žalumynų g. 60, tel. +370 342 51 244, Vilkaviškis
Žemaitės g. 22, tel. +370 5 233 1040 / Verkių g. 32,
tel. +370 5 273 7744 / Ukmergės g. 315B, tel. +370 5 279 2636, Vilnius
Molėtų pl. 13, tel. +370 5 219 0052, Didžioji Riešė
D. Bukonto g. 5, tel. +370 385 30 659, Zarasai
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grandininiai pjūklai, benzininės ir elektrinės vejapjovės, trimeriai, krūmapjovės, sodo traktoriukai, gyvatvorių žirklės, sniego valytuvai bei darbo
saugos priemonės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Husqvarna Lietuva“ is the affiliate company of Husqvarna Sweden Concern.
Chain saws, petrol and electric grass cutters, trimmers, bush trimmers, cultivators, garden tractors, snow handling equipment and protection equipment.
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UAB IAGRO
Verslo g. 15, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 616 00 222
El. paštas info@iagro.lt
www.iagro.lt

E23
VADOVYBĖ
Dalius Radis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
iAGRO – Lietuvos aukštųjų technologijų įmonė, teikia savo ir atstovauja
užsienio partnerių aukštųjų technologijų produktus, skirtus tiksliajai žemdirbystei.
iAGRO yra oficialus ir vienintelis atstovas Lietuvoje GPS sprendimų lyderio
JAV kompanijos „Trimble Agriculture“, tiekiančios automatinio vairavimo
(„AgroGPS-Autopilot‘ų“) ir kitą įrangą žemės ūkio mašinoms; JAV kompanijos „Dickey-john“, tiekiančios grūdų analizės kompiuterius, drėgnomačius
ir žemės ūkio mašinų automatizavimo įrangą; Austrijos kompanijos „Adcon
Telemetry“, tiekiančios telemetrinius sprendimus, agrometeorologines stotis;
JAV kompanijos „FarmWorks“, teikiančios programinę įrangą ūkio apskaitai;
Danų kompanijos „Wintex Agro“, gaminančios žemės mėginių ėmimo prietaisus, kuriais galima greitai ir paprastai surinkti dirvos mėginius iš įvairaus
gylio. iAGRO taip pat teikia „LocTracker“ (www.loctracker.lt) paslaugą, kuri
naudojama transporto ir žemės ūkio technikos kontrolei ir valdymui.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įranga tiksliajai žemdirbystei („Trimble Agriculture“), matavimo prietaisai
žemės ūkiui („Dickey-john“); agrometeorologinės telemetrinės stotys
(„Adcon Telemetry“), programinė įranga ūkio apskaitai („FarmWorks“),
žemės mėginių ėmimo prietaisai („Wintex Agro“), transporoto kontrolės
sistema („LocTracker“).
EKSPONATAI
„Trimble“ AgGPS žemės ūkio mašinų automatinio vairavimo sistemos,
„Dickey-john“ grūdų analizės kompiuteriai ir drėgnomačiai, „FarmWorks“
programinė įranga ūkio apskaitai, „Wintex“ žemės mėginių ėmimo prietaisai, „LocTracker“ sistema transporto ir žemės ūkio technikos kontrolei
ir valdymui.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Trimble“ AgGPS agricultural machinery automatic drive systems, „Dickeyjohn“ grain analysis computer and moisture meters, „FarmWorks“ software
for farm management, Wintex soil sampling devices, „LocTracker“ system
for vehicle and agricultural machinery control and management.
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UAB INTER-SILO
Savanorių pr. 187, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 600 40 599
El. paštas elonas@inter-silo.com
www.inter-silo.com

E16
VADOVYBĖ
Anton Jemanov – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Inter-Silo“ – tarptautinė bendrovė bei oficialus daniškos įmonės
„Dan-Corn“ A/S partneris Lietuvoje. Bendrovė parduoda, stato ir montuoja
grūdų sandėliavimo bokštus bei su grūdų džiovinimu ir sandėliavimu susijusią įrangą. Pagrindinė veikla – grūdų sandėliavimo bokštų montavimas
Europos šalyse.
VEIKLOS KRYPTYS
ES paramos žemės ūkiui sektoriui ir investicinių verslo projektų valdymas;
tarpininkavimas projektų finansavimo klausimais;
konsultacijos grūdų saugojimo klausimais.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba grūdų sandėliavimo bokštais ir jų papildoma įranga, prekyba
grūdų transportavimo sistemomis ir įrenginiais, grūdų sandėliavimo sistemų projektavimas ir montavimas, grūdų sandėliavimo sistemų techninis
aptarnavimas ir priežiūra.
EKSPONATAI
Grūdų sandėliavimo ir džiovinimo bokšto sistemos modelis su pakrovimo,
maišymo ir iškrovimo įranga, temperatūros matavimo prietaisai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of grain storage towers and transportation systems.
Design, installation and maintenance of grain storage systems.
Grain storage tower and drying tower model with loading, maxing and
unloading equipment. Temperature measuring devices.
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UAB INTRAC LIETUVA
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, LT–02189 Vilnius
Tel. +370 620 27 704, +370 5 213 2248
Faks. +370 37 48 83 94
El. paštas info@intrac.lt
www.intrac.lt

B1
VADOVYBĖ
Vida Šiaudinienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Intrac Lietuva“ – dukterinė „Intrac Group“ AB (Švedija) įmonė, veiklą
Lietuvoje vykdo nuo 1994 metų. Grupei priklausančios įmonės jau 20 metų
sėkmingai dirba Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Įsteigta 18 filialų,
dirba daugiau kaip 50 serviso automobilių, virš 220 profesionalių darbuotojų.
FILIALAI
Vandžiogalos pl. 106, LT–47470 Kaunas, tel. +370 37 48 83 94
Liepų g. 68A, LT–92100 Klaipėda, tel. +370 46 25 45 80
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio technika („Manitou“ teleskopiniai krautuvai, „Mustang“ šarnyriniai krautuvai), statybinė technika („Case“, „New Holland“, „Manitou“),
miško technika („John Deere“, „Bruks“, „Bracke“), krovos technika („Kalmar“, Manitou“), kelių tiesimo technika („Bomag“). Profesionalus servisas
ir detalių tiekimas.
EKSPONATAI
Teleskopinis krautuvas „Manitou“, šarnyrinis krautuvas „Mustang“, šakinis
krautuvas „Manitou“, ekskavatorinis krautuvas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Constructional equipment – CASE, NEW HOLLAND, MANITOU.
Forestry equipment – JOHN DEERE, BRUKS, BRACKE.
Loading equipment – KALMAR, MANITOU.
Road building equipment – BOMAG.
MANITOU telescopic loader, MUSTANG wheeled loader, MANITOU forklift
loader, backhoe loader

Ką pasėsi... 2014

145

Parodos dalyviai

UAB IRLIDA
Sodo g. 31a, LT–76180 Šiauliai
Tel. +370 683 58 899
Faks. +370 41 41 65 43
El. paštas info@irlida.lt
www.irlida.eu

C29

VADOVYBĖ
Liutauras Skikas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Traktorių dalių centras. UAB „Irlida“ siūlo didelį kokybiškų atsarginių dalių
bei aksesuarų asortimentą vakarietiškai technikai – traktoriams, javų kombainams, teleskopiniams krautuvams, ekskavatoriams ir kitai statybinei
technikai: „Case“, „Claas“, „Caterpillar“, „New Holland“, „Fendt“, „Ford“,
„John Deere“, „Massey Ferguson“, „Fiat“, „David Brown“, „Deutz“, „Kubota“,
„Lamborghini“, „Landini“, „Renault“, „Same“, „Steyr“, „Valmet“, „Unimog“,
„Volvo“, „Zetor“, JCB – visam technikos asortimentui, „Manitou“, „Merlo“ ir kt.
Prekiaujame naujomis ir naudotomis dalimis įvairiai technikai: kabinos,
važiuoklės, transmisijos, variklių dalimis, kuro sistemomis, turbinomis,
starteriais, generatoriais, kondicionierių komponentais, sankabomis ir jų
dalimis, filtrais, alyvomis, stabdžių sistemos dalimis, hidrauliniais siurbliais,
aušinimo sistemomis ir kt.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika, miškų technika, statybos technika, kita su žemės
ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Variklių dalys (stūmoklinės grupės, tarpinynai, kt. dalys); filtrai (oro, kuro,
tepalo, hidraulio); važiuoklės dalys (traukių antgaliai, šarnyrai, vairo cilindrai,
kolonėlės, pavarų riebokšliai, guoliai ir kt.); transmisija (sankabos komponentai, diskeliai, krumpliaračiai ir kt.); kuro sistema (kuro siurbliai, rankinės
pompelės, purkštukai ir kt.); hidraulika (hidro siurbliai, hidro movos, stabilizatoriai, centrinės traukės, įvorės ir kt.); oro kondicionieriai (kompresoriai
ir kt. komponentai); kabina (stiklai, sėdynės, veidrodžiai ir kt.); aušinimo
sistema (termostatai, radiatoriai ir kt.); elektrinė dalis (davikliai, starteriai,
generatoriai, žibintai ir kt.).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Engine parts (piston and other parts); filters (air, fuel, oil, hydraulic); running
gears (tie-rod ands, hinged joints, steering cylinders, columns, glands,
bearings, etc.); transmission (hitch components, discs, gears, etc.); fuel
system (fuel pumps, manual pumps, injectors, etc.); hydraulics (hydraulic
pumps, fluid actuated clutches, stabilizers, center track rods. Etc.); air
conditioners (compressors and other components); compartment (glasses,
seats, mirrors, etc.); cooling system (temperature regulators, radiators, etc.);
electrical part (detectors, starters, generators, headlights, etc.)
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UAB IVABALTĖ
Stoties g. 23, LT–42164 Rokiškis
Tel. +370 458 32 676, +370 37 53 74 24
Faks. +370 458 71 560
El. paštas dainius.sislavas@ivabalte.lt
www.ivabalte.lt

A4
VADOVYBĖ
Irmantas Tarvydis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Bendrovė veiklą pradėjo 1995 metais. Šiuo metu bendrovėje dirba 116
darbuotojų.
FILIALAI
Žemės ūkio technikos prekybos ir aptarnavimo centras Vidurio Lietuvoje:
Vandžiogalos g. 30, Saviečių k., Pelėdnagių sen., LT–58151 Kėdainių r.
Tel. +370 347 20 000, faks. +370 347 20 002
El. paštas administracija@ivabalte.lt
Dukterinės įmonės Latvijoje ir Baltarusijoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba nauja ir naudota žemės ūkio technika, jos priežiūra ir remontas;
originalių bei alternatyvių joms atsarginių dalių atstovaujamai žemės ūkio
technikai didmeninė ir mažmeninė prekyba;
žemės ūkio technikai skirtų padangų didmeninė ir mažmeninė prekyba;
tarptautinis ir vietinis krovinių vežimas;
pavojingų ir negabaritinių krovinių vežimas;
įvairios paskirties krovinių bei prekių sandėliavimas;
muitinės sandėliai, muitinės tarpininko paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atstovaujami prekių ženklai: „Challenger“, „Fendt“, „Ropa“, „Rabe“, „Rauch“,
„Dammann“, „Lely“, „Ahwi Prinoth“, „Humus“, „Trioliet“, „Joskin“, AFT,
„Krampe“, „Stoll“, “Grasdorf“, „Bressel und Lade“, „Scharmüller“, „Kreuter“,
„S&R Maschinenbau“, „Pronar“.
Įvairių krovinių vežimas vidaus ir tarptautiniais maršrutais, jų sandėliavimas,
muitinės tarpininko paslaugos.
EKSPONATAI
Ratiniai traktoriai „Fendt Vario“: 313, 724, 828, 939, javų kombainas „Fendt
6335 C“, savaeigis purkštuvas „Challenger RoGator 645B“, mineralinių trąšų
barstomosios „Rauch“ MDS ir „Axis“, pakabinamas plūgas „Rabe Albatros“,
pakabinamos ir prikabinamos žoliapjovės „Lely Splendimo“, prikabinamas
grėblys „Lely Hibiscus“, presas vyniotuvas „Lely Welger Tornado“, pakraunamas „Trioliet“ pašarų smulkintuvas-maišytuvas-dalytuvas, srutvežis „Joskin“.
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GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Represented trademarks: „Challenger“, „Fendt“, „Ropa“, „Rabe“, „Rauch“,
„Dammann“, „Lely“, „Ahwi Prinoth“, „Humus“, „Trioliet“, „Joskin“, AFT,
„Krampe“, „Stoll“, „Grasdorf“, „Bressel und Lade“, „Scharmüller“, „Kreuter“,
„S&R Maschinenbau“, „Pronar“.
„Fendt Vario“ wheel tractors: 313, 724, 828, 939, „Fendt 6335 C“ corn
harvester, „Challenger RoGator 645B“ self-propelled sprayer, „Rauch“ MDS
and „Axis“ mineral fertilizer spreaders, „Rabe Albatros“ mounted plough,
„Lely Splendimo“ mounted and rear mowers, „Lely Hibiscus“ mounted rake,
„Lely Welger Tornado“ press wrapper, „Trioliet“ loaded feed shredder-mixerdivider, „Joskin“ slurry tanker.
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UAB IVETRA
Marijampolės g. 23, Pagirių k., Garliavos apyl., LT–53282 Kauno r.
Tel. +370 614 05 245
Faks. +370 37 76 27 05
El. paštas humbaur@ivetra.lt
www.ivetra.lt

C71
APIE ĮMONĘ
UAB „Ivetra“ yra oficialus vokiečių gamintojo „Humbaur“ priekabų atstovas
Lietuvoje. Įmonė prekiauja naujomis „Humbaur“ gamintojo priekabomis, jų
atsarginėmis dalimis, atlieka garantinį ir pogarantinį priekabų aptarnavimą.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naujos „Humbaur“ automobilinės priekabos, autovežinės priekabos, lengvosios bei sunkiosios savivartės priekabos, kietašonės priekabos, gyvuliams
bei žirgams vežti skirtos priekabos. Sunkiajai technikai, traktoriams vežti
skirtos priekabos. Originalios priekabų atsarginės dalys, serviso paslaugos.
EKSPONATAI
Vokiečių gamintojo „Humbaur“ naujos automobilinės priekabos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The official representative of HUMBAUR – German manufacturer of trailers – in Lithuania.
New HUMBAUR vehicle trailers, truck trailers, light and heavy dump truck
trailers, hard wall trailers, trailers designed for transportation of animals
and horses. Heavy machinery, trailers for transportation of tractors. Original
spare parts for trailers, maintenance services.
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UAB JEDVARDAS
Sakalų g. 43, Ringaudai, LT–53339 Kauno r.
Tel. +370 37 56 36 10
Faks. +370 37 56 34 49
El. paštas info@jedvardas.lt
www.jedvardas.lt

B26
VADOVYBĖ
Milda Jankauskienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Jedvardas“, turintis ilgalaikę darbo patirtį, prekiauja gyvulininkystės
fermų įranga: galvijų pririšimo stovais, saitais, girdyklomis, mėšlo šalinimo
įranga, mobilia melžimo įranga, 100–1200 litrų pieno talpomis. Šią įrangą
montuoja, projektuoja, prižiūri, suteikia garantijas. Prekiauja naujais ir
naudotais pieno aušintuvais, įranga mažiems pieno perdirbimo cechams.
UAB „Jedvardas“ atstovauja „Plevnik“ (Slovėnija), ITEC (Vokietija), „Mueller“
(Nyderlandai).
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Melžimo aikštelė, mėšlo šalinimo įranga, karvių melžimo ir pieno perdirbimo
įranga.
EKSPONATAI
Melžimo aikštelė, mėšlo šalinimo įranga, karvių melžimo ir pieno perdirbimo
įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of cattle breeding farm equipment.
Milking parlor, muck removal equipment, cow milking and milk processing
equipment.
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UAB JMA KAUNAS
Pramonės pr. 103, LT–50300 Kaunas
Tel. +370 37 79 35 66
Faks. +370 37 79 35 44
El. paštas mantas@subarukaunas.lt
www.subarukaunas.lt

H6
VADOVYBĖ
Arūnas Strumskis
APIE ĮMONĘ
UAB „JMA Kaunas“ (JMA – Japoniškų markių automobiliai) įkurta 2007
metais. Įmonės misija – populiarinti „Subaru“ markę Kauno miesto, regiono
bei vidurio Lietuvos gyventojų tarpe.
VEIKLOS KRYPTYS
Prekiauja naujais ir naudotais „Subaru“ markės automobiliais;
teikia „Patikimo pardavėjo“ paslaugą (tarpininkavimas parduodant naudotą
automobilį nepriklausomai nuo jo markės);
prekiauja originaliomis „Subaru“ atsarginėmis dalimis ir aksesuarais;
„Subaru“ automobilių garantinis ir pogarantinis aptarnavimo remontas,
autoserviso paslaugos visų markių automobiliams;
organizuoja saugaus vairavimo mokomuosius renginius.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Subaru“: „Outback“, „Forester“, „Legacy“, „Impreza“, XV, BRZ STI.
EKSPONATAI
„Subaru Forester“, „Subaru Legacy Outback“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„JMA Kaunas“, UAB sells new and used SUBARU vehicles.
Subaru OUTBACK, FORESTER, LEGACY, IMPREZA, XV, BRZ STI.
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UAB JUODASIS GINTARAS
Draugystės g. 20, LT–89167 Mažeikiai
Tel. +370 443 26 651, +370 615 56 000
Faks. +370 443 26 651
El. paštas vaida@gamo.lt
www.juodasisgintaras.lt

E11

VADOVYBĖ
Egidijus Petrikas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Juodasis gintaras“ – šiltinimo ekspertai.
Nuo 1994 metų šiltiname pastatų sienas, užpildydami oro tarpus „Fomepor“
termoputomis pagal danišką technologiją. Technologija skirta ne tik mūrinių,
bet ir medinių apmūrytų namų sienų šiltinimui. Plačiau apie šias technologijas – www.juodasisgintaras.lt, www.TermoputuEkspertai.lt
Sandarus stogų, lubų, sienų ir grindų šiltinimas užpurškiama „Gamo“ termovata. Plačiau apie šias technologijas – www.juodasisgintaras.lt, www.gamo.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pastatų šiltinimas.
EKSPONATAI
Pastatų šiltinimo medžiagos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Insulates building walls, fills air spaces using FOMEPOR foam.
Building insulation materials.
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UAB KAD NEBŪTŲ ŠALTA
Klaipėdos g. 19–1, LT–96231 Plikiai, Klaipėdos r.
Tel. +370 655 42 312
Faks. +370 46 25 63 00
El. paštas kadnebutusalta@gmail.com
www.kadnebutusalta.lt

E9
VADOVYBĖ
Artūras Tamašauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Kad nebūtų šalta“ – 2007 metais veiklą pradėjusi įmonė, kurios veikla
apima šias sritis: židiniai, krosnys, dūmtraukiai, marmuro gaminiai, kiaurymių
gręžimo ir pjovimo darbai.
Šiuo metu savo klientams galime pasiūlyti vidaus židinius ir krosnis, lauko
židinius, židinių kapsules, dūmtraukius ir kaminų dėklus, židinių apipavidalinimą ir unikalius dizaino sprendimus, visas židinių aptarnavimo paslaugas.
Įmonė taip pat teikia plataus profilio gręžimo paslaugas.
„Kad nebūtų šalta“ yra vieninteliai suomiškų židinių ir krosnių gamintojo
„Tulikivi“ įgaliotieji atstovai Lietuvoje. „Tulikivi“ (vertimas iš suomių kalbos –
ugnies akmuo) židiniai ir krnosnys gaminami iš muilo akmens (angl. Soapstone), kuris randamas tik Suomijoje ir pasižymi ypatingomis fizikinėmis
savybėmis, kurių dėka akumuliuoja šilumą ir ją išlaiko itin ilgai.
FILIALAI
Bangų g. 22a, LT–91251 Klaipėda
Tel. / faks. +370 46 25 63 00
Mob. +370 656 62 151
El. paštas kadnebutusalta@gmail.com
Užupio g. 7, Vilnius
Tel. / faks. +370 5 215 4226
Mob.: +370 652 76299, +370 650 16524
El. paštas tulikivilietuva@gmail.com
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kaminų valymas, renovacija;
židinių stiklo pjovimas (skaidraus arba tonuoto);
židinių durelių gamyba;
grūdintas stiklas po krosnelėmis;
gaminiai iš marmuro: židinių apdaila, stalviršiai, palangės, laiptai, fasadai.
Skylių gręžimas deimantiniais, cilindriniais grąžtais. Gręžiame per betoną,
gelžbetonį, mūrą, natūralų bei dirbtinį akmenį, keramiką. Pjauname angas
betono ar mūro sienoje.
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PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekiaujame, projektuojame, komplektuojame, montuojame standžius,
lanksčius, nerūdijančio, rūgščiai atsparaus plieno įdėklus bei dvisienius
dūmtraukius. Išduodame sertifikatus produkcijai ir suteikiame 5 metų
garantija nerūdijančio plieno produkcijai.
Taip pat atliekame kaminų valymą, senų kaminų renovaciją, traukos gerinimo darbus, konsultuojame.
EKSPONATAI
„Tulikivi“ židiniai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Activity of the Company covers the following fields: fireplaces, furnaces, air
ducts, marble products, hole drilling and cutting works.
Tulikivi fireplaces.
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UAB KAJOVIKA
Maironio g. 3, LT–60149 Raseiniai
Tel. +370 428 70 370
Faks. +370 428 70 370
El. paštas giedre@kajovika.lt
www.kajovika.lt

A13
VADOVYBĖ
Virginijus Kaminskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Kajovika“ prekiauja įvairia žemės ūkio technika, kuri yra parduodama
lanksčiomis kainomis ir apmokėjimo sąlygomis. Įmonės kolektyvas suteikia
kvalifikuotą pagalbą ne tik garantiniu, bet ir pogarantiniu laikotarpiu. Pagrindinis įmonės siekis yra ne parduoti ir pamiršti, o parduoti atsakingai.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai „Belarus“, „Stoll“ frontaliniai krautuvai, „JF-Stoll“ žolės smulkintuvai, šienapjovės, grėbliai, vartytuvai, „Kongskilde“ žemės dirbimo ir
sėjos technika, „Metal-fach“ presai, apvyniotuvai, priekabos, kratytuvai,
„Meprozet“ srutovežiai, „Kverneland“ plūgai, „Technos“ mulčeriai. Remonto
paslaugos.
EKSPONATAI
Žemės ūkio technika.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Belarus tractors, Stoll front loaders, JF-Stoll grass shredders, mowers, rakes, tedders, Kongskilde tillage and sowing equipment, Metal-fach presses,
wrappers, trailers, spreaders, Meprozet slurry tankers, Kverneland ploughs,
Technos mulchers. Repair services.
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UAB KAUNO HIDROGEOLOGIJA
Rinkūnų k., Garliavos apyl. sen., LT–53280 Kauno r.
Tel. +370 37 39 33 53
Faks. +370 37 55 87 20
El. paštas vaidas@hidrogeol.lt
www.hidrogeol.lt

F51
VADOVYBĖ
Algirdas Čepulis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Kauno hidrogeologija“ – viena iš kelių seniausiai ir sėkmingai dirbančių
gręžinių gręžimo įmonių Lietuvoje, dirbanti nuo 1969 metų. Įmonė pirmoji
pradėjo įrenginėti gręžinius su vokiškais gręžimo agregatais bei pirmoji
pasiūlė klientams patikimas švediškas vandens tiekimo sistemas.
Įmonės tikslas – teikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas ir įrengimus, nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, taikyti pažangiausias gręžimo
technologijas ir paskutines mokslines žinias bei toliau išlaikyti novatoriškos,
atviros, socialiai atsakingos ir kokybiškai dirbančios kompanijos įvaizdį.
FILIALAI
UAB „Vandens servisas“, Verkių g. 39–203, Vilnius, tel.+370 698 08 904
UAB „Kauno hidrogeologija“ filialas, Dubysos g. 31, Klaipėda,
tel. +370 687 17 672
UAB „Geomina“, Pasvalio g. 50A, Šiauliai, tel. +370 689 61 135
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Vandens gręžiniai, geotechniniai gręžiniai (įžeminimui, inžineriniams
geologiniams tyrimams, monitoringui), šilumos gręžiniai, vandens tiekimo
sistemos, geoterminio šildymo sistemos, gręžinių remontas ir likvidavimas,
vandens valymas, didmeninė ir mažmeninė prekyba vandens siurbliais,
valymo filtrais, vamzdžiais ir kt. komplektuojančia įranga.
EKSPONATAI
Vandens siurbliai, hidroforai, PVC vamzdžiai, vandens gerinimo filtrai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Kauno hidrogeologija“, UAB – borehole drilling company.
Water pumps, hydrophores, PVC pipes, water treatment filters.
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VšĮ KAUNO KOLEGIJA
Pramonės pr. 20, LT–50468 Kaunas
Tel. +370 37 35 23 24
Faks. +370 37 75 11 35
El. paštas klimaviciene.d@gmail.com
www.kauko.lt

E40
VADOVYBĖ
Dr. Mindaugas Misiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Kauno kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 7 fakultetuose ir studijų centruose studijuoja daugiau
kaip 7300 studentų.
FILIALAI
Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
(www.zak.lt).
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
bitininkystė;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
realizuojamos studijų programos, vykdomi užsakomieji tyrimai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Agroverslų technologijos: sodininkystės ir daržininkystės prekinė gamyba;
ekologinė gamyba.
Želdiniai ir jų dizainas: sodybos želdinimas; gėlių auginimo technologijos.
EKSPONATAI
Studijų programų lankstinukai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Kauno kolegija/ University of Applied Sciences is a state-owned institution
providing higher non-university education.
Brochures of study programmes.
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UAB KENTEK LIETUVA
Bičiulių g. 29, LT–14182 Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r.
Tel. +370 5 240 3932
Faks. +370 5 240 3932
El. paštas info@kentek.lt
www.kentek.lt

C58
VADOVYBĖ
Aleksėjus Jefimovas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Oro, tepalo, kuro, hidraulikos filtrai, separatoriai sunkiajam transportui ir
pramonei.
EKSPONATAI
Oro filtrai, tepalo filtrai, kuro filtrai, separatoriai. Visi filtrai sunkiajai, žemės
ūkio, miško, kelių tiesimo, statybinei technikai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Air filters, oil filters, fuel filters, separators. All types of filters for heavy,
agricultural, forestry, road building, constructional equipment.
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UAB KONEKESKO LIETUVA
Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT–14262 Vilniaus r.
Tel. +370 5 247 7400
Faks. +370 5 247 7420
El. paštas info@kesko.lt
www.konekesko.lt

D43
VADOVYBĖ
Lina Morkūnaitė – generalinė direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Konekesko Lietuva“ – dukterinė suomių kompanijos „Konekesko“
įmonė, jau 10 metų Lietuvoje prekiaujanti žemės ūkio technika, statybine
technika, jos atsarginėmis dalimis ir teikianti serviso paslaugas. „Kesko“
korporacija buvo įkurta Helsinkyje, 1940 metais. Šiandien ji – viena pirmaujančių prekybos kompanijų Suomijoje, aktyviai plečianti savo prekybos
tinklą kaimyninėse rinkose. „Kesko“ korporacijai priklausančios „Konekesko“
įmonės sėkmingai veikia Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Rusijoje.
FILIALAI
Savanorių pr. 193, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 5 247 7400, faks. +370 5 247 7420
Verslo g. 9, Kumpių k., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 75 52 04, faks. +370 37 37 75 47
Kniaudiškių g. 149, LT–37157 Panevėžys
Tel. +370 45 57 85 49, faks. +370 45 42 41 91
Parmonės g. 8A, LT–94102 Klaipėda
Tel. +370 46 421 752, faks. +370 46 421 753
Serviso tarnyba tel. +370 700 55 100
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonė atstovauja šiuos pasaulyje žinomiausius prekės ženklus: žemės
ūkio technika „Claas“, „Massey Ferguson“, „Hardi“, „Lemken“, „Tume“,
HE-VA, „Bogballe“; statybinės ir komunalinės technika „Kobelco“, „Grove“,
„Kubota“, „Sennebogen“; sandėliavimo technika „Still“; miško technika
„Ponsse“, „Hakki Pilke“.
Tiekiame originalias šių ir daugumos kitų prekinių ženklų atsargines dalis
bei serviso paslaugas.
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EKSPONATAI
„Claas“ kombainas, „Lemken“ padargai, „Massey Ferguson“ traktoriai,
„Claas“ traktoriai, „Hardi“ purkštuvas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The Company represents the following trademarks:
Agricultural machinery: CLAAS, MASSEY FERGUSON, HARDI, LEMKEN,
TUME, HE-VA, BOGBALLE;
Constructional and municipal equipment: Kobelco, GROVE, KUBOTA,
SENNEBOGEN;
Warehouse equipment: STILL;
Forestry equipment: PONSSE, HAKKI PILKE.
Claas harvester, Lemken implements, Massey Ferguson tractors, Claas
tractors, Hardi sprayer.
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UAB KONKORDIJA
Taikos pr. 96, LT–51179 Kaunas
Tel. +370 37 45 21 02
Faks. +370 45 21 02
El. paštas asta@konkordija.lt
www.druska.lt

F10
VADOVYBĖ
Audrius Globys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Konkordija“ įsteigta 1993 metais. Nuo 1994 metų įmonė yra danų
kompanijos „Akzo Nobel Salt“ A/S oficialus platintojas Lietuvoje.
„Akzo Nobel Salt“ turi druskos gamyklas Olandijoje, Vokietijoje bei Danijoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
didmeninė ir mažmeninė prekyba druskos produktais.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šiuo metu bendrovės asortimente yra apie 30 rūšių skirtingų druskos produktų: KNZ– laižomoji gyvulinė druska, „Jozo“ mažmeninė druska skirta
maistui, „Suprasel“ druskų paletė skirta maisto pramonei, „Broxo 6–15“
druska skirta vandens minkštinimo filtrams.
EKSPONATAI
Laižomoji druska gyvuliams, maisto pramonės druska, techninė druska,
druska vandeniui minkštinti.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Konkordija, UAB activity field – whole and retail sale of salt products.
KNZ– salt lick, Jozo retail salt for foodstuff, Suprasel salt palette for food
industry, Broxo 6–15 used for water softening filters.
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UAB KRAŠTO SPAUDA
Saltoniškių g. 29 / Sėlių g.3, LT–08105 Vilnius
Tel. +370 5 210 0110
Faks. +370 5 242 1281
El. paštas reklama@krastospauda.lt
www.valstietis.lt

C60
VADOVYBĖ
Liudmila Rybnikova – generalinė direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Krašto spauda“ leidžia laikraštį „Valstiečių laikraštis“ (trečiadieniais
ir šeštadieniais), kiekvienais metais leidžiami „Valstiečių kalendorius“ ir
„Sodietės kalendorius“. Daugelį įdomių straipsnių galima rasti internetinėje
svetainėje www.valstietis.lt.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
EKSPONATAI
Laikraščiai, knygos, kalendoriai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Krašto spauda“, UAB publishes „Valstiečių laikraštis“ newspaper.
Newspapers, books, calendars.
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AB KRETINGOS GRŪDAI
Tiekėjų g. 41, LT–97123 Kretinga
Tel. +370 445 77 066
Faks. +370 445 77 072
El. paštas pardavimai@kgrudai.lt
www.kgrudai.lt

C39
VADOVYBĖ
Ovidijus Bartkus – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
EKSPONATAI
Visaverčiai pašarai, premiksai, baltyminiai vitamininiai papildai, ėdalas
šunims „Džeko džiaugsmas“, ėdalas šunims „Amm“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Full-fledged feed, premixes, protein vitamin additives, „Džeko džiaugsmas“
dog food, Amm dog food.
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UAB KRINONA
A. Strazdo g. 70, LT–48460 Kaunas
Tel. +370 37 75 90 25
Faks. +370 37 75 90 24
El. paštas info@krinona.lt
www.krinona.lt

F2

VADOVYBĖ
Marius Vasaitis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Krinona“ įkurta 1997 metais. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė
ir didmeninė prekyba.
FILIALAI
Ozo g. 25,„Vilniaus Akropolis“, 1a., Briuselio alėja I–096, Vilnius,
tel. +370 699 12 190
Verkių g. 29, Ogmios miestas, „Parkas Outlet“, Vilnius
tel. +370 656 05 912
Pramonės pr. 16, AB „Urmas“, Vakarų galerija, 1 salė, Kaunas,
tel. +370 685 65 823
Savanorių pr. 255, „Hyper Maxima“, Kaunas, tel. +370 656 67 906
K. Baršausko g. 66a, „Molas“, Kaunas, tel. +370 656 19 952
Neries krantinė 18, Kaunas, tel. +370 640 23 937
Aido g. 8, „Šiaulių Akropolis“, 1 a., Ventos alėja I–90, Šiauliai,
tel. +370 685 20 168
V. Kudirkos g. 3 „Maxima XXX“, 2 a., Marijampolė,
tel. +370 685 68 054
VEIKLOS KRYPTYS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba smulkia buitine technika, itališka „Vergnano“ ir „Lamborghini“ kava, grožio prekėmis.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Smulki buitinė technika (kavos aparatai, lyginimo sistemos, lyginimo lentos,
lygintuvai su garo generatoriais, dulkių siurbliai su vandens filtru ir cikloniniai
prietaisai, valantys karštais garais, lėtaeigės sulčiaspaudės, silikoninės
formos kepimui, keptuvės ir kt.), kava („Vergnano“ ir „Lamborghini“), grožio
prekės (profesionalūs plaukų kirpimo ir formavimo, manikiūro, pedikiūro,
depiliacijos įrankiai ir priemonės, plaukų papuošalai ir kitos grožio prekės).
EKSPONATAI
Smulki buitinė technika, automatiniai kavos aparatai, kava, dulkių siurbliai,
sulčiaspaudės.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Activity of „Krinona”, UAB – whole and retail sale: small appliances, coffee,
beauty products.
Small appliances, automatic coffee machines, vacuum cleaners, juicers.
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UAB KUSTODIJA
Laisves pr. 117 A, LT–06118 Vilnius
Tel. +370 5 230 1725
Faks. +370 5 230 1724
El. paštas julija@kustodija.lt
www.kustodija.lt

E26
VADOVYBĖ
Vytautas Rauckis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Kustodija“ teikia profesionalias konsultacijas žemdirbiams, atlieka
augalų ir dirvos diagnostinius tyrimus tiek laukuose, tiek laboratorijoje.
Įmonė prekiauja augalų priežiūros produktais: biologiniais preparatais,
mikroelementų trąšomis, amino rūgštimis, augalų apsaugos produktais.
FILIALAI
Remigijus Peleckis – komercijos direktorius, tel. +370 687 39 533,
el. paštas remigijus@kustodija.lt
Raimondas Kosteckas – pardavimų vadovas, tel. +370 686 66 958,
el. paštas raimondas@kustodija.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
prekyba sėklomis.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Konsultacijos, diagnostiniai augalų ir dirvos tyrimai, prekyba augalų priežiūros produktais: biologiniais preparatais, augalų apsaugos produktais,
mikroelementų trąšomis, amino rūgštimis ir jų kompleksais.
EKSPONATAI
Lankstinukai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Consultations, diagnostic study of plants and soil, sale of plant care products: biological products, plant protective products, micronutrient fertilizers,
amino acids and complexes thereof.
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UAB KVARCAS
Neries kr. 32, LT–48463 Kaunas
Tel. +370 37 32 88 22
Faks. +370 37 32 88 22
El. paštas darius@kvarcas.lt
www.filtru-centras.lt

C9

VADOVYBĖ
Virginijus Kaupas
APIE ĮMONĘ
Jau daugiau kaip penkiolika metų mūsų firma specializuojasi tiekiant
technikoje naudojamus filtrus. Pastaruoju metu mes bendradarbiaujame
su žymiausiais filtrų gamintojais, tokiais kaip „Mann+Hummel Filterwerk“
GmbH (prekinis ženklas „MANN Filter“),„Cummins Filtration“(prekinis
ženklas „Fleetguard“), „Internormen“ ir kt. Šių visame pasaulyje žinomų
gamintojų produkcija – tai skysčių ir oro filtrai automobiliams, statybinei
ir žemės ūkio technikai, pramonės įrenginiams: kompresoriams, vakuuminiams siurbliams, erozinėms staklėms, hidraulinėms sistemoms ir t. t.
Naudojant šių gamintojų tiekiamus filtrus visada galite būti ramūs dėl visada
tvarkingo automobilio ar kito mechanizmo vidaus degimo variklio, tepimo ir
kuro įpurškimo sistemų darbo bei garantuotos apsaugos nuo hidrocilindro
ar kito jėgos perdavimo mazgo pernelyg ankstyvo išdilimo.
Jeigu reikiamo filtro ar filtravimo elemento negali patiekti aukščiau minėtieji
mūsų partneriai, tokias problemas mes sprendžiame padedant didžiausiems
Europoje filtrų komerciniams centrams – Prancūzijos firmai „Jura Filtration“
(„Hifi Filter“) ir Šveicarijos firmai „SF Filter“.
Taigi, jei susiduriate su sunkumais gaunant Jūsų turimai technikai reikalingus
filtrus, kreipkitės į mus. Mes suteiksime visą informaciją apie gaminius,
aptarsime bendradarbiavimo sąlygas, suderinsime kainas ir tiekimo sąlygas.
Jeigu negalite atvykti pas mus, mes atvyksime pas Jus iš anksto suderintu
laiku ir kartu išspręsime Jūsų problemas šioje srityje.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga; statybos, vandentvarkos ir
šilumos ūkio įranga; žemės ūkio technika; miškų technika; komunalinio ūkio
technika; statybos technika; visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visi filtrai žemės ūkio technikai.
EKSPONATAI
Filtrai technikai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
KVARCAS, UAB specializes in filters used for machinery.
Filters for agricultural machinery.
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UAB LABAS IR KO
Ateities pl. 45D, LT–52119 Kaunas
Tel. +370 37 33 37 20
Faks. +370 37 33 37 19
El. paštas info@labasirko.lt
www.labasirko.lt

F16
VADOVYBĖ
Rūtavilis Gasiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Nuo 1999-ųjų metų UAB „Labas ir Ko“ tiekia įvairius siurblius, jų atsargines
dalis gamybos ir maisto pramonei, vandenvalos ir žemės ūkio įmonėms.
UAB „Labas ir Ko“ užsiima siurblių ir kitų pramonės įrenginių remontu,
diagnostika ir konsultacijomis.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Zuwa“ ir „Lotzer & Mühlenbruch“ GMBH siurbliai, siurblių atsarginės
dalys. Žemės ūkio ir maisto pramonės siurblių remontas, diagnostika ir
konsultacijos.
EKSPONATAI
„Zuwa“, „Lotzer & Mühlenbruch“ GMBH, siurbliai, siurblių atsarginės dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Labas“ ir Ko”, UAB supplies various pumps and their spare parts to
production and food industry, water treatment and agricultural companies.
Zuwa, Lotzer & Mühlenbruch gmbh, pumps, spare parts of pumps.
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SIA LATAKKO
Mazā Nometņu iela 33, LV–1002 Rīga
Tel. +371 676 05 120
Faks. +371 676 05 119
El. paštas jelena.kozlova@latakko.lv
www.latakko.lt

D5
VADOVYBĖ
Jevgenijs Kopilkovs – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Kompanija „Latakko“ įkurta 1994 metais. Ilgainiui įmonė išsiplėtojo į lyderiaujančią įmonę padangų, lietų ratlankių, akumuliatorių ir tepalų prekyboje
Latvijos rinkoje. Buvo išvystytos naujos veiklos kryptys – specializuotų
padangų servisų paslaugos ir lengviesiems, ir sunkiesiems automobiliams.
FILIALAI
2010 metais įsteigtos antrinės įmonės Lietuvoje ir Estijoje. Šiuo metu
Lietuvos įmonėje dirba 10 savo srities specialistų, kurie gali padėti Jums
rūpimais klausimais.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Nuo 2001 metų kartu su „Pirelli“ įmonė plėtoja franšizės tinklą „Pirelli Key
Point“ (specializuoti padangų autocentrai ir parduotuvės) Latvijoje. Šiuo
metu „Pirelli Key Point“ tinklą sudaro 40 parduotuvių-autocentrų, kurie
dengia visą Latvijos teritoriją.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Latakko“ siūlo šių paskirčių padangas: lengvųjų automobilių, krovininių
automobilių, žemės ūkio ir industrinės technikos, bei motociklų padangas.
Pas mus galite įsigyti „Deta“, „Tudor“, „AutoStar“, „Exide“ ir „Landport“
akumuliatorius. Atstovaujame kompanijoms „Comma“ ir „Champion“ (tepalai
bei priedai).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Latakko offers tires for light vehicles, trucks, agricultural and industrial
machinery, and motorcycles. We offer to acquire Deta, Tudor, AutoStar,
Exide and Landport batteries. We are the representatives of Comma and
Champion companies producing oils and additives.
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UAB LAUMETRIS
Technikos g. 4, Keleriškių k., LT–57343 Kėdainių r.
Tel. +370 656 91 419
Faks. +370 347 42 390
El. paštas linas@laumetris.lt
www.laumetris.lt

A10
VADOVYBĖ
Kazys Čiurila – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonėje gaminama žemės ūkio technika. UAB „Laumetris“ atstovauja šias
užsienio įmones: „Samasz“, „Sipma“, „Meprozet“, „Metaltech“, „Hydramet“,
„Matrot“, „Expom“ ir kt.
FILIALAI
Atstovai užsienio šalyse.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Dirvos purentuvai, germinatoriai, kultivatoriai, skutikliai, purkštuvai, diskinės sėjamosios, plūgai, tankinimo volai, srutvežiai, šienapjovės, presai,
vyniotuvai, traktorinės puspriekabės, krautuvai, mėšlo kratytuvai, griovių
priežiūros mašinos.
EKSPONATAI
Žemės ūkio technika.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Laumetris“, UAB is the representative of SAMASZ, SIPMA, MEPROZET,
METALTECH, HYDRAMET, MATROT, EXPOM and other companies.
Soil bulldozers, cultivators, scrappers, sprayers, sowing equipment,
ploughs, compaction shafts, slurry tankers, mowers, presses, wrappers,
tractor semi-trailers, loaders, muck spreaders.
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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ 
MOKSLŲ CENTRAS
Instituto al. 1, Akademijos mstl., LT–58344 Kėdainių r.
Tel. +370 347 37 057, +370 347 37 271
Faks. +370 347 37 096
El. paštas lammc@lammc.lt
www.lammc.lt

E42

VADOVYBĖ
Zenonas Dabkevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) yra valstybinis
mokslinių tyrimų institutas, vykdantis agronomijos, sodininkystės bei
daržininkystės ir miškininkystės tiriamuosius bei taikomuosius mokslinius
darbus. Centre plėtojami augalų genetiniai ištekliai, kuriama sodinamoji
medžiaga, europinio vertinimo kriterijus atitinkančios lauko, sodo, daržo
augalų veislės, atliekami dirvožemio, maisto, pašarinių ir pramoninių žaliavų
cheminiai tyrimai, rengiamos technologijos bei rekomendacijos žemės ūkiui
ir miškininkystei, teikiamos konsultacijos ūkininkams, miškininkams, verslo
atstovams, skatinamas žemės, miškų bei aplinkos išteklių racionalus naudojimas, ekologiškų žaliavų, pašarų ir maisto produktų gamyba. Skleidžiamos
mokslo žinios Lietuvoje, palaikomi glaudūs ryšiai su užsienio institucijomis,
kad būtų užtikrinta tarptautinio lygio mokslinė kompetencija. Centre dirba
kvalifikuoti mokslininkai, rengiami agronomijos, miškotyros, biochemijos,
ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių doktorantai.
FILIALAI
Miškų institutas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemdirbystės
institutas, Vėžaičių filialas, Vokės filialas, Agrocheminių tyrimų laboratorija,
Elmininkų bandymų stotis, Joniškėlio bandymų stotis, Perlojos bandymų
stotis, Rumokų bandymų stotis, Upytės bandymų stotis.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė); bitininkystė;
augalų apsauga ir trąšos; ekologiški maisto produktai; žemės ūkio mokslas
ir konsultacinės paslaugos; leidiniai žemės ūkiui ir reklama; kita su žemės
ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Taikomieji moksliniai tyrimai; dirvožemio, vandens, augalų, grūdų, pašarų
analizės; sėklų, sodinamosios medžiagos, daržovių, vaisių, uogų, bičių
produktų gamyba ir prekyba.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC) is a
state-owned institution of scientific research, executing works on applied
scientific research of agronomy, gardening, horticulture and forestry.

170

Ką pasėsi... 2014

Parodos dalyviai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS 
ŪKIO MINISTERIJA
Gedimino pr. 19 (J. Lelevelio g. 6), LT–01103 Vilnius
Tel. +370 5 239 1111
Faks. +370 5 239 1212
El. paštas zum@zum.lt
www.zum.lt

E24

VADOVYBĖ
Prof. Vigilijus Jukna – žemės ūkio ministras.
APIE ĮMONĘ
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra Lietuvos Respublikos
vykdomosios valdžios institucija, vykdanti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros valstybės valdymo
funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.
EKSPONATAI
Leidiniai, įvairūs reprezentaciniai gaminiai ir suvenyrai (dalomoji medžiaga).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania is an executive
agency, fulfilling foodstuff, fishery and village development management
functions and implementing state policy in these fields.
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LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJA
K. Donelaičio g. 2, LT–44213 Kaunas
Tel. +370 37 40 93 72, +370 610 64 144
Faks. +370 37 40 03 50
El. paštas vzlioba@gmail.com

E1
VADOVYBĖ
Virginija Žliobienė – pirmininkė.
APIE ĮMONĘ
Lietuvos ūkininkių draugija jungia įvairių profesijų moteris kaime. Pagrindinis
draugijos tikslas – skatinti Lietuvos kaimo moteris aktyviai įsijungti į bendruomeninį judėjimą ir kaimo plėtrą, puoselėjant etninį paveldą, tradicijas ir
amatus, vystant smulkųjį verslą ir socialinę sferą kaime. „Verpstės“ skyrius
pristato austus, siūtus, megztus, nertus, gaminius iš: lino, vilnos, šilko ir
kitų medžiagų, o taip pat medžio, molio, žalvario, gintaro, odos dirbinius.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įvairūs gaminiai iš natūralių lietuviškų medžiagų: lino, vilnos, šilko, medžio,
molio, gintaro, odos, žalvario.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Lithuanian Farmers` Association unites women with various professions
living in villages.
Various products made of natural Lithuanian materials, i.e. flax, wool, silk,
wood, clay, amber, leather and brass.
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ASOCIACIJA LIETUVOS ŪKININKŲ 

SĄJUNGA

K. Donelaičio g. 2, LT–44213 Kaunas
Tel. +370 37 22 53 01
Faks. +370 37 20 85 68
El. paštas lus@lus.lt
www.lus.lt

E43

VADOVYBĖ
Jonas Talmantas – pirmininkas.
APIE ĮMONĘ
Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) yra savarankiška savanoriškumo principu
Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių
asmenų asociacijas jungianti Sąjunga. Ūkininkų narystė organizacijoje
vykdoma per rajonines organizacijas.
VEIKLOS KRYPTYS
Narių interesų atstovavimas LR valstybinėse institucijose ir organizacijose,
ES organizacijų „Copa-Cogeca“, „Geopa“ ir kitų ES institucijų veikloje;
bendradarbiavimas su ES bei kitų šalių žemdirbių organizacijomis;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Informaciniai tentai su organizacijos logo.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Lithuanian Farmers` Union (LŪS) is an individual Union uniting associations
of Lithuanian farmers and persons related to and interested in farming
basing on volunteering principle.
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AB LIETUVOS VEISLININKYSTĖ
Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., LT–76116 Šiaulių r.
Tel. +370 41 50 71 01
Faks. +370 41 58 90 71
El. paštas veisl@takas.lt
www.veislita.lt

F32

VADOVYBĖ
Gediminas Valiulis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai–reproduktoriai ir jų sukaupta sperma. Dėka glaudaus bendradarbiavimo su
užsienio partneriais, pasinaudodami jų sukaupta patirtimi, įvežame į Lietuvą
tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią genetinę medžiagą. Vyksta
pastovūs prekybiniai ryšiai su Kanados, Olandijos, Danijos, Vokietijos,
Belgijos, Austrijos ir kitų šalių veislininkystės įmonėmis.
Įmonėje kaupiama ir realizuojama Lietuvos ir Danijos žalųjų, anglerų,
Švedijos žalmargių, airšyrų, džersių, žalmargių ir juodmargių holšteinų,
Lietuvos juodmargių, senųjų vietinių veislių, o taip pat įvairių veislių mėsinių
bulių sperma.
Nuo 2004 metų įmonėje naudojama naujausia prancūzų „IMV Techologies“
spermos gamybos technologija. Jos įdiegimas užtikrino gaminamos spermos aukščiausią kokybę.
FILIALAI
Trakėnų g. 14, Trakiškių k., LT–68115 Marijampolės sen.
Tel. +370 343 94 111, faks. +370 343 94 110
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
veterinarija;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba bulių-reproduktorių sperma, kuilių-reproduktorių sperma, gyvulių
sėklinimo inventoriumi ir priemonėmis; žemės ūkio gyvulių sėklinimas;
konsultavimas ir tarpininkavimas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
LIETUVOS VEISLININKYSTĖ, AB keeps high-bred bulls the most popular
in Lithuania and Western Europe – seed bulls, their sperm.
Sale of bulls – sperm of seed bulls, cattle insemination inventory and means.
Cattle insemination.
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
KONSULTAVIMO TARNYBA

VšĮ

Stoties g. 5, Akademija, LT–58343 Kėdainių r.
Tel. +370 347 37 870
Faks. +370 347 37 026
El. paštas info@lzukt.lt
www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt

E25

VADOVYBĖ
Edvardas Makelis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) įkurta
1993 metais. Steigėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.
Betarpiškas bendravimas su steigėjais, veikiančiomis žemdirbių organizacijomis, Lietuvos mokslo ir mokymo institucijomis, dalyvavimas asociacijos Slėnis „Nemunas“ veikloje, tvirtų ryšių su klientais puoselėjimas ir
bendradarbiavimas su užsienio partneriais padeda atsirinkti perspektyvias
veiklos kryptis, kurti naujas paslaugas ir būti konsultacinio verslo lyderiais.
Per 20 bendro darbo metų sukaupta patirtis leidžia profesionaliai teikti paslaugas augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, ūkio apskaitos, verslo
ekonomikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, miškininkystės,
maisto saugos, gyvūnų gerovės ir kitose klientams svarbiose srityse.
LŽŪKT nuolat tobulina veiklą kurdama paslaugas, padedančias žemdirbiams efektyviai plėtoti ūkio veiklą. Sukurta unikali ir vienintelė Lietuvoje
kompiuterinė ūkio valdymo programa „e-GEBA“, jungianti buhalterinės
ūkio apskaitos, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių veiklos valdymo ir
ekonominių rodiklių analizės modulius. Dirbdami su šia programa, žemdirbiai
gali kaupti ūkio duomenis, planuoti ūkio veiklą, valdyti turimas atsargas,
vertinti ūkio rezultatus, gauti rekomendacijas veiklos tobulinimui, parengti
ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms. Norintys savarankiškai tvarkyti
ūkio veiklos apskaitą namuose, gali naudotis nuotoline kompiuterine programa „LŽŪKT apskaita“.
Mūsų darbuotojai, nuolat keldami kvalifikaciją su geriausiais Lietuvos ir
užsienio specialistais, pasitelkę turimas žinias, padeda žemdirbiams spręsti
visą kompleksą klausimų – nuo išteklių ir veiklos planavimo, suplanuotos
veiklos ar projektų įgyvendinimo priežiūros iki galutinių veiklos rezultatų
analizės.
Įstaigoje taikoma klaidų prevencijos ir audito sistema, o pagrindinės
paslaugos apdraustos civilinės atsakomybės draudimu. Visi duomenys
kaupiami serveriuose, periodiškai kopijuojami ir saugomi banko saugyklose.
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Garantuojame gautos iš kliento informacijos konfidencialumą.
Įstaiga yra viena iš pagrindinių Lietuvos artojų varžybų, rudeninio arimo
konkurso organizatorių, pirmą kartą šalyje pernai metais surengtos „Kukurūzų dienos“ iniciatorė. Aktualiausia informacija žemdirbius pasiekia
ir LŽŪKT interneto portaluose – www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt,
www.manoukis.lt. Leidžiami žurnalai „Mano ūkis“, „VetInfo“, „Žemės ūkis“.
Visuomet maloniai Jūsų laukiame ir tikime, kad mūsų pastangos ir paslaugų
kokybė atitiks Jūsų lūkesčius.
FILIALAI
Respublikos g. 2–1, N. Akmenė, tel. +370 425 56 981
Pulko g. 5, Alytus, tel. +370 315 25 594
Dariaus ir Girėno g. 8 Anykščiai, tel. +370 381 58 914
Rotušės g. 13–1, Biržai, tel. +370 450 32 755
Elektrinės pl. 8, Elektrėnai, tel. +370 528 37 594
Atgimimo g. 34–1, Ignalina, tel. +370 386 52 942
Kauno g. 6, Jonava, tel. +370 349 61 865
Livonijos g. 9, Joniškis, tel. +370 426 51 000
S. Dariaus ir S. Girėno g. 72, Jurbarkas, tel. +370 447 71 027
Vytauto g. 18, Pagėgiai, tel. +370 441 56 004
Gedimino g. 42, Kaišiadorys, tel. +370 346 60 057
ASU IV rūmai, Universiteto g. 8A, Akademijos mstl., Kauno r.,
tel. +370 37 31 41 32
Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė, tel. +370 427 61 418
J. Basanavičiaus g. 47C, Kėdainiai, tel. +370 347 61 776
Naujoji g. 5, Gargždai, Klaipėdos r., tel. +370 46 45 22 60
Vilniaus g. 18, Kretinga, tel. +370 445 55 299
Gedimino g. 36, Kupiškis, tel. +370 459 35 186
Vilniaus g. 1–304, Lazdijai, tel. +370 318 51 126
Laisvės gynėjų g. 16, Marijampolė, tel. +370 343 91 787
Vytauto g. 45, Kazlų Rūda, tel. +370 343 25 046
Vydūno g. 7A, Mažeikiai, tel. +370 443 25 422
Vilniaus g. 44, Molėtai, tel. +370 383 52 265
Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis, tel. +370 421 51 487
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 58 27 47
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. +370 451 52 684
Senamiesčio g. 7, Plungė, tel. +370 448 72 245
Kauno g. 2, Prienai, tel. +370 319 53 856
Gedimino g. 8, Radviliškis, tel. +370 422 53 212
Maironio g. 12–7, Raseiniai, tel. +370 428 70 069
Parko g. 8, Rietavas, tel. +370 448 67 937
Kauno g. 7, Rokiškis, tel. +370 458 31 008
Birutės g. 20, Skuodas, tel. +370 440 73 501
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Kęstučio g. 2, Šakiai, tel. +370 345 52 303
Vilniaus g. 28, Šalčininkai, tel. +370 380 51 505
Cvirkos g. 2/Rubiškių g. 1, Eišiškės, tel. +370 380 56 037
Žemaitės g. 41, Šiauliai, tel. +370 41 43 39 89
Vasario 16-osios g. 13–2, Šilalė, tel. +370 449 74 299
Lietuvininkų g. 10, Šilutė, tel. +370 441 52 615
Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos, tel. +370 382 52 165
Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. +370 387 66 432
Bažnyčių g. 20, Tauragė, tel. +370 446 72 377
Sedos g. 6, Telšiai, tel. +370 444 78 747
Žaizdrių k., Trakų r., tel. +370 528 55 664
Kauno g. 16A, Ukmergė, tel. +370 340 52 068
Utenio a. 11, Utena, tel. +370 389 69 177
Vytauto g. 5, Varėna, tel. +370 310 54 987
Gedimino g. 16, Vilkaviškis, tel. +370 342 20 116
Žalgirio g. 122, Vilnius, tel. +370 5 273 1329
Savanorių g. 2, Zarasai, tel. +370 385 54 381
Atskiras LŽŪKT filialas – redakcija „Mano ūkis“.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Konsultavimas augalininkystės, gyvulininkystės, inžinerijos, ūkio apskaitos,
verslo ekonomikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, miškininkystės, maisto saugos, gyvūnų gerovės klausimais.
EKSPONATAI
Informacinė medžiaga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Public Institution Lithuanian Agricultural Advisory Service (LŽŪKT) provides
consultations on crop production, cattle breeding, engineering, farm management, business economy, occupational health and safety, environmental
safety, forestry, food safety and animal wealth issues.
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AB LINAS AGRO
Smėlynės g. 2C, LT–35143 Panevėžys
Tel. +370 45 50 73 33
Faks. +370 45 50 74 44
El. paštas e.garbauskiene@linasagro.lt
www.linasagro.lt

E35
VADOVYBĖ
Darius Zubas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
AB „Linas Agro“ vykdo tarptautinę prekybą grūdais, aliejinėmis sėklomis, žaliavomis pašarams, taip pat tiekia augalininkystei skirtas prekes: sertifikuotas
sėklas, trąšas, augalų apsaugos priemones. Ūkininkų užaugintus rapsus
bei grūdus AB „Linas Agro“ superka ir parduoda tarptautinėse rinkose.
FILIALAI
Joniškis, tel. +370 687 73 040; Kupiškis, tel. +370 612 38 330;
Biržai, tel. +370 612 38 008; Pasvalys, tel. +370 611 27 262;
Kėdainiai, tel. +370 698 89 292; Kretinga, tel. +370 698 15 116;
Panevėžys, tel.: +370 698 48 895, +370 618 85 756;
Šakiai, tel. +370 618 02 969; Šiauliai, tel.: +370 614 50 981,
+370 612 38 020; Vilkaviškis, tel. +370 686 84 397.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
grūdų ir rapsų supirkimas, apdorojimas, saugojimas;
tarptautinė prekyba augaline žemės ūkio produkcija;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Sertifikuotos javų ir rapsų sėklos, azotinės, kompleksinės ir mikroelementų
trąšos, augalų apsaugos priemonės, aminorūgščių kompleksai augalų tręšimui. Grūdų supirkimas, valymas, džiovinimas, saugojimas. Konsultavimas
augalininkystės technologijų klausimais.
EKSPONATAI
Informacinė medžiaga, produktų pavyzdžiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Linas Agro“, AB carries out international trade with grains, oily seeds, raw
materials for feeds
Certified crop and rape seeds, nitrogen, complex and micronutrient fertilizers, plant protective means, complexes of amino acids for plant fertilization.
Purchasing, cleaning, drying and storage of grains.
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UAB LINE-X LT
V. Bielskio g. 6, LT–76126 Šiauliai
Tel. +370 698 58 099
El. paštas genadijus@line-x.lt
www.line-x.lt

C72
VADOVYBĖ
Agnius Gideika – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Line-x“ LT Lietuvoje veikia ketvirti metai ir rinkoje įsitvirtina kaip patikima ir sparčiai auganti įmonė. Siūloma produkcija ir teikiamos paslaugos
yra aukštos kokybės – medžiagos pagamintos „Basf“ gamyklose (Vokietija),
o darbuotojai atitinka aukščiausius kvalifikacijos kriterijus.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pastatų šiltinimas ir įvairių paviršių apsauginės dangos padengimas.
Šiltinimui naudojamos purškiamos poliuretaninės, uždarų porų, drėgmei
atsparios putos, turinčios geriausią šiuo metu žinomą šilumos izoliavimo
savybę. Įrenginių, mašinų, agregatų, įvairių statinių paviršių apsaugojimui
yra purškiamos įbrėžimams, temperatūrų kaitai, drėgmei, chemijos poveikiui
atsparios, elastingos poliuretaninės dangos, kurios puikiai tarnauja ir kaip
hidroizoliacinė priemonė.
EKSPONATAI
Purškiamos poliuretaninės putos pavyzdžiai, purškiamos poliuretaninės
apsauginės dangos pavyzdžiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
The Company is involved in two fields of activity – insulation of buildings
and installation of protective coating for various surfaces.
Samples of sprayed polyurethane foams and protective coating.
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UAB LITECHNIJA
Jaunystės g. 20, LT–02236 Vilnius
Tel. +370 5 264 5022
Faks. +370 5 264 5022
El. paštas info@litechnija.lt
www.litechnija.lt

D23, D24
VADOVYBĖ
Stasys Bubėnas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Litechnija“ prekiauja naujais ir naudotais traktoriais („Dongfeng“,
„Cheri“, „Iseki“, „Yanmar“, „Kubota“, „Mitsubishi“, „Shibaura“, „Hinomoto“),
prikabinamu inventoriumi. Taip pat atlieka remonto bei prekių pristatymo
paslaugas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
remontas, atsarginės dalys, pristatymas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nauji ir naudoti traktoriai, prikabinamas inventorius, pristatymas, remontas.
EKSPONATAI
Traktoriai ir inventorius.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Litechnija“, UAB sells new and used tractors: Dongfeng,Cheri, Iseki,
Yanmar, Kubota, Mitsubishi, Shibaura, Hinomoto.
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LIETUVOS-VOKIETIJOS UAB LITGENAS
Kalvarijos g. 128, LT–46403 Kaunas
Tel. +370 37 39 32 53
Faks. +370 37 39 32 34
El. paštas litgenas@litgenas.lt
www.litgenas.lt

B8
VADOVYBĖ
Gintaras Kascėnas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Tai pirmoji šalyje privati veislininkystės įmonė, gaminanti bulių ir kuilių
spermą bei teikianti gyvulių sėklinimo paslaugas visoje Lietuvoje. Įmonė
veikia nuo 1993 metų.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Bulių ir kuilių spermos gamyba, importas, pardavimas, karvių ir kiaulių
sėklinimas; prekyba sėklinimo ir laboratorine spermos paruošimo įranga,
prekyba veisliniais galvijais, konsultacijos veislininkystės klausimais.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
LITGENAS, UAB – a cattle breeding company producing sperm of bulls
and boars, and providing insemination services.
Production, import, sale of bull and boar sperm. Sale of insemination and
laboratory sperm preparation equipment. Sale of cattle. Consultations on
cattle breeding issues.
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UAB LIVILA
A. Goštauto g. 12, LT–01108 Vilnius
Tel. +370 5 261 4473
Faks. +370 5 261 2502
El. paštas livila@takas.lt
www.livila.lt

D13
VADOVYBĖ
Jonas Jusys – generalis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Livila“ prekiauja įvairių modelių ir markių traktoriais, javų ir pašarų
ruošimo kombainais, sėjamosiomis, šieno-šiaudų presais, šienapjovėmissmulkintuvais, ekskavatoriais, krautuvais, miško priekabomis su kranais,
komunaline įranga, varikliais, padangomis, mažąja žemės dirbimo technika – mini traktoriais, moto blokais, moto purentuvais, jų padargais ir kita
technika, pagaminta Rytų ir Vakarų šalyse. Prieš parduodami prekę, visada
ją patikriname, pirkėjui pateikiame tik kokybišką produktą. Pirktai prekei
teikiame garantiją.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Kombainai „Acros 560“, „Vector 420“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
LIVILA, UAB sells tractors of different models and makes, crop and feed
preparation harvesters, sowing equipment, hay-straw presses, mowersshredders, excavators, loaders, forestry trailers equipped with cranes,
municipal service equipment, engines, tires, small tillage equipment – mini
tractors, walking tractors, motor bulldozers, their implements and other
equipment.
ACROS 560, VECTOR 420 harvesters.
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AB LYTAGRA
Ateities pl. 50, LT–52106 Kaunas
Tel. +370 37 40 54 01
Faks. +370 37 40 54 93
El. paštas j.kalinauskas@lytagra.lt
www.lytagra.lt

A3, A19
VADOVYBĖ
Adomas Balsys – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
AB „Lytagra“, skaičiuojanti 69–uosius savo veiklos metus, yra viena iš
stambiausių, savo apyvartos apimtimis peržengusi pusės milijardo litų
ribą, lietuviško kapitalo įmonė, tenkinanti žemės ūkio, statybinių, gamybinių
įmonių ir komunalinio ūkio poreikius.
Kauno valstybinės tiekimo įmonės bazėje 1992 metais įkurta AB „Lytagra“
neatpažįstamai pasikeitė. Dabartiniu metu „Lytagros“ įmonių grupė jungia
aštuonias antrines įmones (viena iš jų Latvijoje) ir net dvidešimt vieną
įvairiuose Lietuvos ir Latvijos regionuose išsidėsčiusius filialus, prekybos
centrus ir parduotuves.
„Lytagros“ įmonių grupė, kurioje dirba daugiau kaip 860 darbuotojų, šaliai
tiekia traktorius, javų kombainus, dirvos ruošimo, sėjos, tręšimo ir pasėlių
priežiūros, pašarų ruošimo mašinas. Tiekiami teleskopiniai ir frontaliniai
krautuvai, savaeigiai pašarų smulkintuvai ir modernūs purkštuvai, grūdų
džiovinimo ir saugojimo kompleksai, gyvulininkystės fermų mašinos ir
įrengimai. Tiekiamos įvairiai žemės ūkio technikai atsarginės dalys, padangos ir elektros įranga, kvalifikuotos serviso paslaugos. Savarankiškos
serviso tarnybos veikia Kaune, Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose,
Plungėje, Šakiuose, Rokiškyje ir Rygoje. Viename iš didžiausių Pabaltijyje
„Lytagros“ metalų terminale gausus juodųjų, spalvotųjų metalų, jų gaminių
ir vamzdžių pasirinkimas.
„Lytagros“ įmonių grupė didina investicijas savo įmonių veiklos plėtrai. 2012
metais pradėjo savo veiklą naujai pastatytas prekybos centras „Lytagra“
Šiauliuose, atvėrė duris prekybos centras „Lytagra“ Marijampolėje. 2014
metais numatoma užbaigti naujo serviso centro įrengimą Rygoje, ten pat
pradėti prekybos centro statybą, pastatyti prekybos centrą su sandėliais ir
ekspozicinėmis salėmis Kretingoje. Dalis investicijų bus panaudota darbo
sąlygų gerinimui, naujų informacinių technologijų diegimui.
Toliau modernizuojama žemės ūkio gamyba „Lytagros“ žemės ūkio bendrovėje, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gamybai ir įvežamų į respubliką
naujų žemės ūkio mašinų išbandymui, nustatant jų tinkamumą dirbti mūsų
laukuose. Šioje bendrovėje jau tradicija tapusiose lauko dienose Lietuvos
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ūkininkai, žemės ūkio bendrovių vadovai ir specialistai gali ne tik susipažinti
su naujausia žemės ūkio technika, jos galimybėmis, bet ir sužinoti apie
naujausias žemdirbystės technologijas, gauti išsamias konsultacijas visais
rūpimais klausimais.
FILIALAI
Antrinės įmonės:
AB „Vilniaus Lytagra“, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius,
tel. +370 5 230 6090, faks. +370 5 230 6238
UAB „Alytaus Lytagra“, Pramonės g. 10 A, Alytus,
tel. +370 315 77 503, faks. +370 315 77 405
„Lytagros“ žemės ūkio bendrovė, Raudondvario sen., Kauno r.,
tel. / faks. +370 37 54 92 10
UAB „Klaipėdos Lytagra“, Šilutės pl. 19 C,
tel. +370 46 41 20 90, faks. +370 46 41 2091
UAB „Panevėžio Lytagra“, Pušaloto g. 108, Panevėžys,
tel. +370 45 58 39 90, faks. +370 45 58 39 92
AS „Lytagra“ Maskvos g. 451, Ryga, Latvija,
tel. +371 671 00 300
Filialai, parduotuvės
Gegužės g. 10, Anykščiai, tel. / faks. +370 381 53 782
Maironio g. 36A, Baisiogala, Radviliškio r., tel. / faks. +370 422 65 705
Vasario 16-tosios g. 21, Gargždai, Klaipėdos r., tel. +370 46 45 22 35,
faks. +370 46 47 18 32
Mokyklos g. 3, Jurbarkas, tel. / faks. +370 447 71 716
Amatininkų g. 12, Kelmė, tel. / faks. +370 427 52 293
Tiekėjų g. 7, Kretinga, tel. / faks. +370 445 51 089
Vasaros g. 54A, Marijampolė, tel. +370 343 59 760, faks. +370 343 59 812
Vilniaus g. 24, Pakruojis, tel. / faks. +370 421 51 030
Stoties g. 36, Pasvalys, tel. +370 451 53 204, faks. +370 551 53 326
Stoties g. 13, Plungė, tel. +370 448 71893, faks. +370 448 71890
Maironio g. 169, Radviliškis, tel. +370 422 51 414, faks. +370 422 53 420
K. Donelaičio g. 16, Rokiškis, tel. / faks. +370 458 52 963
Sodų g. 5B, Šakiai, tel. / faks. +370 345 51 742
Tilžės g. 231, Šiauliai, tel. +370 41 37 40 84, faks. +370 41 37 40 66
Taurų k., Tauragės r., tel. / faks. +370 446 61 007
Tverų k., Rietavo sen., Plungės r., tel. / faks. +370 448 41 137
Deltuvos g. 39E, Ukmergė, tel. / faks. +370 340 63 519
Pramonės g. 13, Utena, tel. / faks. +370 389 69238
Miško g. 3/5, Venta, Akmenės r., tel. +370 425 30 141, faks. +370 425 30 145
Jaunceltnes g. 22a, Aizkraukle, Latvija, tel. +371 651 22 966
Rūbniecibas g. 45, Madona, Latvija, tel. + 371 29 43 19 60
Murmuižas g. 14, Valmiera, Latvija, tel. + 371 642 21 251
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Mėgstantiems laiką leisti prie kompiuterio – „Rasos“ atsinaujinusioje svetainėje
www.ukininkopatarejas.lt
Mėgstantiems skaityti žurnalą – „Rasos“
visur, kur parduodama spauda, o prenumeruojant – tiesiai namuose.
Mėgstantiems bendrauti ir draugauti –
„Rasos“ feisbuke.

SKAITYKITE! PRENUMERUOKITE! REKLAMUOKITĖS!
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Lietuvos ir viso pasaulio!
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m.lrytas.lt
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VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystės ir augalininkystės produktų gamyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai, javų kombainai, savaeigiai pašarų smulkintuvai ir purkštuvai,
teleskopiniai krautuvai, gyvulininkystės fermų mašinos ir įrengimai, įvairios
žemės ūkio mašinos ir jų atsarginės dalys, metalai, jų gaminiai, statybinės
medžiagos, elektros, santechnikos prekės. Prekės žirgams ir raiteliams.
Žemės ūkio technikos serviso paslaugos.
EKSPONATAI
Traktoriai, javų kombainai, savaeigiai pašarų smulkintuvai ir purkštuvai,
teleskopiniai krautuvai, gyvulininkystės fermų mašinos ir įrengimai, įvairios
žemės ūkio mašinos ir jų atsarginės dalys, metalų gaminiai ir statybinės
medžiagos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Supplies telescopic and front loaders, self-propelled feed shredders and
modern sprayers, grain drying and storage complexes, machinery and
equipment for cattle breeding farms.
Tractors, crop harvesters, self-propelled feed shredders and sprayers,
telescopic loaders, machinery and equipment for cattle breeding farms,
various agricultural machinery and their spare parts, metals, metal products,
constructional materials, electric, sanitary ware products.
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LNB PREMIX PLANT;
CARGILL POLAND SP. Z O.O.
Ul. Rolna 2/4, 62–280 Kiszkowo, Poland
Tel. +48 61 42 49 100
Faks. +48 61 42 49 101
El. paštas lnb@lnb.pl
www.lnb.pl

E15

VADOVYBĖ
Wojciech Kalicki – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
„LNB Premix Plant“ yra viena iš pagrindinių Lenkijos pašarų papildų visoms
gyvulių rūšims ir technologinėms grupėms gamintojų. Mūsų pagrindinis
tikslas yra užtikrinti aukštą mūsų prekių ir paslaugų kokybę ir kaip galima
greičiau sureaguoti į besikeičiančius Europos rinkos poreikius.
„LNB Premix Plant“ gamina platų aukštos kokybės pašarų papildų visoms
ūkio gyvulių rūšims ir technologinėms grupėms asortimentą. Į mūsų
pasiūlymą įeina: mišiniai, pašarų papildų mišiniai, pieno pakaitalai ir kiti
pašarų papildai.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė; paukštininkystė; žvėrininkystė; žirgininkystė; žuvininkystė;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mes siūlome įvairius mišinius, kombinuotų pašarų papildus, pieno pakaitalus, prestarterių ir pašarų papildus, kurie atitinka kiekvieno kliento
poreikius. Mišiniai ir kombinuoti pašarai su amino rūgštimis, enzimais ir
kitomis biologiškai aktyviomis medžiagomis.
Teikiamos mitybos konsultacijos, pagalba sudarant individualius receptus,
technologiniai patarimai, pašarų analizė ir pan.
EKSPONATAI
Kviečiame susipažinti su plačiu mūsų produktų asortimentu, gauti kvalifikuotų ekspertų konsultacijas ir aptarti bendradarbiavimą ateityje.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Our offer includes a variety of premixes, complementary feed compounds,
milk replacers, prestarters and feed additives that meet the demands of
every customer. Depending on the needs of the customer, we offer premixes and compounds with aminoacids, enzymes, and other biologically
active substances.
We invite to familiarize with a wide range of our products, receive consultation of the qualified experts and discuss cooperation in the future.
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UAB MAIDINA
P. Lukšio g. 7, LT–08221 Vilnius
Tel. +370 5 276 0041
Faks. +370 5 277 3544
El. paštas info@maidina.lt
www.maidina.lt

F46
VADOVYBĖ
Andrejus Klunduk – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Maidina“– tai įmonė, teikianti paslaugas laistymo sistemos projektavimo, komplektavimo ir konsultavimo, taip pat laistymo įrangos pardavimo
srityse. Nuolat besiplečiančioje įmonėje dirba profesionalus ir patyręs
darbuotojų kolektyvas, kuris Jums visada pasiūlys tinkamiausią sprendimą.
Esame sukaupę nemažą patirtį, dirbdami su ypatingais projektais žemės
ūkio ir landšafto dizaino srityse.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Laistymo įranga, trąšų dozavimo įranga, filtravimo įranga, plieniniai ir plastikiniai vandens rezervuarai, matavimo prietaisai, vandens siurbliai. Nemokami kursai norintiems tapti profesionaliais laistymo sistemos montuotojais.
EKSPONATAI
Laistymo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
“MAIDINA“, UAB supplies services related to irrigation system designing,
configuration and consultations, as well as to sale of irrigation equipment.
Irrigation equipment.
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UAB MALSINA
Dvaro g. 51–12, LT–76344 Šiauliai
Tel. +370 684 29 551
El. paštas lina.malsina@gmail.com
www.malsina.lt

F47
VADOVYBĖ
Lina Adomaitienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Įmonė yra viena iš jauniausių, bet ambicingiausių polietileno plėvelių ir kitų
pakavimo medžiagų, reikalingų žemės ūkyje, importuotojų Baltijos šalyse,
turinti didžiulį potencialą ir puikų darbuotojų kolektyvą. Įmonė stabiliai ir
efektyviai dirba kurdama naujus produktus.
VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba žemės ūkio ir pramonės polietilenu.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Rulonavimo plėvelės, tinklai, sintetinės virvės, kaupų plėvelės, siloso
rankovės ir kt.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
MALSINA, UAB is an importer of polyethylene films and other packing
materials required for agriculture.
Rolling films, meshes, synthetic ropes, spool films, silos bags, etc.
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REDAKCIJA MANO ŪKIS
Gedimino g. 47–415, LT–44242 Kaunas
Tel. +370 37 20 67 37
Faks. +370 37 22 82 57
El. paštas info@manoukis.lt
www.manoukis.lt

E18
VADOVYBĖ
Danguolė Skarbalienė – vyriausioji redaktorė.
APIE ĮMONĘ
Redakcija „Mano ūkis“ rengia ir leidžia periodinius leidinius „Mano ūkis“,
„Žemės ūkis“, „VETinfo“, „Mano gyvenimas“ bei žiniatinklius „manoūkis.lt“
ir „vetinfo.lt“. Redakcijoje dirba 15 darbuotojų.
VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
agroverslo informacijos sklaida internete ir mobiliuose įrenginiuose.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Mano ūkis“, „Žemės ūkis“, „VETinfo“, „Mano gyvenimas“, „manoūkis.lt“ ir
„vetinfo.lt“. Visos šios žiniasklaidos priemonės yra skirtos kaimo gyventojams, ūkininkams, agroverslininkams.
EKSPONATAI
Žurnalai „Mano ūkis“ ir „VETinfo“, specializuoti leidiniai kaimui, m.manoukis.lt.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Mano ūkis“ editorial office prepares and publishes „Mano ūkis“, „Žemės
ūkis“, „VETinfo“, „Mano gyvenimas“ publications and web pages „manoūkis.
lt“ and „vetinfo.lt“.
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UAB MANULI FLUICONNECTO
Goštauto g. 40B, LT–01112 Vilnius
Tel. +370 5 264 5810
Faks. +370 5 264 5820
El. paštas lithuania@fluiconnecto.com
www.fluiconnecto.com

C11
VADOVYBĖ
Arnoldas Visockas – Lietuvos pardavimų vadovas.
APIE ĮMONĘ
UAB „Manuli Fluiconnecto“ yra mažmeninis paslaugų ir prekybos tinklas,
priklausantis „Manuli Rubber Insdustries“ (MRI), tarptautinei lyderiaujančiai hidraulinių žarnų ir komponentų, pažymėtų kokybės ženklu „Manuli“,
gamintojai.
UAB „Manuli Fluiconnecto“ Lietuvoje veiklą vykdo nuo 2006 metų.
FILIALAI
Kirtimų g. 11, LT–02300 Vilnius. Tel. +370 5 264 5810
Faks. +370 5 264 5820. El. paštas vilnius@fluiconnecto.com
Pramonės g. 8a, LT–94102 Klaipėda. Tel. + 370 46 41 62 78
Faks. + 370 46 41 65 83. El. paštas klaipeda@fluiconnecto.com
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika; miškų technika; komunalinio ūkio technika; statybos
technika; visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Hidraulika (hidraulinės žarnos, nerūdyjančio plieno armatūra, termoplastinės
žarnos, greito jungimo movos, adapteriai, vamzdžių jungtys, vožtuvai, manometrai, įrankiai, žarnų apsaugos ir kiti priedai), žarnų gamybos įrengimai
(antgalių presai, žarnų pjovimo ir skutimo įranga, žarnų testavimo įranga),
plovimo įranga (plovimo žarnos ir jungtys, plovimo pistoletai, purkštukai
ir kiti priedai), produktai pramonei (guminės žarnos, nerūdyjančio plieno
žarnos, tefloninės žarnos, vamzdžiai ir apkabos), hidraulikos komponentai
(sandarikliai, sklendės, vožtuvai, siurbliai, skirstytuvai ir kita).
Gaminame hidraulines žarnas, atliekame įrenginių techninį aptarnavimą.
Padedame parinkti tinkamiausias hidraulines žarnas ar komponentus,
atitinkančius visus tarptautinius standartus.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manuli Fluiconnecto, UAB is a retail service and sale network, belonging
to Manuli Rubber Insdustries (MRI) – the manufacturer of hydraulic hoses
and components.
We manufacture hydraulic hoses, provide maintenance services.
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UAB MARGUČIAI
Margučių k., Miežiškių sen., LT–38100 Panevėžio r.
Tel. +370 685 54 521
Faks. +370 45 58 01 22
El. paštas info@marguciai.lt
www.marguciai.lt

D31
VADOVYBĖ
Daiva Baltušienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Margučiai“ siūlo visą reikalingą žemės ūkio techniką ūkininkams.
Vien pardavimais įmonė neapsiriboja – palaipsniui atsirado visų technikos
rūšių specialistai, jie atlieka garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Šis darbas
palengvėjo praplėtus patalpas bei padidinus mobilaus serviso pajėgumus.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Chemikalų purkštuvų techninė apžiūra ir remontas, serviso paslaugos, negabaritinio transporto paslaugos, naujų ir naudotų traktorių, plūgų bei kitos
žemės ūkio technikos prekyba ir techninis aptarnavimas, didelis naudotų
kombainų pasirinkimas.
EKSPONATAI
Įvairi fermų įranga, traktoriai „Farmtrac“ 33 – 110 AG, „Akpil“ chemikalų
purkštuvai, plūgai, skutikai, būgninės, diskinės šienapjovės ir kita.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Margučiai“, UAB offers all types of agricultural machinery required for
farmers.
Different types of farm equipment, „FARMTRAC“ 33 – 110 AG tractors,
„AKPIL“ chemical agent sprayers, plough, scrappers, drum, disc mowers,
etc.
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UAB MECRO TECHNIKONAS
Islandijos pl. 5, LT–49178 Kaunas
Tel. +370 37 31 09 59
Faks. +370 37 42 40 41
El. paštas marketingas@mecro.lt
www.stokker.com

B27, D38
VADOVYBĖ
Algimantas Grigas
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika.
EKSPONATAI
Sodo, miško, staybų, autoserviso įrankiai ir įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Garden, forestry, constructional and car-service tools and equipment.
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UAB MEISTRO KODAS
Pramonės pr. 19, LT–51328 Kaunas
Tel. +370 655 504 74
El. paštas info@meistrokodas.lt
www.meistrokodas.lt

C45

VADOVYBĖ
Sigitas Ragalskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonė „Meistro kodas“ specializuojasi šiltnamių ir plastikų gamyboje ir
prekyboje. Esame daugelio siūlomų šiltnamių gamintojai arba tiesioginiai
importuotojai, todėl turime galimybę Jums pasiūlyti prekę tiesiogiai iš
gamintojo. Įmonės tikslas – sukurti ilgaamžį produktą, pritaikant unikalų
dizainą ir konstrukcinius sprendimus. Siekiant užtikrinti konkurencingumą
įmonė pastoviai plečia ir didina gamybos pajėgumus, parduodamų gaminių
asortimentą. Darbas yra mūsų gyvenimo dalis. Originalumas – mūsų moto.
Visuomet vykdome prisiimtus įsipareigojimus ir žadame tik tai, ką galime
įvykdyti. Tinkamas įmonės valdymas, dėmesys klientui, aukšta darbuotojų
kompetencija ir paslaugų kokybė sąlygoja, kad pasitikėjimas įmone ir jos
atliekamais darbais nuolat auga. Sparčiai besiplėsdama gamybos srityje,
įmonė sugeba užtikrinti ir išlaikyti aukštą prekių ir paslaugų kokybę ir
patenkinti klientų poreikius. Kokybė ir šilti bei partneriški ryšiai su klientais
yra tai, kuo galime išsiskirti. Tikime ir seniai įsitikinome, kad kokybiškai
atliekami darbai ir rūpestis kliento sėkme yra bet kokio verslo bei projekto
sėkmės pagrindas. Mūsų partneriai – stambios prekybinės organizacijos,
smulkios didmeninės ir mažmeninės prekybinės kompanijos, o taip pat
privatūs asmenys. Dirbdami Jums, taupome Jūsų laiką, bei siekiame kuo
efektyvesnio bendradarbiavimo ateityje. Mūsų tikslas – nebūti didžiausiais,
bet – būti geriausiais. Dirbame visoje Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šiltnamiai, plastikai, plėvelės, stogų dangos.
EKSPONATAI
Šiltnamiai, plastikai, plėvelės, stogų dangos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Meistro kodas“ Company specializes on manufacturing and sale of greenhouses and plastics.
Greenhouses, plastics, films, roof coating.
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UAB MELVILUS
Geologų g. 6, LT–02190 Vilnius
Tel. +370 5 216 78 51
Faks. +370 5 216 78 51
El. paštas info@melvilus.com
www.melvilus.com

C63
VADOVYBĖ
Egidijus Kavaliauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Melvilus“ per 12 darbo metų suprojektavo, pastatė, paleido daugiau
kaip 300 suskystintų ir gamtinių dujų irenginių pramonės bei žemės ūkio
objektuose, degalinėse. Nuo 2008 metų pradėjome montuoti ir prižiurėti
šilumos sistemas, biodujų įrenginius, nuo 2012 metų – uždaro ūkio kuro
degalinių sistemas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Uždaromosios armatūros, kuro siurblių, išpilymo kolonėlių bei talpų, suskystintų duju balionų bei įrangos, šildymo katilų prekyba. Biokuro katilinių,
kuro degalinių, uždaro ūkio kuro apskaitos sistemų įrengimas ir priežiūra.
EKSPONATAI
Suskystintų dujų talpa, dujų padavimo šildymui sistema, kuro išdavimo
kolonėlė su apskaitos uždaram ūkiui sistema.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Installation and maintenance fuel accounting systems for biofuel boilers,
fuel stations and institutional households.
Sale of shut-off valves, fuel columns and tanks, liquefied gas cylinders and
equipment, heating boilers.
Liquefied gas vessel, gas supply system, fuel filling column with accounting
system designed for an institutional household.
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UAB METALLUM NOVUM
Žiežirbų g. 23, LT–52191 Kaunas
Tel. +370 37 47 92 59
Faks. +370 37 47 92 59
El. paštas info@metallumnovum.lt
www.aptverimai.lt

C7
VADOVYBĖ
Nerijus Gelžinis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė UAB „Metallum novum“ veikla – metalinių aptvėrimo medžiagų
gamyba bei prekyba.
FILIALAI
Elektrėnų g. 1, Kaunas
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos technika.
EKSPONATAI
Tvoros.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manufacturing and sale of metal enclosure materials.
Fences.
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UAB METAL-SOLUTIONS
Titnago g. 19, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 614 68 464
El. paštas info@metal-solutions.lt
www.metal-solutions.lt

C49
VADOVYBĖ
Andrius Šatas
APIE ĮMONĘ
Mūsų veiklos sfera yra prekyba juodaisiais ir spalvotais metalais. Siūlome
platų įvairių lakštinio, rūšinio, konstrukcinio plieno rūšių asortimentą. Tiekiame karšto ir šalto valcavimo, karšto cinkavimo, elektrogalvanizuotus,
aliumcinko lakštus bei rulonus, armatūrą, rūšinį plieną, sijas, lovius.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Juodieji metalai, stogai, tvirtinimo elementai, tvoros.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of ferrous and non-ferrous materials. Roofs. Fastening components.
Fences.
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SIA MEXA
Tirgoņu str. 4a, Cēsis, LV–4101 Latvia
Tel. +371 265 95 656
Faks. +371 641 20 293
El. paštas k.dainis@inbox.lv
www.mexa.lv

D11
VADOVYBĖ
Ainārs Barkāns
APIE ĮMONĘ
Ltd „Mexa GSI“ (U. S.) oficialus Baltijos šalių gamintojas. Ltd „Mexa“ siūlo
grūdų džiovintuvus, bokštus, grūdų valytuvus, grūdų laikymo kompleksus,
grūdų vežimėlius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų džiovinimo, transportavimo ir saugojimo priemonės. Grūdų džiovyklos, konvejeriai, grūdų saugojimo bokštai, grūdų gamybos duobės, srauto
atskirtuvas, grūdų vamzdynas, valytuvai.
Skysto kuro ir dujų šilumos generatorius „BM2 Arcotherm“ (Italija).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Grain drying, transport and storage facilities. Grain dryers, conveyors,
grain storage towers, grain-making pits, flow divider, grain pipe, cleaners.
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UAB MINDEMA
Pociūnėliai, LT–82302 Radviliškio r.
Tel. +370 611 29 254
Faks. +370 422 46 616
El. paštas info@mindema.lt
www.mindema.lt

C53
VADOVYBĖ
Mindaugas Garuckas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Mindema“ yra viena patikimiausių įmonių gaminančių sietinius transporterius ir tiekiančių atsargines detales cukrinių runkelių ir bulvių nuėmimo
kombainams Baltijos šalyse. Mūsų įmonės veikla grindžiama klientui priimtinu kokybės ir kainos santykiu. Atstovaujame Europoje gerai žinomus
vardus: „Hessels Zeefbanden“, „Ten Cate“, „Thyregod“ (TIM), „Schmotzer“.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Sietinių transporterių gamyba, remontas bei restauravimas, atsarginės dalys
cukrinių runkelių ir bulvių nuėmimo kombainams, „Thyregod“ prikabinami
cukrinių runkelių nuėmimo kombainai bei pakrovėjai-valytuvai, „Schmotzer“
tikslaus išsėjimo ir arinėjimo technika, centrinio tepimo remontas.
EKSPONATAI
Sietinių transporterių fragmentai, dylančios cukrinių runkelių ir bulvių
nuėmimo kombainų dalys, demonstraciniai išsėjimo ir arinėjimo technikos
pavyzdžiai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manufacturing, repair and restoration of sieve transporters. THYREGOD
mounted sugar beet harvesters and loaders-cleaners. SCHMOTZER
precision seeders.
Fragments of sieve transporters, parts of sugar beet and potato harvesters,
demonstrational samples of seeders.
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VšĮ BALTIJOS MIšKAI
V. Pietario g. 5–3, LT–03122 Vilnius
Tel. +370 5 265 0629
Faks. +370 5 265 0629
El. paštas se.dainius@gmail.com
www.zurnalasmiskai.lt

E6
VADOVYBĖ
Kazys Matačiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
VšĮ „Baltijos miškai“ leidžia šalies ir Baltijos jūros regiono miškininkystei,
medienos verslui ir technikai skirtą mėnesinį žurnalą „Miškai“. Kiekviename
leidinio numeryje sistemingai publikuojami patys aktualiausi tų sričių rašiniai,
o žymiausi šalies ir užsienio specialistai pastoviai analizuoja pokyčius tų
sričių rinkose ir dalijasi savo sukaupta patirtimi. Žurnalas sistemingai
pateikia specialistų praktines rekomendacijas, kaip patikimai nustatyti su
miškininkyste ir medienos pramone susijusių gaminių kokybę ir kaip pasirinkti palankiausias sąlygas jiems įsigyti. Redaktorius – Albertas Žostautas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
PE „Baltijos miškai“ publishes „Miškai“ monthly magazine for wood business
and equipment.
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UAB MIŠKO DARBAI
Želsvos k., LT–69193 Marijampolės r.
Tel. +370 343 22 279
Faks. +370 343 22 279
El. paštas mantas@miskodarbai.lt,
info@miskodarbai.lt
www.miskodarbai.lt

D4

VADOVYBĖ
Vidmantas Jusas
APIE ĮMONĘ
UAB „Miško darbai“ pradėjo veiklą 1997 metais. Įmonėje dirba virš 70
profesionalių darbuotojų, dalis – nuo pat įsteigimo. Ilgametė patirtis ir
kvalifikuoti darbuotojai garantuoja darbų kokybę ir savalaikį prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymą.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visos miškininkystės paslaugos, pradedant projektavimo, miško atkūrimo
bei priežiūros darbais ir baigiant medžių kirtimu, medienos gamyba bei
išvežimu. Ruošia ir įgyvendina ES projektus miškininkystės srityje.
EKSPONATAI
Medienos ir šakų smulkintuvas „Heizohack“ HM6-400.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
„Miško darbai“, UAB provides all types of forestry services from designing,
forest regeneration and maintenance works to tree cutting, wood production
and transportation.
„Heizohack“ HM6-400 wood and branches shredder
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UAB MMC FOREST
Nausodžio k., Vėžaičių s., LT–96215 Klaipėdos r.
Tel. +370 448 68 054
Faks. +370 448 68 054
El. paštas vaidas@mmc.lt
www.mmc.lt

D33
VADOVYBĖ
Antanas Garbačauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Vaidas Šmitas – technikos padalinio vadovas. Renata Garbačauskienė –
administratorė. Saulius Jancevičius – gamybos ir serviso vadovas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Medkirtės, medvežės „Eko Log“, savikrovės medvežės priekabos „Palms“,
„Nokka“, „Farmi Forest“, „Wahva Jussi“, malkų ruošimo mašinos „Kisaved
Kubik“, „Japa“, „Bala-Agri“ medienos smulkintuvai „Farmi Forest“, kirtimo
galvos „Log Max“, giljotinos biokurui „Naarva“.
Medkirtės, medvežės, traktoriai, savikrovės medvežės priekabos, hidromanipuliatoriai, griebtuvai, malkų pjovimo ir skaldymo mašinos, medienos
smulkintuvai, bioenergetinės medienos kirtimo galvutės, medkirčių pjovimo
galvutės, atsarginės dalys, miškininkystės inventorius, prekyba apvalia
mediena, miško savininkų konsultavimas, miškotvarkos, želdinimo ir kt.,
projektų ruošimas, miško tvarkymo darbai, prekyba mišku.
EKSPONATAI
Savikrovės medvežės priekabos „Palms“, „Wahva Jussi“, malkų ruošimo
mašinos „Kisaved Kubik“, „Japa“, medienos smulkintuvai „Farmi Forest“,
giljotinos biokurui „Naarva“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
EKO LOG forest cutting/logging equipment, self-weighted timber trailers
PALMS, NOKKA, FARMI FOREST,WAHVA JUSSI, fuel wood preparation
equipment KISAVED KUBIK, JAPA, BALA-AGRI wood shredders FARMI
FOREST, LOG MAX cutting heads, NAARVA biofuel guillotine.
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UAB MONIER
Laisvės pr. 3, LT–04215 Vilnius
Tel. +370 5 233 3280
Faks. +370 5 233 5912
El. paštas stogas@monier.com
www.monier.lt

F5
VADOVYBĖ
Eduardas Jurevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Keraminės ir betoninės stogo čerpės. Produktai renovacijai ir naujai statybai. Priedai stogams: sandarinimo priemonės, stogo saugos elementai.
„Schiedel“ moduliniai keraminiai ir nerūdijančio plieno kaminai visų tipų
prietaisams.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Čerpės ir jų priedai. Moduliniai keraminiai ir nerūdijančio plieno kaminai.
Nemokamas sąmatų skaičiavimas ir konsultavimas. Esamos stogo konstrukcijos įvertinimas, kamino parinkimas.
EKSPONATAI
Čerpės ir jų priedai, stogų medžiagos, moduliniai keraminiai ir nerūdijančio
plieno kaminai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Tiles and accessories. Module ceramic and stainless steel fireplaces.
Products for renovation and new construction.
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UAB MORIONIS
Nemajūnų g. 37, LT–52449 Kaunas
Tel. +370 37 20 32 10
Faks. +370 37 20 32 17
El. paštas morionis.valdas@gmail.com
www.morionis.lt

C68
VADOVYBĖ
Valdas Stunžėnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Firma „Morionis“ statybų rinkoje dirba nuo 1994 metų. Aprūpiname gamintojus, statybininkus įvairiais metalo gaminiais ir pusgaminiais iš Europos
Sąjungos valstybių.
Esame žymių Europoje firmų ir koncernų „Meiser“, KME, „Mevaco“, „Dawid“
atstovai Lietuvos ir Kaliningrado srities rinkoje.
FILIALAI
Kirtimų g. 51A, LT–02244 Vilnius, tel. / faks. +370 5 216 7165
Dubysos g. 31–201, Klaipėda, tel. / faks. +370 46 34 02 36
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Karštai cinkuotos grotelės, chemiškai atsparios stiklo audinio grotelės,
laiptų pakopos, tvoros, aptvarai, perforuoti lakštai, stoginės ir fasadinės
vario dangos, kirstai tempti, suvirinti, pinti, austi tinklai. Konstrukcijų karštas
cinkavimas, aptvėrimų montavimas.
EKSPONATAI
Metalinės grotelės, laiptų pakopos, tvoros, sporto aikštynų, stadionų, teniso
kortų aptvėrimai, perforuoti lakštai, stoginės ir fasadinės vario dangos, kirstai
tempti, suvirinti, pinti, austi, lyniniai tinklai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Fences, meshes, enclosures, sports fields, stadiums, tennis court enclosures and their installation.
Perforated sheets, grating, hot galvanization of metal structures.

Ką pasėsi... 2014

203

Parodos dalyviai

UAB MOTO MARINE
Molėtų g., Didžioji Riešė, LT–14260 Vilniaus r.
Tel. +370 603 44 577
Faks. +370 5 219 9918
El. paštas mindaugas@motomarine.lt
www.motomarine.lt

E38
VADOVYBĖ
Mindaugas Skarbalius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Vienintelis oficialus „Bombardier Recreational Products“ atstovas Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Bombardier Recreational Products“ technika, pardavimas, garantinis ir
pogarantinis aptarnavimas, remontas.
Keturračiai motociklai CAN-AM, sniego motociklai „Ski-Doo“ ir „Lynx“,
triračiai motociklai „Spyder“, SSV motociklai „Commander“, pakabinamų
motociklai „Evinrude“, vandens motociklai „Sea-Doo“.
EKSPONATAI
Keturračiai motociklai CAN-AM, SSV motociklai „Commander“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
CAN-AM four-wheeled motorcycles. SKI-DOO and LYNX snowmobiles.
SPYDER three-wheeled motorcycles. SSV motorcycles COMMANDER.
EVINRUDE motorcycles. SEA-DOO water scooters.
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UAB MOTORIDER
Raudondvario pl. 127, LT–47188 Kaunas
Tel. +370 687 00 504
El. paštas info@motorider.lt
www.motorider.lt

F8
VADOVYBĖ
Valdas Radvilavičius
APIE ĮMONĘ
Aprūpinsime jus naujausiais motociklais, aksesuarais, priežūros priemonėmis bei atsarginėmis dalimis. Teikiame serviso paslaugas keturračiams
motociklams, sniego rogėms, vandens motociklams.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„CFMoto“.
EKSPONATAI
Keturračiai motociklai, aksesuarai, dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Four-wheelers, accessories, maintenance means and spare parts. Maintenance services for four-wheelers, snowmobiles, water scooters.
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UAB MOTOTECHA
Šiaulių g. 30, Degionių k., LT–38052 Panevėžio r.
Tel. +370 455 53 418
Faks. +370 455 53 418
El. paštas info@agregatai.lt
www.agregatai.lt

C15
VADOVYBĖ
Arūnas Juškys
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mobilūs melžimo agregatai, mobilios tandemo tipo lauko melžimo aikštelės,
pieno talpos, visų tipų melžimo aikštelės tvartuose, dyzeliniai, benzininiai
generatoriai, generatoriai varomi traktoriaus darbiniu velenu, benzininiai,
dyzeliniai vandens siurbliai, vandens siurbliai varomi traktoriaus darbiniu
velenu, mažagabaričiai dyzeliniai, benzininiai varikliai.
EKSPONATAI
Mobili melžimo įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Mobile tandem-type field milking parlors. Mobile milking equipment. Milk
tanks. All types of milking parlors in cowsheds.
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UAB NARVIJA
Paryžiaus Komunos g. 25, LT–91111 Klaipėda
Tel. +370 687 38 856
Faks. +370 46 40 08 88
El. paštas info@narvija.com
www.narvija.lt

C48
VADOVYBĖ
Vidmantas Jakas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Narvija“ Lietuvos rinkoje dirba nuo 1997 metų. Mūsų misija – tiekti
pramonės ir žemės ūkio klientams kokybiškiausius techninius produktus
ir remonto paslaugas. Atstovaujame gamintojus lyderius: SKF (guoliai,
sandarikliai), „Gates“ (diržai, hidraulinės žarnos), „Tsubaki“ (pavarų grandinės, movos), OKS (pramoniniai tepalai), „Kluber“ (pramoniniai tepalai),
„Habasit“ (transporterių juostos), VEM (elektros varikliai). Nuo 2005 metų
UAB „Narvija“ yra SKF autorizuotas aptarnavimo partneris (SKF Certified
Maintenance Partner). Kaip oficialus SKF CMP atstovas Lietuvoje, UAB
„Narvija“ serviso komanda atlieka elektros variklių, reduktorių, siurblių,
kompresorių, orapūčių remontą, ventiliatorių balansavimą, išankstinę
įrengimų būklės diagnostiką.
FILIALAI
Savanorių pr. 178, LT–03154 Vilnius, tel. +370 5 276 1111,
mob. +370 615 50 390, faks. +370 5 276 1113
Riomerio g. 2, LT–51443 Kaunas, tel. +370 37 31 42 42,
mob. +370 682 35 343, faks. +370 37 31 00 59
Janonio g. 10A, LT–35101 Panevėžys,
tel. / faks. +370 46 46 46 64, mob. +370 614 33 293
Gamyklos g. 33, LT–89110 Mažeikiai,
tel. / faks. +370 443 26 026, mob. +370 615 58 837
Basanavičiaus g. 104, LT–76176 Šiauliai, tel. +370 41 54 55 20,
mob. +370 698 05 703, faks. +370 41 54 55 10
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
žemės ūkio įrangos ir technikos atsarginių dalių tiekimas.
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PREKĖS IR PASLAUGOS
Guoliai, diržai, pavarų ir transporterių grandinės, elektros varikliai, reduktoriai, hidraulinės žarnos ir jungtys, transporterių juostos, sandarikliai,
įrengimų remontas.
EKSPONATAI
„Gates“ kombainų diržai, „Tsubaki“ preso grandinės, „Gates“ hidraulinės
žarnos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Represents SKF (bearings, sealants), GATES (belts, hydraulic hoses),
TSUBAKI (drive chains, couplings), OKS (industrial greases), KLUBER
(industrial greases), HABASIT (conveyor belts), VEM (electric motors)
companies.
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UAB NIRLITA
Metalistų g. 6, LT–78107 Šiauliai
Tel. +370 41 54 43 42
Faks. +370 41 54 61 16
El. paštas marius.mazeika@nirlita.lt
www.nirlita.lt

C21
VADOVYBĖ
Rimgaudas Mickus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Sandėliavimo ir krovos technikos prekyba, nuoma, servisas, atsarginės
dalys. Statybinės bei žemės ūkio technikos remontas, atsarginės dalys.
Mobilus servisas. Prekyba priešgaisriniu inventoriumi, techninėmis žarnomis
bei jungtimis, gesintuvų pildymas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nauji ir naudoti dujiniai, dyzeliniai, elektriniai šakiniai krautuvai, palečių
vyniotuvai, stelažai, žmonių kėlimo platformos, autobokšteliai, vidaus sandėlių technika, hidrauliniai vežimėliai, techninės žarnos, jungtys, antgalių
presavimas hidr. žarnoms, priešgaisrinis inventorius.
Priešgaisrinis konstrukcijų dažymas, hidraulinių cilindrų remontas, prekyba
darbo saugos priemonėmis, vidaus sandėlių technika, stelažai sandėliams.
EKSPONATAI
„Hyundai“ šakiniai krautuvai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale, lease, maintenance of warehouse and loading equipment and spare
parts.
Hyundai forklift loaders.
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UAB NORTIRE
Savanorių pr. 178, LT–03154 Vilnius
Tel. +370 5 264 1414, +370 611 12 587
Faks. +370 5 264 1414
El. paštas saulius@nortire.lt
www.nortire.lt

C17
VADOVYBĖ
Martynas Jankauskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Nortire Group“ yra vieni iš pirmaujančių pramoninės bei statybinės
technikos padangų ir ratlankių, guminių vikšrų, ratukų bei kronšteinų ir
atsarginių dalių pardavėjų šiaurės Europoje. Mūsų veikla dengia Suomiją,
Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją bei Kaliningradą. Visose šalyse yra penki
dideli sandėliai ir tai leidžia prekes pristatyti į bet kurį šių šalių miestą tą
pačią ar kitą dieną.
FILIALAI
Šilutės pl. 57, LT–94105 Klaipėda, tel. +370 46 31 07 35
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Solideal“ padangų atstovai Lietuvoje. Krautuvų padangos, statybinės
technikos, specializuotos technikos padangos, guminiai vikšrai – didmeninė-mažmeninė prekyba.
EKSPONATAI
Padangos, vikšrai, ratlankiai, ratukai, dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Representative of „Solideal“ tires in Lithuania. Tires for loaders, constructional equipment, special purpose equipment, rubber caterpillars – whole-retail
sale.
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UAB OKSVIDA
Degionių k., LT–38356 Panevėžio r.
Tel. +370 616 96 572
El. paštas projektai@agrooksvida.lt
www.agrooksvida.lt

C84
VADOVYBĖ
Oksana Puronaitė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Oksvida“ – viskas, ko reikia pieno ir mėsinių galvijų fermų įrangai.
Gaminame guoliaviečių stovus palaidoms bei rišamoms karvėms, šėrimo
tako atitvarus, fiksuojamas tvoras, lauko aptvarus, lauko šėryklas, gardelius
veršeliams. Prekiaujame ir montuojame mėšlo šalinimo transporterius bei
skreperius.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Montuojame pieno-vakuumo linijas, girdymo sistemas, melžimo aikšteles
karvėms, ožkoms, avims, aptvarus palaido laikymo galvijams, mėšlo šalinimo transporterius ir skreperius. Prekiaujame chemikalais pieno linijoms.
Lankstom vamzdžius. Ruošiame fermos vidaus įrengimo rekomendacinius
projektus, sukomplektuojame visą įrangą tvartui. Įdiegiame Izraelio kompanijos „Afimilk“ bandos valdymo sistemas. Atliekame pieno linijų bei aikštelių
techninį aptarnavimą, linijų plovimą.
EKSPONATAI
Melžimo įranga, lauko aptvarai galvijams, mėšlo šalinimo transporteriai,
guoliavietės tvartams, „Afimilk“ bandos valdymo sistema.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Milk-vacuum lines, drinking system, milking parlors for cows, sheep, lambs,
fences for cattle, muck removal conveyors and scrappers. Chemical agents
for milk lines.
Afimilk herd management system.

Ką pasėsi... 2014

211

Parodos dalyviai

UAB OPTITA
Dariaus ir Girėno g. 54, LT–75129 Šilalė
Tel. +370 449 74 017
Faks. +370 5 207 8775
El. paštas info@optita.lt
www.sveikossultys.lt

F45
VADOVYBĖ
Dainius Bergelis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Optita“ įkurta 1998 metais. Savo verslą pradėjusi kaip buitinės
technikos parduotuvė. Pagrindinė įmonės veikla – mažmeninė prekyba.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Smulki buitinė technika: lėtaeigės sulčiaspaudės, smulkintuvai, džiovyklės
(dehidratoriai), grūdų malūnas, vakumatoriai.
EKSPONATAI
Lėtaeigės sulčiaspaudės, smulkintuvai, džiovyklės (dehidratoriai).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of small appliances.
Slow-speed juicers, dehydrators, grain mill, vacuumators.
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UAB ORDO
Naujoji g. 31A, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 56 132
El. paštas ordo@ordo.lt
www.ordo.lt

D15
VADOVYBĖ
Alvydas Aleksonis
APIE ĮMONĘ
UAB „Ordo” įkurta 1992 metais. Įmonės veiklą sudaro dvi pagrindinės
kryptys – komunalinių paslaugų teikimas Alytaus mieste ir didmeninė bei
mažmeninė prekyba ž.ū. technika ir atsarginėmis detalėmis.
FILIALAI
Seinų g. 20, Lazdijai
Vytauto g. 1A, Prienai
Kęstučio g. 19, Šakiai
Basanavičiaus g. 37, Varėna
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Įmonės autoservise atliekame krovininių ir lengvųjų automobilių kuro sistemų
remontą bei faktinių kuro sąnaudų apskaitos sistemų montavimą.
EKSPONATAI
Traktoriai „Branson“, „Farmer“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Wholesale and retail sale of agricultural machinery and spare parts.
BRANSON FARMER tractors.
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UAB ORESTINA
Senamiesčio g. 102, LT–35116 Panevėžys
Tel. +370 45 43 58 51
Faks. +370 45 43 28 71
El. paštas info@orestina.lt
www.orestina.lt

F3
VADOVYBĖ
Laimis Židonis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Šildymo katilai, vandens šildytuvai, akumuliacinės talpos, saulės kolektoriai,
kondicionieriai, katilinių įranga ir automatizacija. Didmeninė ir mažmeninė
prekyba. Šildymo, vėdinimo, vandentiekio, dujotiekio, nuotėkų sistemų
projektavimas, montavimas ir priežiūra.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Importuojame „Galmet“ vandens šildytuvus, akumuliacines talpas, kieto
kuro katilus, saulės kolektorius; „Vigas“ kieto kuro katilus; „Generator“ kieto
kuro katilus; „Attack“ kieto kuro, dujiniai katilus; CHT kieto kuro katilus.
Taip pat prekiaujame lietuvių gamintojų šildymo įranga, vamzdynais ir
kitomis santechnikos prekėmis.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Heating boilers, water heaters, accumulation tanks, boiler equipment.
GALMET water heaters, accumulation tanks, solid fuel boilers, solar collectors. VIGAS solid fuel boilers. GENERATOR solid fuel boilers. ATTACK
solid fuel, gas boilers. CHT solid fuel boilers.
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UAB ORIGINALIOS ERFURTO SĖKLOS
Gegužės g. 49 A, LT–29107 Anykščiai
Tel. +370 381 59 371
Faks. +370 381 59 371
El. paštas info@originaliosseklos.lt
www.originaliosseklos.lt

C54
VADOVYBĖ
Jolanta Vaitkevičienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Bendrovė įkurta 1995 metais. Nuo 1999 metų Vokietijos kapitalo įmonė.
Pagrindinė veikla – didmeninė prekyba originaliomis gėlių, daržovių, vejinių
žolių, prieskoninių, vaistinių augalų ir kt. sėklomis, svogūninėmis gėlėmis,
bei trąšomis iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos.
FILIALAI
Paupio 4–1, Anykščiai,
tel. +370 381 58 173,
el. paštas parduotuveoes@res.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
EKSPONATAI
Sėklos, trąšos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of original flower, vegetable, grass, spice, fruit plant and other seeds,
bulbous flowers, as well as fertilizers from Germany, Great Britain, Poland.
Seeds, fertilizers.
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UAB ORTITAS
Paliūniškio g. 5, LT–35113 Panevėžys
Tel. +370 698 11 300
Faks. +370 45 57 50 11
El. paštas arunas.gumbelevicius@ortitas.lt
www.ortitas.lt

F33
VADOVYBĖ
Mindaugas Stragis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Esame generalinė rangovinė statybų bendrovė, veikianti nuo 1972 metų.
Pagrindinė specializacija žemės ūkio ir pramoninė statyba. Priklausomai
nuo sezono pas mus dirba 50–200 žm. Veiklos geografija – visa Lietuva.
FILIALAI
Biuras Vilniuje.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Siūlomi tipiniai pieno fermų projektai, apimantys optimalią fermos įrangą
bei statybos sprendimus – kokybė už teisingą kainą.
Pilnas paslaugų paketas – įrangos ir statinio projektas, įrangos tiekimas,
statybos darbai, ES parama, bankinis ir kitas finansavimas.
Fermų projektavimas ir statyba. Profesionali pagalba teikiant paraišką dėl
ES paramos. Taip pat įvairūs investicijų finansavimo sprendimai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Standard dairy farm projects, including optimum farm equipment and
construction solutions.
Full service pack – equipment and structure project, equipment supply, EU
support, banking and other financing.
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UAB OZONO CENTRAS
Laisvės g. 14, LT–89223 Mažeikiai
Tel. +370 647 22 833
El. paštas pardavimai@ozonocentras.lt
www.ozonocentras.lt

G2
VADOVYBĖ
Ramūnas Kuprys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pramoninių ozonatorių kūrimas, projektavimas, gamyba, montavimas.
Konsultacijos ozono technologijos pritaikymo maisto pramonėje, žemės
ūkyje, apgyvendinimo, rekreacijos ir kitose srityse.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
EKSPONATAI
Ozonatoriai orui, vandens valymo ozonu įranga.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Creation, design, manufacturing and installation of industrial ozone plants.
Ozonators for air, water treatment equipment using ozone.
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UAB V. PADAGAS IR
Birutės 57B, LT–90112 Plungė
Tel. +370 448 71 863
Faks. +370 448 71 891
El. paštas info@padagas.lt
www.padagas.lt

KO

D21
VADOVYBĖ
Vytautas Padagas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „V. Padagas ir Ko“ – šiuolaikiška gamybinė įmonė, turinti ilgalaikes
tradicijas ir didelę patirtį metalo apdirbimo ir gamybos iš metalo srityse.
Daugiau nei 15 metų Lietuvos ir užsienio rinkoms siūlome įvairų prikabinamą
inventorių frontaliniams ir ratiniams krautuvams.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Frontaliniai krautuvai ir įrankiai skirti žemės ūkiui, sniego valytuvai ir šlavimo
mašinos, smėlio barstyklės, priekinės tritaškės pakabos, statybiniai ir perkrovimo kaušai teleskopiniams krautuvams, žemės grąžtai, siloso stumtuvai.
EKSPONATAI
Frontalinis krautuvas, kaušas, šakės, replės, šlavimo mašina, sniego
valytuvai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manufactures equipment for soil and municipal services.
Front loaders and tools designed for agriculture. Snow handling equipment
and sweeping equipment. Sand spreaders. Front three-axis suspensions.
Constructional and handling shovels for telescopic loaders. Earth drills.
Silos pushers.
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UAB PAPILIO KIBIRKŠTIS
Rožių g. 2, Papilys, LT–41225 Biržų r.
Tel. +370 698 727 63
El. paštas stanislovas@finglass.lt
www.finglass.lt

F49
VADOVYBĖ
Giedrius Savickas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Papilio kibirkštis“ įmonė įkurta 1989 metais. Pagrindinė įmonės veikla – transporto stiklų gamyba ir prekyba. Esam gamintojai, todėl galime
visada pasiūlyti geras kainas. Grūdintų ir laminuotų stiklų gamyba. Nuo 2012
metų įmonė importuoja taip pat ir orginalius traktorių stiklus.
FILIALAI
Savanorių pr. 298–16, Kaunas, tel. +370 698 72 763
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktorių stiklų gamyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba stiklais. Stiklų
montavimas. Klientus aptarnaujame visoje Lietuvoje. Dirbame su visomis
draudimo kompanijomis. Tvarkome „Kasko“ stiklo žalas. Platus stiklų pasirinkimas: „John Deere“, „Belarus“, „Case“, „Deutz Fahr“, „Fendt“, „Fiat“,
„Ford“, JCB, „Massey Ferguson“, „Komatsu“, „New Holland“, „Renault“,
„Valtra“, „Zetor“ traktoriams ir technikai.
EKSPONATAI
Traktorių stiklai, kombainų stiklai, miško technikos stiklai, statybinės
technikos stiklai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Manufacturing of tempered and laminated glass. Import of original tractor
glass.
Tractor glass, Forestry equipment glass, Constructional equipment glass.
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UAB PASVALIO AGRODILERIS
Stoties g. 26, LT–39106 Pasvalys
Tel. +370 451 52 592
Faks. +370 451 52 583
El. paštas agrodileris@takas.lt
www.agrodileris.lt

D30
VADOVYBĖ
Sigitas Zajarskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Prekyba žemės ūkio technika bei jų atsarginėmis dalimis. Laukų purkštuvų
gamyba, modernizavimas, techninis aptarnavimas, purkštuvų atsarginės
dalys. Javų kombainų sietų bei kratomųjų lentų gamyba ir restauravimas.
Javų kombainų pobūgnių ir būgnų restauravimas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio technika.
EKSPONATAI
Žemės ūkio mašinos ir jų atsarginės dalys.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of agricultural machinery and spare parts. Manufacturing, modification,
maintenance of field sprayers, spare parts for sprayers. Manufacturing and
restoration of crop harvester and chewing boards. Restoration of concaves
and drums of crop harvesters.
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UAB PGM TECHNIKA
Plento g. 6, Užliedžiai, LT–54305 Kauno r.
Tel. +370 683 24 140
Faks. +370 37 21 51 01
El. paštas info@pgmtechnika.lt
www.pgmtechnika.lt

C14
VADOVYBĖ
Aidas Ladyga – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „PGM technika“ – įmonė, kuri siūlo viską, ko reikia sunkiųjų žemės ūkio,
miško ir industrinių mašinų ratams. Įmonė siūlo AP+ ratų sudvigubinimo sistemas su užlaužiamais užraktais, kurie yra universalūs. Juos galima pritaikyti
daugelio modelių traktoriams, kombainams, priekaboms, purkštuvams,
krautuvams. Dvigubų ratų sistema su „TUV Nord“ sertifikuotais užraktais
leidžia sumontuoti papildomus ratus per 10 minučių, o išmontuoti – dar
greičiau. „PGM technika“ komplektuoja siaurus ratus traktoriams – tarpueiliuose: dirbimui ir purškimui; purkštuvams, kitoms reikmėms. Bendrovė taip
pat atstovauja ratlankių gamintojams ir tiekia įvairius ratlankius technikos
gamintojų atstovams ir technikos naudotojams – pagal jų poreikius. Įmonė
atstovauja garsius padangų gamintojus: „Bridgestone“, „Firestone“, „Nokian“, „Trelleborg“, „Michelin“, „Kleber“, „Taurus“, „Good Year“, „Vredestein“,
„Bandenmarkt“, „Carlisle“. Taip pat prekiauja kokybiškomis firmos „Trygg“
ratų grandinėmis traktoriams, miško technikai, krautuvams, keturračiams
ir kt. Įmonė montuoja padangas ant visų tipų ratlankių, taip pat atliekami
įvairūs specialūs darbai: ratlankiai ir ratų diskai perdaromi taip, kad atitiktų
konkrečius klientų poreikius. Čia prekiaujama ir padangų kameromis.
Operatyviai tiekia firmos „Perkins“ originalias variklio dalis. Pristatymas
vykdomas per 1–2 darbo dienas iš Anglijos sandėlių, tačiau pristatymo
išlaidos klientui nekainuoja.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ratų sudvigubinimo sistemomis AP+, siauri ratai traktoriams ir purkštuvams
darbui tarpueiliuose, žemės ūkio, miško ir industrinės padangos, ratų
grandinės „Trygg“, originalios dalys „Perkins“ varikliams.
EKSPONATAI
Padangos, ratlankiai.
Ką pasėsi... 2014
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GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Wheel doubling systems AP+. Narrow wheels for tractors and sprayers for
operation in spaces. Agricultural, forestry and industrial tires: BRIDGESTONE/FRESTONE, NOKIAN HEAVY TYRES, TRELLEBORG, MICHELIN,
KLEBER, TAURUS, GOOD YEAR, BANDENMARKT, CARLISLE, VREDESTEIN. Wheel chains TRYGG. Original parts for PERKINS engines.
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VĮ PIENO TYRIMAI
Radvilų Dvaro g. 31, LT–48331 Kaunas
Tel. +370 37 36 11 81
Faks. +370 37 36 13 12
El. paštas sekretore@pieno-tyrimai.lt
www.pieno-tyrimai.lt

E46
VADOVYBĖ
Saulius Savickis
APIE ĮMONĘ
Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ – įgaliota nešališka pieno tyrimų laboratorija,
tirianti žalio pieno sudėtį ir kokybę atsiskaitymo su pieno gamintojais tikslais,
saugos ir kokybės stebėsenai, kvotų sistemos administravimui bei atliekanti
visus reikalingus tyrimus gyvulių produktyvumo kontrolei.
Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ yra akredituota atlikti žalio pieno cheminius,
fizikinius ir mikrobiologinius tyrimus (Lietuvos Nacionalinio akreditacijos
biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.106).
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tyrimai atsiskaitymui už superkamą pieną, tyrimai gyvulių produktyvumo
kontrolei vykdyti, žalio pieno, skirto tiesiogiai parduoti ir pieno produktams
gaminti, mėginių tyrimai, jungtinio pieno mėginio paruošimas ligų tyrimui,
mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas, žalio pieno mėginių
ėmimas, paslaugos pagal užsakovų pageidavimus.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
State-owned Enterprise „Pieno tyrimai“ – authorized independent milk
study laboratory studying the composition and quality of raw milk for the
purpose of settlement of accounts with milk producers, safety and quality
supervision, quota system administration and carrying out all researches
for livestock yield control.
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PIONEER HI-BRED

Tilto g. 35/4–8, LT–01101 Vilnius
Tel. +370 672 97 171
El. paštas vytenis.skarnulis@gmail.com
www.pioneer.com/lt

E20
VADOVYBĖ
Vytenis Škarnulis
APIE ĮMONĘ
Tai stambiausia pasaulyje sėklininkystės kompanija, kuri Lietuvoje parduoda hibridinių veislių kukurūzų, žieminių rapsų, saulėgrąžų sėklas ir siloso
konservantus.
FILIALAI
Atstovas Baltijos šalims – Vytenis Škarnulis.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Hibridinių veislių kukurūzų, saulėgrąžų, žieminių rapsų sėklos, siloso
konservantai.
EKSPONATAI
Sėklų pavyzdžiai ir informaciniai stendai.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of hybrid corn, winter rape, sunflower seeds and silos preservatives.
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UAB PLASTENA
Artojų g. 27, Ireniškių k., LT–53277 Garliava, Kauno r.
Tel. +370 37 39 36 82
Faks. +370 37 39 34 99
El. paštas info@plastena.lt
www.plastena.lt

C51, F24
VADOVYBĖ
Nerijus Raulynaitis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Plastena“ įkurta 1994 metais Kaune. Įmonės logistikos centrai yra
Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje. Prekiaujame atsarginėmis dalimis javų nuėmimo kombainams, runkelių ir bulvių sietiniams transporteriams, transporterio
juostomis bei kaušais, ūkinių pastatų grindų, sienų ir stogų dangomis. Ištisus
metus sandėliuose laikome platų minėtų prekių asortimentą. Ūkininkams
ir bendrovėms prekes operatyviai pristatome tiek savo transportu, tiek per
siuntų tarnybas. Taikome dideles nuolaidas. Taip pat jungiame transporterių
juostas, gaminame diržus visiems ritininiams presams, juostas pašarų
dalintuvams.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
atsarginės dalys žemės ūkio technikai.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pavarų diržai kombainams („Roulunds“ – Vokietija), pavarų ir transporterių grandinės („Iwis“ – Vokietija), transporterių juostos grūdų sandėliams
(„Contitech“ – Vokietija), runkelių ir bulvių sietinių transporterių dalys
(„Broekema“ – Olandija), laistymo ir transportavimo žarnos („Espiroflex“ –
Ispanija). Taip pat prekiaujame ūkinių pastatų skaidriomis sienų ir stogų
dangomis bei guminėmis dangomis (gyvulių fermoms).
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Sale of spare parts for crop harvesters, beet and potato sieve conveyors,
conveyor belts and shovels, floor, wall and roof coatings for household
buildings.
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UAB PLASTIC FORMO
Palemono g. 5c, LT–52159 Kaunas
Tel. +370 37 47 33 52
Faks. +370 37 37 38 71
El. paštas renata@pf.lt
www.pf.lt

B18
VADOVYBĖ
Vytautas Skardžius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Plastic formo“ – gamybinė įmonė, dirbanti nuo 1991 metų. Mūsų
įmonė pirmoji Lietuvoje įsisavino stiklaplasčio ir aukšto tankio polietileno ir
polipropileno lakštų suvirinimo gamybos technologijas. Pagrindinė bendrovės produkcija iš polipropileno ir polietileno yra neslėginės termoplastiko
talpyklos cheminėms medžiagoms, dyzelinui, galvanizavimo cechams,
nuotekoms, vandeniui, trąšoms ir kt. Taip pat plastikiniai baseinai, kubilai,
pontonai, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir kitos įvairios paskirties
talpyklos. Stikloplaščio gaminių asortimentą sudaro smėlio ir šiukšlių
dėžės miestų komunaliniams ūkiams, degalinių inventorius, gydomosios
terapijos vonios, plastikinės kėdutės autobusų stotelėms ir stadionams ir
kiti nestandartiniai gaminiai.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai, dyzelinio kuro talpyklos, talpos pašarams,
geriamo vandens talpyklos, talpos galvanizavimui, rezervuarai žuvininkystei, kompostavimo konteineriai ir kitos paskirties talpos iš polipropileno ir
polietileno. Baseinai, pontoniniai tiltai, kubilai iš polipropileno.
EKSPONATAI
Dyzelinio kuro talpykla, buitinių nuotekų valymo įrenginys, pontonas (segmentas), plastikinis kubilas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Domestic wastewater treatment facilities, diesel fuel tanks, tanks for
feed, portable water tanks, tanks for galvanization, reservoirs for fishery,
composting containers and other purpose vessels made of polypropylene
and polyethylene.
Pools, pontoon bridges, tubs made of polypropylene.
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UAB POHJOLA FINANCE
Konstitucijos pr. 7, LT–09308 Vilnius
Tel. +370 5 247 2075
Faks. +370 5 247 2077
El. paštas ltinfo@pohjola.lt
www.pohjola.lt

F30
VADOVYBĖ
Erika Voverė – generalinė direktorė.
APIE ĮMONĘ
„Pohjola Finance“ – „Pohjola Bank grupės“ – Suomijos bankinių paslaugų,
investicijų ir ne gyvybės draudimo sričių lyderės – dalis. Teikiame finansavimo ir bankinių sprendimų paslaugas verslui. Mūsų veiklos sėkmė paremta
glaudžiais santykiais su klientu, konkurencingais produktais ir profesionalumu. Mūsų privalumas – greitas sprendimų priėmimas.
FILIALAI
Vytauto pr. 3, LT–44354 Kaunas
Tel. +370 37 30 23 06, +370 37 32 23 73
Faks. +370 37 32 23 00
VEIKLOS KRYPTYS
Finansavimo paslaugos žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Paskola. Turtas iš karto tampa Jūsų nuosavybe, kuri paskolos laikotarpiu
įkeičiama mums. Ši paslauga tinkama finansuoti technikos, įrangos, perkamos su ES struktūrinių fondų parama, įsigijimą.
Lizingas. Lizingo būdu galima finansuoti naujos ir naudotos technikos ar
įrangos įsigijimą. Pasibaigus sutarties terminui turtas tampa Jūsų nuosavybe.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Credits and Leasing – financing services for acquirement of equipment,
vehicles, constructional and agricultural machinery.
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UAB PRECISION FARMING
„Braslas“ Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV–4729 Latvija
Tel. +370 612 40 119
El. paštas marius.kazlauskas@agricon-baltic.com
www.agricon.de

F52
VADOVYBĖ
Gatis Bērziņš – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Vokietijos kompanija „AgriCon“ 16 metų užsiima tiksliąja žemdirbyste.
Užima lyderio poziciją rinkoje tiksliojo ūkininkavimo srityje. Specializuojasi
inovatyvių ir modernių technologijų taikymu žemės ūkyje. Kompanija sukūrė
azotinių trąšų optimizavimo ir efektyvaus tręšimo koncepciją.
FILIALAI
Ryga, Šiauliai, Kaunas.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė).
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Yara N-Sensor“, dirvožemio tyrimai.
EKSPONATAI
„Yara N-Sensor“.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Involved in precision agriculture. Specializes in application of innovative
and advanced technologies in agriculture.
„Yara N-Sensor“. Soil research
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SIA PRECO
Dravnieku 16, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV–5070 Latvia
Tel. +371 650 71 850
Faks. +371 650 71 849
El. paštas preco@preco.lv
www.preco.lv

G9
VADOVYBĖ
Valdis Paberzs – valdybos primininkas.
APIE ĮMONĘ
Verslo įmonė gali išspręsti visus klausimus, susijusius su grūdų perdirbimo
komplekso projektavimu, pristatymu, sumontavimu, pastatymu ir eksploatacijos pradžia. Prekės: įvairių rūšių javai, rapsai, kukurūzai, ryžiai ir t. t.
Transportavimo ir džiovinimo įrenginių gamintojas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Grūdų džiovintuvai (nuo 3 t/val. – 80 t/val.), kaušiniai elevatoriai (nuo
5 t/val.– 340 t/val.), grandininiai transporteriai (nuo 25 t/val. – 300 t/val.),
grandikliniai transporteriai (nuo 25 t/val. – 300 t/val.), juostiniai transporteriai
(nuo 45 t/val.– 640 t/val.), grūdų priėmimo bunkeriai – įvairių dydžių.
EKSPONATAI
Išankstinio grūdų apdorojimo įrenginiai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Grain dryers, bucket elevators, chain conveyors, scraper conveyors, belt
conveyors, grain-making pits – various sizes.
Grain pre-treatment equipment.
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UAB PRYMO
Vandžiogalos g. 30, Saviečių k., LT–58151 Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Tel. +370 34 72 00 25
Faks. +370 34 72 00 29
El. paštas darius@liutkus.lt
www.prymo.lt

A4
VADOVYBĖ
Darius Liutkus – direktrius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Prymo“ yra oficialus amerikiečių AG „Leader ir Reichhardt“ firmos
atstovas Lietuvoje. AG „Leader“ jau dvidešimt metų dirba tiksliosios žemdirbystės srityje ir yra vienas iš lyderių pasaulyje. Mes jums pateiksime visą
įmanomą įrangą tiksliai žemdirbystei iš vienų rankų, pradedant tiksliomis
navigavimo sistemomis, derliaus analizės sensoriais, baigiant programine
įranga.
Mūsų įmonė aktyviai dirba dirvožemio tyrimų srityje. Naudojami unikalūs
aparatai dirvožemio struktūros, rūgštingumo bei organinių medžiagų kiekio
nustatymui. Atliekami NPK tyrimai atsižvelgiant į dirvos struktūrą, sudaromi
tręšimo žemėlapiai bei planai.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
AG „Leader“ tiksliosios žemdirbystės sprendimai, automatinio vairavimo
sistemos, ūkio valdymo, žemėlapių sudarymo programinė įranga SMS,
dirvožemio tyrimai: NPK, struktūros nustatymas, organinių medžiagų kiekio
bei laukų pH žemėlapio sudarymas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
AG Leader precision agricultural solutions. Automatic drive systems. Household management, SMS mapping software.
Soil research: NPK, structure determination, mapping of the content of
organic materials and field pH.
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UAB PROAGRO
Miško g. 8, Dembava, LT–38184 Panevėžio r.
Tel. +370 615 97 525
Faks. +370 84 55 44 38
El. paštas info@proagro.lt
www.proagro.lt

C83
VADOVYBĖ
Paulius Staškus
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė UAB „Proagro“ veikla – profesionalių šiltnamių, laistymo ir rūko
sistemų projektavimas, gamyba, įrengimas bei prekyba susijusia įranga.
Esame profesionali inžinerinė įmonė, galinti didžiuotis 10 metų patirtimi ir
specifinėmis žiniomis, įrengus sudėtingus ir išskirtinius objektus.
FILIALAI
Biuras ir sandėlys – Ramygalos g. 147b, Panevėžys
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pramoniai šiltnamiai, laistymo sistemos ir įranga, rūko sistemos, agro
plėvelės ir dangos, kokoso substratai.
EKSPONATAI
Šiltnamiai, laistymo įranga, rūko sistemos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Professional design, manufacturing, installation and sale of greenhouses,
irrigation and smoke systems and related equipment.
Greenhouses, irrigation equipment, smoke systems.
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UAB PROSANGVIS
V. Putvinskio g. 38–10, LT–44211 Kaunas
Tel. +370 650 95 537
El. paštas jonas@verseliai.lt
www.verseliai.lt

B25
VADOVYBĖ
Rimantas Stakauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonės kryptis – gyvulininkystė. Mūsų įmonė tiekia vokiškos kokybės
automatines veršelių girdyklas „Urban“, siūlo platų asortimentą įrangos bei
priedų, skirtų veršelių girdymui ir auginimui. Taip pat konsultuojame veršelių
auginimo klausimais. Mūsų tikslas – maksimaliai išnaudoti technologijos
naujoves, jas pritaikant Lietuvos ūkininkų ūkiuose bei papildyti Jūsų turimas
veterinarines bei zootechnines žinias savo patirtimi ir žiniomis.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
veterinarija.
EKSPONATAI
Automatinė veršelių girdykla, pieno maišytuvas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
URBAN automating calf watering equipment, wide range of equipment and
accessories, designed for calf watering and breeding.

232

Ką pasėsi... 2014

Parodos dalyviai

MB PROTINGAS ŪKIS
Lygybės g. 21–86, LT–51379 Kaunas
Tel. +370 663 71 277
El. paštas protingasukis@gmail.com
www.protingasukis.lt

C34
VADOVYBĖ
Vytautas Jachimavičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
MB „Protingas Ūkis“ yra jauna lietuviško kapitalo įmonė, diegianti inovatyvias automatines šėrimo sistemas bei kitus produktus galvijų ūkiams.
Kompanijoje dirba kvalifikuotų mechanikos ir automatikos inžinerijos
specialistų komanda.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šėrimo sistemų mechaninių bei automatinių įrenginių projektavimas, gamyba ir diegimas pagal konkrečius kliento poreikius.
EKSPONATAI
Šėrimo sistemos maketas.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Design, manufacturing and installation of mechanical and automatic feeding
systems according to clients` demands.
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UAB PRUSZYNSKI IR PARTNERIAI
Islandijos pl. 181C, LT–49121 Kaunas
Tel. +370 37 35 25 06
Faks. +370 37 35 25 06
El. paštas vytas@vytostogai.lt
www.vytostogai.lt, www.nanonagro.lt

E4
VADOVYBĖ
Vytautas Martusevičius – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Pruszynski ir partneriai“ 12 metų sėkmingai vykdanti savo veiklą įmonė
Lietuvoje. Mūsų įmonė gamina plienines stogų ir sienų dangas, daugiasluoksnes plokštes, pakabinamas lubas iš plieno ir aliuminio, Z ir C ilginius,
laikančiuosius paklotus, lankstinius iš skardos, lietaus nuvedimo sistemas.
Konsultuoja montavimo ir projektavimo klausimais. Prekiauja trąšomis.
FILIALAI
Verkių g. 35, Vilnius, tel. +370 5 272 7985
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Plieninės sienų ir stogų dangos, lengvo plieno konstrukcijų angarų pardavimas ir montavimas, pakabinamos lubos iš aliuminio, bioorganinės nano
trąšos „Nagro“, sudarome ūkininkams tręšimo planus, rengiame seminarus
ir lauko dienas.
EKSPONATAI
Daugiasluosknės plokštės, plieninės stogų ir sienų dangos, pakabinamos
lubos iš aliminio, lietaus sistemos, trąšos.
GOODS, SERVICES, EXHIBITS
Steel wall and roof coating. Sale and installation of light steel structures
for sheds.
Suspended ceiling made of aluminum. Sale of NAGRO bioorganic nanofertilizers.
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UAB RAIMEX
Balsių k., LT–75102 Šilalės r.
Tel. +370 686 44 151
Faks. +370 449 51 907
El. paštas info@raimex.lt
www.raimex.lt

C82
VADOVYBĖ
Raimundas Kančelskis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Mūsų įmonė gamina ir stato arkinius ir stačiakampius angarus. Gaminame
plienines stogų dangas. Gaminame konteinerines patalpas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Parduodame naujas arkinio angaro arkas, profiliuotą ir lenktą skardą ant
arkinių angarų. Plieno lankstymas iki 6,5 m ilgio, plazminis pjovimas, šratavimas, miltelinis dažymas iki 8,0 m ilgio, plieno virinimas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Arch and rectangular sheds. Steel roof coating. Container tanks. Shed
arches. Shaped and formed sheet metal for arch sheds.
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UAB RAUDONIŲ ŪKIS
Bokštų k., LT–75118 Šilalės r.
Tel. +370 687 81 263
Faks. +370 44 94 25 88
El. paštas tomas@raudoniukis.lt

F25
VADOVYBĖ
Tomas Raudonius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė veikla – kombinuotųjų pašarų gamyba ir pardavimas. Pašarai gaminami iš aukštos kokybės žaliavų, kurias naudojame ūkyje karvių šėrimui.
Per keletą metų karvių bandos produktyvumas išaugo nuo 5 iki 9,5 tūkst. kg
vidutiniškai iš karvės. Todėl mes žinome, kaip reikia šerti pieninius galvijus.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Parduodami įvairūs mineraliniai vitamininiai papildai ir pašarai yra ne tik
aukštos kokybės, bet ir ekonomiškai naudingi pieno ūkiui. Grūdų supirkimas.
Žemės ūkio statinių statyba.
EKSPONATAI
Kombinuotieji pašarai, mineraliniai vitamininiai papildai pieno ūkiui, žemės
ūkio pastatų statyba.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Production and sale of compound feeds.
Compound feeds, mineral vitamin additives for dairy farms.
Purchasing of grains.
Construction of agricultural structures.
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UAB RELIDITA
Kalantos g. 83, LT–52362 Kaunas
Tel. +370 37 49 05 69
Faks. +370 37 49 05 69
El. paštas aidas@relidita.lt
www.relidita.lt

C2
VADOVYBĖ
Aidas Putauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonė prekiauja įvairia kraunamąja technika, kurią pristato tiesiai iš centrinio
sandėlio arba pagal užsakymą.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nauji ir naudoti elektriniai, dyzeliniai, dujiniai krautuvai, krautuvų nuoma,
mini ekskavatorių pardavimas ir nuoma, rankiniai hidrauliniai vežimėliai,
rankiniai ir elektriniai štabeliuotojai, „Balkancar“ ir kitų krautuvų atsarginės
dalys, ekskavatorių vikšrai, autokrautuvų padangos, remonto darbai, kapitaliniai autokrautuvų variklių remontai.
EKSPONATAI
Ekskavatorius, krautuvas, vibroplokštės, vikšrai, padangos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of various loading machinery.
Repair works. Excavator caterpillars, loader tires.
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TŪB REPULSUS (R. JONIKAIčIO IR A. MONTVILOS TŪB)
Topolių g. 1, Mokolų k., LT–68461 Marijampolės sav.
Tel. +370 343 91 415
Faks. +370 343 91 483
El. paštas repulsus@repulsus.lt
www.repulsus.lt

C36
VADOVYBĖ
Rolandas Jonikaitis – Arūnas Montvila.
APIE ĮMONĘ
Veterinarinių medikamentų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Vitamininių,
mineralinių, baltyminių papildų tiekimas ir prekyba. Platus asortimentas
visaverčių pašarų. Konsultacijos gyvūnų šėrimo ir laikymo klausimais.
Smulkių gyvūnų gydymas, vakcinavimas.
FILIALAI
Kauno g. 25, Marijampolė, tel. +370 343 54 662
Vytauto g. 67, Vilkaviškis, tel. +370 342 20 870
Kęstučio g. 20, Prienai, tel. +370 319 51 259
Seinų g. 5, Lazdijai, tel. +370 318 51 371
Algirdo g. 20, Jurbarkas, tel. +370 447 53 339
Vilniaus g. 140, Raseiniai, tel. +370 428 51 234
Vytauto g. 10a, Pagėgiai, tel. +370 441 56 066
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
veterinarija;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Joser“(Vokietija), „Baltic Feed“ (Latvija), „Suomen Rehu“ (Suomija), „Tithebarn Limited„ (Anglija), „Trouw Nutrition“ (Lenkija), „Unipasz“ (Lenkija),
„Kraftfutter-Meyer“ (Vokietija), „Kłodawa Soli“ (Lenkija), „ProfpetCorporation“
(Olandija). Kombinuotų pašarų gamyba mobiliu malūnu malant arba traiškant grūdus. Užsakytų prekių pristatymas nurodytu adresu.
EKSPONATAI
„Complett Keragen“, „Herta-muro Calcium“.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Whole and retail sale of veterinary medicines, vitamins, mineral, protein
additives.
Wide range of complex feeds. Consultations on animal feed and care issues.
Treatment and vaccination of small animals.
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UAB RYTERNA
Savanorių pr. 404d, LT–50301 Kaunas
Tel. +370 37 33 83 88
Faks. +370 37 33 83 90
El. paštas jonas.n@ryterna.lt
www.ryterna.lt

F13
VADOVYBĖ
Jonas Navasaitis – pardavimų vadovas.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ryterna“ siūlo platų segmentinių garažo vartų pasirinkimą (pakeliami, atveriami, nustumiami). 40 mm poliuretanu užpildyti vartų segmentai
garantuoja gerą šilumos ir garso izoliaciją. Galima rinktis skirtingų dizainų
segmentus, taip priderinant vartus prie pastato fasado. Jums pageidaujant,
išsirinktiems vartams bus pritaikyta automatika.
UAB „Ryterna“ taip pat galite išsirinkti kiemo vartus ir automatiką, eismo
kontrolės įrenginius (kelio užtvarus, ribotuvus, parkavimo vietos užtvarus),
tvoras bei turėklus.
FILIALAI
Panerių g. 64, LT–03011 Vilnius
Tel. +370 5 264 9171
Faks. +370 5 264 9170
El. paštas vilnius@ryterna.lt
Kalotės k., LT–92282 Klaipėda
Tel. +370 46 38 55 07
Faks. +370 46 38 55 07
El. paštas info@vakaru.ryterna.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Garažo ir kiemo vartai bei automatika, tvoros, turėklai, eismo kontrolės įrenginiai. Mobilūs statiniai, aliuminio karkasai vėdinamiems fasadams, voljerai,
malkinės, dekoratyvūs lauko elementai, šiltnamiai, apsauginiai stogeliai.
EKSPONATAI
Pakeliamų ir kiemo vartų stendas 8x3.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Garage and yard gates and automation, fences, railing, traffic control
equipment.
Vertical-lift and yard gate stand 8x3
Ką pasėsi... 2014
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UAB ROMUDAVA
Beržų g. 3, Pilviškiai, LT–70488 Vilkaviškio r.
Tel. +370 686 73 022
Faks. +370 342 67 665
El. paštas info@romudava.lt
www.romudava.lt

D25
VADOVYBĖ
Romualdas Čiupkevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Prekyba nauja žemės ūkio technika ir atsarginėmis žemės ūkio technikos
dalimis. Prekiaujame nauja lenkiška žemės ūkio technika. Parodoje atstovaujame lenkų gamybos įmones „Promar“, „Inter-Tech“, „Bomet“, „Staltech“.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
maisto prekių ir kasdieninės paklausos prekių parduotuvės;
statybinių-ūkinių prekių parduotuvė.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Chemikalų purkštuvai pakabinami, prikabinami, trąšų barstytuvai, sodo
purkštuvai, rotacinės šienapjovės, grėblys, frontaliniai krautuvai ir priedai,
valcai, lėkštiniai ir giluminiai skutikai, kultivatorius, grūdų sėjamoji, freza,
volai, sniego stumdytuvas, MTZ kabinos, kt.
EKSPONATAI
Pakabinami ir prikabinami purkštuvai, trąšų barstytuvai, grėbliai, frontalinis
krautuvas, skutikai, sėjamoji, volai, sniego stumdytuvas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of new agricultural machinery and spare parts.
Chemical agent sprayers, mounted: 400–1200 l; trailed: 1.0– 4.0 t, fertilizer
spreaders 600–1400 kg; garden sprayers, rotation mowers, rakes; front
loaders and accessories; mills, plate and deep hoeing ploughs, cultivators,
grain seeders, cutter, shafts, snow pusher, MTZ cabins, etc.
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UAB RONIKA IR KO
Veiverių g. 150, LT–46391 Kaunas
Tel. +370 615 90 490
Faks. +370 37 39 33 89
El. paštas sales@4x4tuning.lt
www.4x4tuning.lt

G5
VADOVYBĖ
Robertas Aukščiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ronika ir Ko“ buvo įkurta 1999 metais. Pagrindinė veikla – papildomų
aksesuarų visureigiams prekyba bei montavimas.
VEIKLOS KRYPTYS
Visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visureigių lankai, slenksčiai, dugno apsaugos, gervės, „Hardtop“ pikapams,
„Hella“ žibintai, „Lazer Led“ žibintai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale and installation of additional accessories for off-road vehicles.
Rims, sills, bottom protections, winches for off-road vehicles, Hardtop
pickups, Hella lamps, LAZER LED lamps.
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UAB ROVALTRA
Kalvarijų g. 125–602, LT–08221 Vilnius
Tel. +370 687 400 42
Faks. +370 5 247 2085
El. paštas rovaltra@rovaltra.lt
www.rovaltra.lt

A12, D34
VADOVYBĖ
Romualdas Trainaitis – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PAPILDOMOS VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technikos pardavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Valtra“ traktoriai, „Merlo“ teleskopiniai krautuvai, „Sampo Rosenlew“ javų
kombainai, „Maschio“ sėjos technika, „Antti“ grūdų džiovyklos, „Berthaud“
purkštuvai, „Gergoire Beson“ plūgai, „Elho“ šienavimo technika.
EKSPONATAI
„Valtra“ traktoriai, „Antti“ grūdų džiovyklos, teleskopiniai krautuvai „Merlo“,
„Sampo Rosenlew“ kombainai, „Gaspardo Maschio“ sėjamosios, CSF mini
krautuvai, „Suokone“ durpių gamybos technika, „Elho“ šienavimo technika,
„Berthaud purkštuvai“, „Gregoire Beson“ plūgai ir t. t.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
VALTRA tractors, Merlo telescopic loaders, Sampo Rosenlew crop harvesters, Maschio seeding equipment, ANTTI grain dryers, Berthaud sprayers,
Gergoire Beson ploughs, ELHO mowing equipment.
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UAB RUUKKI LIETUVA
Pramonės g. 16, Vaidotai, LT–14149 Vilniaus r.
Tel. +370 5 232 2315
Faks. +370 5 232 2318
El. paštas ruukki.lietuva@ruukki.com
www.ruukkistogas.lt

B14
VADOVYBĖ
Pekka Tapio Vehko – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Ruukki“ tiekia suomiškos kokybės stogų medžiagas. Didžiausias spalvų
pasirinkimas, ilgaamžiški paviršiaus padengimai. Naujoje mūsų interneto
svetainėje www.ruukkistogas.lt rasite namo ir stogo spalvų derinimo
programėlę, nuotraukų galeriją, montavimo instrukcijas, prekybos tinklą
žemėlapyje ir kitos naudingos informacijos.
FILIALAI
Partizanų g. 63M, LT–50300 Kaunas, tel. +370 37 32 74 07
Laugalių g. 11, LT–96157 Gargždai, tel. +370 46 34 18 69
S. Kerbedžio g. 7A, LT–35104 Panevėžys, tel. +370 45 46 30 47
Varpo g. 34, LT–76241 Šiauliai, tel. +370 41 52 00 80
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Plieninės stogo dangos, lietaus nuvedimo sistemos, stogo saugos elementai, daugiasluoksnės plokštės sienoms ir luboms, apkrovas laikantys
paklotai, ilginiai, sijos, fasadų apdailos lakštai ir plokštės individualiems,
pramoniniams, ūkiniams ir kitiems pastatams. Gamina metalo konstrukcijas,
teikia projektų valdymo paslaugas ir t.t.
EKSPONATAI
Ilgaamžiškos suomiškos plieninės stogų dangos, lietaus nuvedimo sistemos, stogo saugos komponentai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Steel roof coating, rainwater drainage systems, roof protecting components,
sandwich panels for walls and ceiling, load bearing cushions, joists, beams,
façade finishing sheets and panels for individual, industrial and other buildings. Manufacture of metal structures, provision of project management
services, etc.
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UAB RUVERA
Žemaitės g. 145, LT–76139 Šiauliai
Tel. +370 41 59 81 23
Faks. +370 41 59 80 93
El. paštas administracija@ruvera.lt
www.ruvera.lt

F1
VADOVYBĖ
Arūnas Rupšys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Lietuviško kapitalo įmonė UAB „Ruvera“, įkurta 1994 metais – viena iš rinkos
lyderių veterinarinių preaparatų, pašarų, zooprekių bei vaistų didmeninėje
prekyboje ir gamyboje. Įmonė yra vienintelė veterinarinių produktų gamintoja
Lietuvoje, eksportuojanti savo produkciją į dvi dešimtis šalių.
VEIKLOS KRYPTYS
Veterinarija;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pašarų papildai, pieno pakaitalai, laižalai, vaistai, vakcinos, dezinfekcijos
priemonės, veterinarinės paskirties tepalai, kremai, geliai, tešmens higienos ir priežiūros priemonės, profilaktiniai tirpalai, insekticidai, rodenticidai,
zooprekės. Konsultuojame gyvūnų priežiūros ir šėrimo klausimais.
EKSPONATAI
Veterinarinės paskirties tepalai, vaistai, kremai, geliai, tešmens higienos
ir priežiūros priemonės, diagnostikumai, pašarų papildai, pieno pakaitalai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Feed additives, milk substitutes, licks, medicine, vaccines, disinfectants,
veterinary oils, creams, gels, udder hygiene and care means, preventive
solutions, insecticides, rodenticides, animal products. Consultations on
animal care and feed issues.
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UAB SABELIJOS PREKYBA
Uosio g. 10, LT–50133 Kaunas
Tel. +370 640 14 391
El. paštas marketingas@aap.lt
www.sabelijosprekyba.lt

C31

APIE ĮMONĘ
UAB „Sabelijos prekyba“ – pirmaujanti darbo saugos priemonių gamintoja ir
tiekėja Lietuvoje. Įmonė, sukaupusi daugiau kaip 15 metų sėkmingo darbo
patirtį, gerai išmano verslą ir klientų poreikius. Prekybos salonuose Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje rasite platų asortimentą
savo veiklai – tai kokybiškos prekės saugiam darbui, laisvalaikiui, poilsiui.
UAB „Sabelijos prekyba“ išsiskiria ypatingu dėmesiu klientams ir jų poreikiams. Mūsų sprendimus ir produkciją naudoja pirmaujančios Lietuvos
įmonės ir organizacijos privačiame bei valstybiniame sektoriuose. Įmonėje
dirba daugiau kaip 100 darbuotojų, turinčių praktinės ir teorinės darbo
patirties. Profesionalūs darbuotojai gerai išmano įstatymus bei norminius
aktus ir gali konsultuoti darbų saugos klausimais.
UAB „Sabelijos prekyba“ didžiuojasi savo gamybos pajėgumais, kurie yra
moderniausi Lietuvoje bei vieni moderniausių Europoje. Savo gamybos
padalinyje įmonė sukurs Jums tinkantį stilių, siuvykloje pasiūs bei išsiuvinės
Jūsų norimą simboliką. Užsakymus atliks kokybiškai per labai trumpą laiką.
Svarbiausias bendrovės tikslas – užtikrinti, kad UAB „Sabelijos prekyba“
produkcija atitiktų Jūsų poreikius bei apsaugotų Jus bet kokioje veikloje.
Įmonėje diegiamos naujausios technologijos tam, kad bet kuriuo metu
būtume arčiau Jūsų ir naudingi Jums.
FILIALAI
Gerosios Vilties g. 38, Vilnius
Savanorių pr. 435A, Kaunas
Šilutės pl. 2, Klaipėda
Tilžės g. 44, Šiauliai
Paliūniškio g. 5, Panevėžys
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Darbo drabužiai, darbo batai, darbo pirštinės, klausos apsauga, kvėpavimo
apsauga, vienkartinė produkcija, saugos ženklai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Sabelijos prekyba“, UAB – the manufacturer and supplier of occupational
protective equipment in Lithuania.
Work clothes, shoes, gloves, ear protection, protection of respiratory passages, ventilation products, safety signs.
Ką pasėsi... 2014
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IĮ S. VIDEIKOS ĮMONĖ SANTERA
Raudondvario pl. 96, LT–47178 Kaunas
Tel. +370 619 91 130
Faks. +370 37 36 02 95
El. paštas santera@santera.lt
www.santera.lt, www.miskams.lt, www.krumpholz.lt

C1, F44

VADOVYBĖ
Saulius Videika – savininkas.
APIE ĮMONĘ
„Miškų technika ir technologijos“ (MTT) – tai S. Videikos įmonės „Santera“
padalinys, tiekiantis profesonalią miško techniką Lietuvos rinkai. Įmonė
siūlo didžiausią Lietuvoje medelynų technikos asortimentą, medkirtes,
medvežes ir profesonalius rankinius įrankius. Siekdama tvirtos pozicijos
konkurencingoje rinkoje ir patenkinti reikliausių klientų poreikius, įmonė
nuolat domisi technikos naujienomis, dalyvauja specializuotose parodose,
plečia savo siūlomos technikos asortimentą.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Produktai ir technika medelynams ir miškams.
EKSPONATAI
„Krumpholz“ – miško, sodo, daržo kaltiniai rankiniai įrankiai, „Palax“ – malkų
skaldyklė, kieto kuro katilai „Sokol“ (Lenkija), „Antara“ (Lietuva).
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Products and equipment – for nursery-gardens and forests.
Krumpholz – forged garden and horticulture manual tools. Palax – wood
splitter.
Solid fuel boilers: Boilers manufactured by SOKOL, Polish manufacturer,
and ANTARA Lithuanian boilers.
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SCAFCO GRAIN SYSTEMS
PO Box 11215, Spokane, WA 99211–1215, USA
Tel. +1 509 535 1571
Faks. +1 509 535 9130
El. paštas jacquebassett@scafco.com
www.scafco.com

F29

APIE ĮMONĘ
Gaminių tiekimas daugiau nei 80-yje šalių ir „Scafco“ kompetencija inžinerijos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse padarė ją pasauliniu lyderiu,
teikiančiu saugojimo sprendimus. Susisiekite su „Scafco“ jau dabar ir
sužinokite, koks atstovas yra arčiausiai jūsų.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Scafco“ gamina gofruoto galvanizuoto plieno silosines ir bunkerio dugno
silosines kartu su pilnu priedų asortimentu, įskaitant kibirinius elevatorius,
grandininius konvejerius, ventiliatorius ir aeracijos sistemas, atraminius
bokštus ir perėjimus. „Scafco Grain Systems“ siūlo pilnas sistemas grūdams
laikyti ir tvarkyti.
EKSPONATAI
„Scafco“ eksponuos plakatus, demonstruojančius mūsų grūdų laikymo ir
tvarkymo įrenginius.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
SCAFCO manufactures corrugated galvanized steel silos and hopper bottom silos along with a full range of accessories including bucket elevators,
chain conveyors, fans and aeration systems, support towers and catwalks.
SCAFCO Grain Systems offers complete systems for grain storage and
handling.
SCAFCO will be exhibiting banners showing our grain storage and handling
equipment.
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UAB SD PREKYBA
Piliakalnio g. 1, LT–46223 Kaunas
Tel. +370 645 70 800
El. paštas info@siltnamiai24.lt
www.siltnamiai24.lt

C25
VADOVYBĖ
Aurimas Kasperavičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Viena iš plačiausių šiltnamių asortimentą turinčių įmonių Lietuvoje. Atstovaujame tik žymius pasaulio šiltnamių gamintojus, suteikiančius savo
gaminiams ilgalaikes garantijas. Mūsų klientai – tai Jūsų giminės, draugai,
kaimynai ar kolegos, kurie rekomenduos mus Jums.
FILIALAI
„Medžio centras“, Verkių g. 44, Vilnius
VEIKLOS KRYPTYS
Medžiagos reklamai, statybai ir gamybai;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Šiltnamiai ir jų aksesuarai, daigynai, stoginės automobiliams, terasos, šiltnamių dangos: kanalinis polikarbonatas, organinis stiklas ir kitos plastikinės
dangos. Šiltnamių pristatymas ir montavimas.
EKSPONATAI
Šiltnamiai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Greenhouses and accessories, nursery gardens, sheds for vehicles, terraces, greenhouse coatings: hollow polycarbonate, organic glass and other
plastic coatings. Delivery and installation of greenhouses.
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UAB SĖKLOS AGROFIRMA
Smėlio g. 8, LT–10324 Vilnius
Tel. +370 5 270 9020
Faks. +370 5 270 9019
El. paštas info@seklos.lt
www.seklos.lt

C59
VADOVYBĖ
Ramūnas Ažukas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Patirtis, tradicijos ir naujoviškas požiūris – tai pagrindiniai dalykai, kuriais
dirbdami vadovaujamės mes, agrofirmos „Sėklos“ kolektyvas. Esame tikri
rinkos senbuviai – savo veiklą vykdome jau nuo 1947-ųjų.
Visoje Lietuvoje įsikūrusiose 53-jose mūsų tinklo parduotuvėse „Žalia
stotelė“ ir „Žaliasis centras“ dirba ilgametę patirtį turintys specialistai,
visada pasirengę padėti Jums išsirinkti sėklų ir kitų sodui reikalingų prekių
bei nuoširdžiai patarti. Savo patirtimi ir patarimais norime pasidalinti ir su
sodininkais bei daržininkais, todėl šiemet mūsų svetainėje www.seklos.lt
galima rasti ne tik įv. naudingų straipsnių, bet ir video patarimų ir pamokėlių.
Baltijos šalyse turime daugiau kaip 1 500 didmeninės prekybos taškų,
kuriuose prekiaujama mūsų sėklomis, taip pat ir pagal mūsų užsakymą
gaminama ar atstovaujama produkcija.
Esame didžiausi daržovių, gėlių, prieskoninių augalų, žolių, svogūninių gėlių
ir pašarinių šakniavaisių sėklų tiekėjai Baltijos šalyse. Sėklų linijas kasmet
papildome apie 100 naujų veislių sėklų. Taigi šiandien mūsų sėklų linijas
sudaro beveik 1 000 skirtingų veislių sėklų pavadinimų.
Ypač daug dėmesio skiriama sėklų kokybei. Mūsų parduodamoms sėkloms
taikoma triguba patikra: augintojo, Lietuvos Valstybinės augalininkystės
tarnybos ir UAB agrofirmos „Sėklos“ laboratorijos.
Siekiame rinkoje būti nepralenkiami ne tik kokybe, bet ir naujovėmis. Domimės rinkų tendencijomis ir kiekvienais metais atnaujiname savo siūlomų
prekių asortimentą. Didžiausia naujiena, kurią siūlome savo klientams ir
partneriams, biohumusas ir biohumuso mišinių linija. Biohumusas – unikali
dirvožemio gerinimo medžiaga, perdirbta lietaus sliekų.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Sėklos, daugiamečiai šakniastiebiai, augalų apsaugos priemonės, trąšos,
substratai, gruntai, kompostinė žemė, biohumusas, sodo/daržo įrankiai,
vazonai, dekoratyviniai augalai, interjero dekoro prekės, lauko baldai,
kambarinės gėlės.
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EKSPONATAI
Sėklos, bulvės, svogūnų sėjinukai, trąšos, įrankiai, daugiamečiai šakniastiebiai, gruntai, substratai, kompostinė žemė, biohumusas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Seeds, perennial rootstock, plant protective means, fertilizers, soils, compost
soil, biohumus, garden/horticulture tools, pots, ornamental plants, interior
decoration products, outdoor furniture, houseplants.

250

Ką pasėsi... 2014

Parodos dalyviai

UAB SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS 
Pramonės pr. 6, LT–51500 Kaunas
Tel. +370 37 30 41 82
Faks. +370 37 32 75 49
El. paštas gaijan@senukai.lt
www.senukai.lt

B16
VADOVYBĖ
Artūras Rakauskas – prezidentas.
APIE ĮMONĘ
UAB „Senukų prekybos centras“ – Lietuvoje ir Baltijos šalyse pirmaujanti
kompanija, užsiimanti mažmenine, didmenine ir internetine prekyba statybinėmis medžiagomis, remonto ir buities prekėmis. „Senukų“ prekybos
centrų tinklas apima ir specializuotų statybinių medžiagų parduotuves
„Statybų duona“, interjero centrą „Namų stilius“, specializuotus Namų
technikos centrus, užsakomosios prekybos salonus, vaikų žaislų skyrius
„Svajonių šalis“ bei Sodo centrus. Sodo centrai – tai didžiuosiuose „Senukų“
prekybos centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrę specializuoti skyriai,
prekiaujantys sodui, daržui ir namų aplinkai skirtomis prekėmis: kambario
augalais ir jų priežiūros priemonėmis, sėklomis, sodo ir daržo įrankiais bei
technika, laistymo prekėmis, sodo baldais, dekoratyviniais sodo medienos
gaminiais, darbo drabužiais. Pirkėjų patogumui kiekvieną pavasarį Sodo
centruose atidaromos lauko prekybos aikštelės, kuriose galima išsirinkti
įvairių lauko augalų ir sodinukų bei jų priežiūros priemonių.
FILIALAI
Mažmeninė prekyba
Islandijos pl. 32, Kaunas, „Mega“, tel. +370 37 30 40 50
Draugystės g. 8 C, Kaunas, tel. +370 37 30 49 99
Jonavos g. 62, Kaunas, tel. +370 37 20 87 15
P. Lukšio g. 34, Vilnius, tel. +370 5 252 5252
Ukmergės g. 244, Vilnius tel. +370 5 252 5255
Šilutės pl. 35/35 A, Klaipėda, tel. +370 45 41 64 40,
ten pat ir „Statybų duona“
Statybininkų g. 71 A/Likiškėlių g. 72, Alytus, tel. +370 315 65 051
Klaipėdos g. 9, Gargždai, tel. +370 46 45 22 92 / +370 46 45 23 91
M.K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, tel. +370 313 69030
Prezidento g. 4 A, Jonava, tel. +370 349 51 578,
Rambyno g. 25, Jonava, tel. +370 349 62 124 / +370 349 62 127,
ten pat ir „Statybų duona“
Vilniaus g. 40, Joniškis, tel. +370 426 61 226,
ten pat ir „Statybų duona“, tel. +370 426 52 286
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Vytauto Didžiojo g. 49, Kelmė, tel. +370 427 60 017,
Amatininkų g. 6, „Statybų duona“, Kelmė, tel. +370 427 61 343
J. Basanavičiaus g. 91 B, Kėdainiai,
tel. +370 347 51 010 / +370 347 61 778, ten pat ir „Statybų duona“
A. Purėno g. 5, Kupiškis, tel. +370 459 52 629
Stoties g. 47, Marijampolė, tel. +370 343 98 671, +370 343 98 670,
Gamyklų g. 3, „Statybų duona“, Marijampolė, tel. +370 343 71 898
Tirkšlių g. 5 E, Mažeikiai, tel. +370 443 35 222
Druskininkų g. 13 A, Palanga, tel. +370 460 48 613
Darbo a. 7, Panevėžys, tel. +370 45 50 66 00,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, Plungė,
tel. +370 448 71 684 / +370 448 71 685
Stoties g. 40, „Statybų duona“, Plungė, tel. +370 448 71 652
Gedimino g. 32, Radviliškis, tel. +370 422 52 472,
Radmės g. 10, „Statybų duona“, Radviliškis, tel. +370 422 50 654
Vasario 16-osios g. 3, Šakiai, tel. +370 345 60 553,
Kęstučio g. 44, Šakiai, tel. +370 345 60 552
Pramonės g. 5, Šilutė, tel. +370 441 62 416, „Statybų duona“,
tel. +370 441 52 127
Luokės g. 76–2, Telšiai, tel. +370 444 31 511
Kauno g. 120 B, Ukmergė, tel. +370 340 60 210 / +370 340 60 211
J. Basanavičiaus g. 52, Utena, tel. +370 389 64 100,
J. Basanavičiaus g. 122, „Statybų duona“, Utena, tel. +370 389 64 100
Gedimino g. 44, Tauragė, tel. +370 446 70 557,
„Statybų duona“, +370 446 79 027
Vytauto g. 60, Trakai, tel. +370 528 55 477
J. Basanavičiaus g. 48, Varėna, tel. +370 310 31 154,
ten pat „Statybų duona“
S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis, tel. +370 342 51 570,
„Statybų duona“, tel. +370 342 51 570
Kitos parduotuvės
S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Anykščiai, tel. +370 381 59 493,
Taikos g. 25, Anykščiai, tel. +370 381 51 797
Draugystės g. 13, Elektrėnai, tel. +370 528 58 130
Laisvės g. 63, Ignala, tel. +370 386 52 335 / +370 386 52 391,
Švenčionių g. 33, Ignalina, tel. +370 386 60 511,
ten pat ir „Statybų duona“, tel. +370 618 00 254
S. Daukanto g. 1 A, Jurbarkas, tel. +370 447 79 273
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kalvarija, tel. +370 343 21 979
Gedimino g. 116, Kaišiadorys, tel. +370 346 60 660
Skvero g. 8, Kazlų rūda, tel. +370 343 25 679
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Vištyčio g. 40, Kybartai, tel. +370 342 30 668,
ten pat ir „Statybų duona“
Kretingos VK, Rotušės g. 13/Birutės g. 2, Kretinga,
tel. +370 445 77 983 / +370 445 77 986 / +370 445 51 884
L. Ivinskio a. 1, Kuršėnai, tel. +370 41 58 48 22
Sodų g. 12, Lazdijai, tel. +370 318 51 358,
Seinų g. 15 B, Lazdijai, (statybinės medžiagos), tel. +370 656 86 262
L. Petravičiaus a. 1, Naujojoi Akmenė, tel. +370 425 56 600
Lauko g. 10, Nemenčinė, tel. +370 5 238 1161
Keisūnų g. 2, Pabradė, tel. +370 387 63 090
Vilniaus g. 30 A, Pagėgiai, tel. +370 441 57 980
Statybininkų g. 2, Pakruojis, tel. +370 421 51 394,
Statybininkų g. 6 B, „Statybų duona“, Pakruojis, tel. +370 421 51 301
Taikos g. 20, Pasvalys, tel. +370 451 51 796,
Mūšos g. 6 B, Pasvalys, tel. +370 451 53 789 (statybinės medžiagos)
Vytauto g. 41, Vytauto g. 45, Prienai, tel. +370 319 60 118 /
+370 319 60 119
Dubysos g. 4, Raseiniai, tel. +370 428 70 654 /
+370 428 70 658 / +370 428 70 684,
Maironio g. 15, „Statybų duona“, Raseiniai, tel. +370 428 70 653
Kvėdarnos g. 1, Rietavas, tel. +370 448 68 631 / +370 448 68 634
Parokiškės k., Rokiškio r., tel. +370 458 71 510
S. Dariaus ir S. Girėno g. 2/Vytauto g. 7, Skuodas, tel. +370 440 73 484,
Statybininkų g. 11, Skuodas (tik statybinės medžiagos),
tel. +370 440 52 822
Vilniaus g. 55, Šalčininkai tel. (8 380) 5 13 35,
Vilniaus g. 95, Vilniaus g. 4, Šalčininkai, tel. +370 380 5 24 23
Laisvės a. 20, Šeduva, tel. +370 422 56 136
V. Kudirkos g. 7/Maironio g. 2, Šilalė, tel. +370 449 74 550,
Šakių g. 10, Šilalė, „Statybų duona“, tel. +370 449 51 241
Vilniaus g. 79, Širvintos, tel. +370 382 51 944
Strūnaičio g. 43 A, Švenčionys, tel. +370 387 51 546
Metalo g. 2, Vilnius, tel. +370 5 216 5706
Savanorių g. 18, Zarasai, tel. +370 85 51 709
„Senukų“ prekių taip pat galite įsigyti:
Vytauto g. 34, Jieznas, tel. +370 319 57 224
Didmeninė prekyba (darbo laikas: I–V, 8–16.30 val.)
Draugystės g. 8 C, Kaunas, tel. +370 37 30 44 44,
Islandijos pl. 32, Kaunas, „Mega“, tel. +370 37 30 40 29,
Jonavos g. 62, Kaunas, tel. +370 37 21 21 26
P. Lukšio g. 34, Vilnius, „Banginis“, tel. +370 5 252 5254,
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Ukmergės g. 244, Vilnius, tel. +370 5 249 2374
Šilutės pl. 35 A, Klaipėda, „Banginis“, tel. +370 46 41 64 28
Statybininkų g. 71 A, Alytus, tel. +370 31 56 50 81
Draugystės g. 13, Elektrėnai, tel. +370 52 85 81 30
Gedimino g. 116, Kaišiadorys, tel. +370 346 60 660
Tirkšlių g. 5 E, Mažeikiai, tel. +370 46 41 64 28
Darbo a. 7, Panevėžys, tel. +370 45 50 66 14
Vytauto g. 41/45, Prienai, tel. +370 319 60 119
Parokiškės k., Rokiškio r., tel. +370 45 87 15 10
Luokės g. 76–2, Telšiai, tel. +370 444 31 520
Kauno g. 120 B, Ukmergė, tel. +370 340 60 211
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
miškų technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statybinės ir izoliacinės medžiagos, apdailos bei remonto prekės ir medžiagos, santechnikos prekės, šildymo, vėdinimo ir vandentiekio įranga,
apšvietimo prekės, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, spynos, tvirtinimo
detalės, baldų furnitūra, metalai ir jo gaminiai, automobilių prekės, sporto ir
laisvalaikio prekės, gyvūnų priežiūros prekės, žaislai, proginės prekės, sodo
ir daržo prekės, buities ir ūkio prekės, buitinė technika, garso bei vaizdo
technika, kompiuterinė technika, transporto paslaugos, įrankių nuoma, raktų
gamyba, užuolaidų siuvimas, kilimų apsiuvimas, interjero projektavimas.
EKSPONATAI
Sodo, daržo prekės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Constructional and insulating materials; finishing and repair products and
materials; sanitary ware products; heating, ventilation and water supply equipment; lighting products; electrical and mechanical tools; locks, fastening
parts; furniture fitting; metal and metal products; car products; sports and
outdoor products; animal care products; toys; occasional products; products
for gardening and horticulture; household and farm products; household
appliances; video and audio equipment; computer ware; transportation
services; lease of tools; key manufacturing; sewing of curtains; binding of
carpets; interior design.
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UAB SERPANTINAS
Smėlynės g. 112, LT–35113 Panevėžys
Tel. +370 45 50 81 85
Faks. +370 45 59 64 03
El. paštas m.kvedaras@serpantinas.com
www.serpantinas.com

D1
VADOVYBĖ
Augimantas Čepelis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Serpantinas“ – 1992 metais įkurta dinamiška ir nuolatos besiplečianti didmeninės bei mažmeninės prekybos bendrovė. Per 20 sėkmingų
prekybos metų UAB „Serpantinas“ tapo vienu iš rinkos suvirinimo srityje
lyderių Lietuvoje.
FILIALAI
Savanorių pr. 174A, Vilnius, tel. +370 5 231 1816,
+370 686 99 272, el. paštas vilnius@serpantinas.com
Elektrėnų g. 1S, Kaunas, tel. +370 37 35 31 21,
+370 698 33 689, el. paštas kaunas@serpantinas.com
Šilutės pl. 51, Klaipėda, tel. +370 46 34 19 69,
+370 698 33 685, el. paštas klaipeda@serpantinas.com
Pramonės g. 12A, Šiauliai, tel. +370 41 44 03 13,
+370 612 56 932, el. paštas siauliai@serpantinas.com
Smėlynės g. 112, Panevėžys, tel. +370 45 59 64 01,
+370 616 51569, el. paštas panevezys@serpantinas.com
Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel. +370 443 68 188,
+370 698 01 426, el. paštas mazeikiai@serpantinas.com
Logistikos skyrius, Smėlynės g. 112, Panevėžys,
tel. +370 45 59 61 53, +370 682 11 987,
el. paštas logistika@serpantinas.com
„Serpentino paslaugos“, Smėlynės g. 112, Panevėžys,
tel. +370 45 59 63 93, +370 687 45434,
el. paštas serpantino.paslaugos@serpantinas.com
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba suvirinimo ir pjaustymo įranga, medžiagomis, reikmenimis, oro valymo, vėdinimo ir kondicionavimo įranga, jėgos
ir suvirinimo generatoriais, stacionariais ir mobiliais oro kompresoriais,
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pjovimo ir šlifavimo priemonėmis, darbo saugos reikmenimis, elektriniais ir
pneumatiniais įrankiais, vakuuminiais keltuvais ir manipuliatoriais.
Bendrovė yra atestuota atlikti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo,
vėdinimo, oro kondicionavimo, elektros, slėginių indų, oro linijų, pneumotransporto aspiracinių sistemų projektavimo, montavimo darbus.
EKSPONATAI
Suvirinimo ir pjaustymo įranga, medžiagos, reikmenys, oro valymo, vėdinimo
ir kondicionavimo įranga, jėgos ir suvirinimo generatoriai, stacionarūs ir
mobilūs oro kompresoriai, pjovimo ir šlifavimo priemonės, darbo saugos
reikmenys, elektriniai ir pneumatiniai įrankiai, vakuuminiai keltuvai ir manipuliatoriai, IR šildytuvai, nano technologijos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Repair, warranty and aftersales servicing of welding equipment, consultations.
Repair, warranty and aftersales servicing of air cleaning, ventilation and
conditioning systems, consultations.
Repair, warranty and aftersales servicing of electrical and pneumatic tools,
consultations.
Welding of ferrous and non-ferrous metals.
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SIA SILTS NAMS
Klijānu iela 2e, Rīga, Latvia
Tel. +370 685 77 597
Faks. +370 443 70 493
El. paštas nerijus@revida.lt
www.revida.lt, www.togotermovata.lt

F37, F48
VADOVYBĖ
Nerijus Baužytis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
SIA „Silts Nams“ – specializuojasi pastatų šiltinime, naudodama sandariausią pastatų šiltinimo technologiją „Togo“ termovata. Tai atvirų porų,
kvėpuojanti, sandari, ilgaamžė, ekologiška ir ekonomiška termovata.
FILIALAI
UAB „Revida ir KO“ Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Togo“ termovata – ekonomiškas, ekologiškas, sandarus ir ilgaamžis
šiltinimas. Šiltiname pastatus visoje Lietuvoje.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
TOGO TERMOVATA – cost-efficient, ecological, leak-tight and durable
insulation.
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UAB SINOVADA
Elnio g. 10, LT–76247 Šiauliai
Tel. +370 41 54 04 40
Faks. +370 41 54 04 40
El. paštas saulespikas@gmail.com
www.saulespikas.lt

C27
VADOVYBĖ
Antanina Gužienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Mūsų kompanija saulės kolektorius importuoja ir didmenine prekyba užsiima daugiau nei 7-eri metai. Per šį laikotarpį mūsų saulės energijos įrangą
pradėjo instaliuoti daugelis kompanijų bei privačių klientų. Užtikriname
patikimos įrangos su garantija tiekimą.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Visų tipų saulės kolektoriai, įranga saulės sistemoms įdiegti, nerūdijančio
plieno tūriniai vandens šildytuvai, boileriai, siurblinės, valdikliai, instaliacinės
medžiagos, didmeninė mažmeninė prekyba, projektavimas, montavimas.
EKSPONATAI
Saulės kolektoriai, saulės baterijos, tūriniai vandens šildytuvai, siurblinės,
valdikliai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
All types of solar collectors. Equipment for installation of solar systems,
hot water storage heaters made of stainless steel, boilers, pump houses,
controllers, installation materials. Wholesale and retail sale, design, installation.
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SYNGENTA AGRO SERVICES AG ATSTOVYBĖ LIETUVOJE
Gynėjų g. 16, LT–01109 Vilnius
Tel. +370 612 33 551
Faks. +370 5 242 0025
El. paštas odeta.sislaviene@syngenta.com
www.syngenta.lt
E45
VADOVYBĖ
Oridijus Čaplikas
APIE ĮMONĘ
„Syngenta“ yra viena iš pirmaujančių kompanijų pasaulyje, turinti daugiau
nei 27 tūkst. darbuotojų daugiau nei 90 pasaulio šalių, kurių tikslas – suteikti
augalui jėgos gyventi. Pasaulinio lygio mokslinių pasiekimų ir įsipareigojimų
savo klientams dėka kompanija padeda didinti pasėlių derlingumą, išsaugoti
aplinką ir pagerinti gyvenimo kokybę.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Plant protection and fertilizers.
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ASOCIACIJA SLĖNIS NEMUNAS
Universiteto g. 8a, Akademija, LT–53361 Kauno r.
Tel. +370 37 78 81 24
El. paštas mokslo.kavine@gmail.com
www.slenis-nemunas.lt

E30

VADOVYBĖ
Inga Adamonytė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Slėnio „Nemunas“ vizija – efektyviai veikiantis žemės, miškų ir maisto ūkio
mokslo ir studijų centras, vykdantis tarptautinio ir nacionalinio lygio mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus ir užtikrinantis tinkamą
mokslo žinių ir technologijų perdavimą Lietuvos ūkiui.
Slėnio „Nemunas“ misija – sutelkti žemės, miškų ir maisto ūkio mokslo
ir studijų potencialą, žmogiškuosius išteklius bei MTEP infrastruktūrą
perspektyvių MTEP darbų vykdymui agrobiotechnologijų, bioenergetikos,
miškininkystės, maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo srityse, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui bei žinių perdavimui į privatų verslą,
užtikrinant darnią Lietuvos ūkio plėtrą.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
paukštininkystė;
bitininkystė;
žvėrininkystė;
žirgininkystė;
žuvininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
veterinarija;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kaimo turizmas ir amatai;
leidiniai žemės ūkiui ir reklama;
verslumo ugdymas;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Konsultacijos, mokymai, biuro paslaugos, inovatyvių įmonių inkubavimas,
produktų komercializavimas.
EKSPONATAI
Slėnio „Nemunas“ steigėjų ir partnerių inovatyvūs produktai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Nemunas“ Valley – agriculture, forestry and foodstuff research and study
centre.
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UAB SOLAR
Savanorių pr. 124, LT–03153 Vilnius
Tel. +370 5 247 2130
Faks. +370 5 247 2130
El. paštas info@solar.lt
www.solar.lt

C18
VADOVYBĖ
Aurimas Potapovas
APIE ĮMONĘ
Bendrovė įkurta 1992 metais. 2006 metais įmonė įdiegė Kokybės vadybos
Sistemą ISO9001:2001. Pagrindiniai tiekėjai – vakarų Europos įmonės. Pagrindiniai partneriai Lietuvoje – vandentiekio, komunalinio ūkio, pramonės,
energetinio ūkio, maisto pramonės ir žemės ūkio įmonės.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Maistiniai, vakuuminiai, vandens, aukšto slėgio, kuro siurbliai, įvairaus
galingumo elektros generatoriai, kompresoriai. Technologinių įrengimų
garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, jų remontas ir atsarginių dalių
tiekimas. Įrengimų nuoma, velenų ir kitų detalių padengimas guma.
EKSPONATAI
Siurbliai, elektros generatoriai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Foodstuff, vacuum, water, high-pressure, fuel pumps, electric power generators of various capacity, compressors. Warranty and aftersales servicing
of technological equipment, its repair and supply of spare parts. Lease of
equipment, topping of shafts and other parts with rubber.
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UAB SOLOSERVIS
Pramonės g. 41, LT–55198 Jonava
Tel. +370 349 50 698
Faks. +370 349 66 118
El. paštas jolanta@soloservis.lt
www.soloservis.lt

D14
VADOVYBĖ
Arnoldas Rutkauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Soloservis“ – transporto priemonių, statybinių ir kt. metalinių konstrukcijų gamintoja. Visos mūsų gaminamos priekabos ir puspriekabės bei
antstatai yra gaminami iš aukštos kokybės plieno bei pasižymi tvirtumu ir
ilgaamžiškumu. Gamybos kokybę užtikrina įdiegta ISO 9001 kokybės valdymo sistema. Gaminiai atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus
saugos reikalavimus. Suteikiamas CE ženklinimas. Gamykloje yra įrengti
gamybiniai cechai, aprūpinti modernia plazminio metalo pjaustymo įranga,
metalo lankstymo staklėmis bei kita įranga, dažymo kamera bei srautinio
smėliavimo cechas, kuriame metalai valomi prieš dažymą. Įmonėje suburtas darnus profesionalų kolektyvas visada suras techninius sprendimus ir
parinks gaminio komplektaciją, atsižvelgdami į kliento pageidavimus bei
techninius konstrukcinius reikalavimus. Įvertindami individualius kliento
poreikius pasiūlome optimaliausią techninį sprendimą kokybės ir kainos
atžvilgiu. Įmonės tikslas – sukurti ilgaamžį produktą, pritaikant unikalų
dizainą bei konstrukcinius sprendimus.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
statybos technika;
gamyba, remontas ir techninis aptarnavimas.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio priekabos ir puspriekabės, vienpusio bei tripusio vertimo
kėbulai ir priekabos grūdų ir kitų birių produktų pervežimui, statybinis ir
komercinis transportas, antstatai karjeriniams savivarčiams, medvežės,
BDF platformos, konteineriai, mobilios rampos ir aukščio išlyginimo tilteliai.
Metalo lankstymas ir plazminis pjaustymas, plieno, aliuminio ir nerūdijančio
plieno virinimo darbai, metalo konstrukcijų projektavimas, įvairios transporto
technikos remonto ir rekonstrukcijos darbai, techninis aptarnavimas ir garantinis remontas, metalo konstrukcijų valymas srautiniu smėliavimo būdu
ir dažymas dvikomponenčiais dažais, transporto priemonių oro, hidraulinių
ir elektros sistemų montavimas.
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EKSPONATAI
Birių krovinių pervežimo technika.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Soloservis“, UAB – the manufacturer of vehicles, constructional and other
metal structures.
Agricultural trailers and semi-trailers, one-side and three-side tipping bodies
and trailers for transportation of grains and other bulk products, constructional and commercial vehicles, erections for open-pit dump truck, forwarders,
BDF platforms, containers, mobile ramps and high leveling bridges.
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UAB SOSTENA
Savanorių pr. 443A, LT–49185 Kaunas
Tel. +370 37 49 04 40
Faks. +370 37 71 09 29
El. paštas kaunas@sostena.lt
www.sostena.lt

H3
VADOVYBĖ
Donetas Karčiauskas – prezidentas.
APIE ĮMONĘ
„Volvo“, „Renault“, „Dacia“ įgaliotoji automobilių prekybos ir paslaugų
atstovybė. „Jaguar“, „Land Rover“ įgaliotas servisas. UAB „Sostena“ yra
viena didžiausių lengvųjų automobilių prekybos ir remonto paslaugų įmonių
Lietuvoje, dirbanti šioje srityje daugiau kaip 20 metų.
FILIALAI
Ukmergės g. 280, Vilnius
Šilutės pl. 32, Klaipėda
Karaliaučiaus g. 35, Šiauliai
Klaipėdos g. 153A, Panevėžys
VEIKLOS KRYPTYS
Prekyba naujais ir naudotais lengvaisiais bei komerciniais automobiliais.
Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos. Trumpalaikė ir
ilgalaikė automobilių nuoma.
EKSPONATAI
Lengvieji ir lengvieji komerciniai automobiliai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Sostena“, UAB – the authorized representative for sale and servicing of
Volvo, Renault, Dacia vehicles.
Light and light commercial vehicles.
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UAB SPECAGRA
Pramonės g. 3, LT–35289 Panevėžys
Tel. +370 45 58 38 48
Faks. +370 45 58 38 48
El. paštas info@specagra.lt
www.specagra.lt, www.zetor.lt, www.uniagroup.lt

A17, A18
VADOVYBĖ
Renaldas Pelanis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Specagra“ – įmonė, 15 metų sėkmingai vykdanti veiklą žemės ūkio
sektoriuje. Partneriai: „Pichon“, „Ovlac“, „Zago“, „Faresin“, „Goweil“, „Kranzle“, „Ziegler“, „Samasz“. Mes esame komanda ir tikime tuo, ką darome.
FILIALAI
Kęstučio g. 3, Šakiai, tel. +370 682 24 648
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didmeninė ir mažmeninė prekyba atsarginėmis dalimis, transporto paslaugos, techninio aptarnavimo paslaugos, prekyba žemės ūkio technika,
atsarginėmis dalimis, garantinio ir pogarantinio techninio aptarnavimo
atlikimas bei priežiūra.
Įmonė atstovauja šiems prekių ženklams: „Zetor“, „Unia Group“, „Rozmital“,
„Metal-Fach“, „Pom Augustow“, „Mecmar“, „Agrimaster“, „Faza“, „Western
Fabrication“, ALO, „Trac-Lift“, „Agralex“, „Agrisem“, „Silofarmer“.
EKSPONATAI
Traktoriai, sėjos, žemės įdirbimo, tręšimo agregatai, šienavimo technika,
priekabos, puspriekabės, pašarų ruošimo technika, pašarų dalytuvai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
The Company represents ZETOR, UNIA GROUP, ROZMITAL, METALFACH, POM AUGUSTOW, MECMAR, AGRIMASTER, FAZA, WESTERN
FABRICATION, ALO, TRAC-LIFT, AGRALEX, AGRISEM, SILOFARMER
trademarks.
Tractors; sowers, tillage and fertilization equipment; mowing equipment;
trailers, semi-trailers; feed preparation equipment; feed dividers.
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UAB STRONGA
Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., LT–89366 Mažeikių r.
Tel. +370 443 42 587
Faks. +370 443 42 588
El. paštas julius@stronga.lt
www.stronga.lt

B2
VADOVYBĖ
Saulius Šakauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „STRONGA“ priekabų ir puspriekabių gamintoja, esanti rinkoje jau
daugiau nei 11 metų. Didžioji dalis gaminių eksportuojama į daugelį Europos
šalių. Įmonė gamina ne tik didelės keliamosios galios puspriekabes, tačiau
ir pakabinamus padargus teleskopiniams ir kitokiems krautuvams.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Didelės keliamosios galios puspriekabės, pakabinami padargai krautuvams.
Gaminame ir įvairias metalines konstrukcijas iš juodojo, nerūdyjančio metalo
(balkonai, vartai, tvoros, turėklai ir t. t.).
EKSPONATAI
BL660 – grūdų puspriekabė, HL180DT – kablio sistema prie traktoriaus.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Stronga“, UAB – the manufacturer of trailers and semi-trailers.
BL660 – grain semi-trailer; HL180DT – hook system for a tractor.
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UAB SV TECHNIKA
Verslo g. 15, Kumpių k., Giraitės pšt., LT–54311 Kauno r.
Tel. +370 37 33 77 70
Faks. +370 37 33 77 79
El. paštas info@svtechnika.lt
www.svtechnika.lt

A7, B5, B11
VADOVYBĖ
Vygandas Dičmonas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „SV Technika“ prekiauja nauja žemės ūkio ir komunaline technika,
atsarginėmis dalimis. Teikia garantinę ir pogarantinę techninę priežiūrą.
Atstovaujame kompanijas „Amazone“, APV, „Arcusin“, „Avant“, „Bergmann“,
BVL, „Great Plains“, INO, „Househam“, „Kockerling“, „Kuhn“, „Leica“,
„McConnel“, „Pottinger“, TP, WILE, „WIX Filters“.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba žemės ūkio ir komunaline technika, originaliomis ir neoriginaliomis
dalimis. Garantinis ir pogarantinis technikos aptarnavimas, remontas.
Konsultacijos ir rekomendacijos technikos įsigijimo klausimais.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of agricultural and municipal machinery, original and non-original parts.
Warranty and after-sales servicing, repair of the machinery.
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UAB SWEDISH TRANSPORT
Pramonės pr. 11, LT–51327 Kaunas
Tel. +370 37 33 76 06
Faks. +370 37 26 89 62
El. paštas alvydas@sodotechnika.lt
www.sodotechnika.lt

TECHNICS

C30

VADOVYBĖ
Audrius Sankauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Swedish transport technics“ – jau 20 metų yra viena didžiųjų sodo
technikos platintojų Lietuvoje. Mūsų atstovaujamų gamintojų „Stiga“
(Švedija) ir „Solo“ (Vokietija) produktų asortimentas – vienas didžiausių
rinkoje. Atnaujintose mūsų parduotuvėse klientai ras jiems labiausiai
tinkančių mašinų.
FILIALAI
Pramonės pr. 11, Kaunas, tel. +370 37 26 03 76,
el. paštas kaunas@sodotechnika.lt
Lygioji g. 3, Kaunas, tel. +370 68 66 90 66,
el. paštas aleksotas@sodotechnika.lt
Verkių g. 44, Vilnius, tel. +370 5 27 28 316,
el. paštas vilnius@sodotechnika.lt
Žemaitės g. 32, Šiauliai, tel. +370 41 52 02 69,
el. paštas siauliai@sodotechnika.lt
VEIKLOS KRYPTYS
Augalų apsauga ir trąšos; žemės ūkio technika; miškų technika; komunalinio
ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Stiga“ universalūs ir sodo traktoriai, vejapjovės, kultivatoriai, krūmapjovės,
gyvatvorių žirklės, šakų smulkintuvai, vejos aeratoriai, „Solo“ krūmapjovės,
vejapjovės, kultivatoriai, grandininiai pjūklai, gyvatvorių žirklės, motoriniai
ir rankiniai purkštuvai, šienapjovės, vejos aeratoriai, „Stiga“ laisvalaikio
prekės – stalo žaidimai, sniego rogutės, paspirtukai, įvairūs sodo ir daržo
įrankiai: grėbliai, kastuvai, šakės, genėtuvai, rankiniai pjūklai, žirklės, sniego
kastuvai, kirviai.
EKSPONATAI
„Stiga“ sodo traktoriai, vejapjovės, kultivatoriai, „Solo“ krūmapjovės, vejapjovės, kultivatoriai, grandininiai pjūklai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Swedish transport technics“, UAB represents the following manufacturers:
STIGA (Sweden) and SOLO (Germany).
STIGA tractors, grass cutters, cultivators, SOLO bush cutters, grass cutters,
cultivators, chain saws.
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UAB ŠALVIS
Sandėlių g. 11, Linksmakalnis, LT–53290 Kauno r.
Tel. +370 37 56 62 97
Faks. +370 37 46 02 20
El. paštas info@salvis.lt
www.salvis.lt

B10
VADOVYBĖ
Albertas Stupuras – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Šalvis“ veiklos kryptys – visų rūšių turbinų restauravimas, žemės
ūkio technikos, industrinių bei kitų transporto priemonių variklių taisymas.
Atstovaujame „Deutz“, „Motorpal“, „Putzmeister“, MAI kompanijas. Remontuojame bei tiekiame originalias detales „Deutz“, „Perkins“, „Cummins“,
„Yanmar“ varikliams.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
visureigiai ir specialieji automobiliai žemės ūkiui.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Nauji ir restauruoti „Deutz“ varikliai, variklių dalys, nauji turbokompresoriai, turbokompresorių remontas, „Motorpal“ kuro siurbliai, „Putzmeister“,
„Brinkmann“ bei MAI statybinė technika. Viriname, tekiname, ištekiname,
frezuojame, šlifuojame įvairius metalus, atliekame koordinatinius darbus.
EKSPONATAI
„Deutz“ varikliai ir jų originalios detalės, „Turbokompresoriai“ ir jų detalės,
„Motorpal“ kuro siurbliai, „Perkins“ variklių detalės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Restoration of all types of turbines, repair of engines of agricultural machinery, industrial and other vehicles.
We weld, turn, grind out, cut, polish various metals, execute coordination
works.
DEUTZ engines and their original parts, turbine compressors and their
parts, „Motorpal“ fuel pumps, „Perkins“ engine parts.
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UAB ŠOMIS
Ekskavatorininkų g. 1C, LT–52461 Kaunas
Tel. +370 37 40 70 48
Faks. +370 37 40 70 49
El. paštas info@somis.lt
www.somis.lt

F9
VADOVYBĖ
Žaneta Šopienė – komercijos direktorė.
APIE ĮMONĘ
UAB „Šomis“ įkurta 1997 metais. Įmonė specializuojasi vandens paruošimo
srityje pramonėje bei buityje.
Firmos specialistų kvalifikacija leidžia suderinti praktinį patyrimą su naujausiais technikos pasiekimais bei technologijomis. Didelį dėmesį skiriame
produktų, paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybei.
Sprendimai bei produktai, rekomenduojami geriamo, aušinimo bei šildymo
sistemų, garo katilų vandens paruošimui yra optimalūs, taupantys vartotojų
laiką bei pinigus.
FILIALAI
Malūnininkų g. 5, Klaipėda
Rinktinės g. 30, Vilnius
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
The Company specializes in water preparation for industrial and domestic
needs.
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UAB ŠVARI ENERGIJA
Skuodo g. 32, LT–45129 Kaunas
Tel. +370 611 39 362
El. paštas info@svari-energija.lt
www.svari-energija.lt

C44
VADOVYBĖ
Vaidotas Leonavičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Dirbame visoje Lietuvoje bei kitose šalyse.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Saulės kolektoriai, foto elektrinės (saulės jėgainės), autonominės saulės
vėjo elektrinės, jų montavimas, eko pastatų projektavimas, statyba, pasyvūs,
aktyvūs pastatai.
EKSPONATAI
Atsinaujinantys energijos šaltiniai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Installation, sale and design of solar collectors, solar and wind power plants,
heating plants. Design and construction of passive and Eco-houses.

Ką pasėsi... 2014

271

Parodos dalyviai

UAB TECHNIKOS PREKYBA
Kuršių g. 60–16, LT–48133 Kaunas
Tel. +370 656 68 888
El. paštas dr@technikosprekybanuoma.lt
www.technikosprekybanuoma.lt

IR NUOMA

F27
VADOVYBĖ
Raimundas Ivanauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė įmonės veikla, tai prekyba nauja ir naudota žemės ūkio ir miško
technika. Oficialus atstovas Lietuvoje: „Sulky“ (trąšų barstytuvai ir sėjamosios), „Quivogne“ (žemės dirbimas), „Mazzotti“ (savaeigiai purkštuvai),
„Urban“ (šakų smulkintuvai-kapoklės), „Shelbourne“ (varpų šukuotuvės).
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Diskiniai ir noraginiai skutikai, savaeigiai purkštuvai, kombinuoti skutikai,
plūgai, šakų smulkintuvai-kapoklės, pneumatinės smulkių sėklų sėjamosios,
trąšų barstytuvai, grūdinės sėjamosios, varpų šukuotuvės, tankinimo volai,
giluminiai dirvos purentuvai, atsarginės dalys žemės ūkio technikai.
Prekiaujame „Claas“ firmos naudotais kombainais ir atsarginėmis detalėmis;
„Claas“, „John Deer“, „New Holland“, „Valtra“, „Case“, „Massey-Ferguson“,
„Fend“, „Deutz-Fahr“, „Laverda“, „Welger“, „Kverneland“, „Lemken“, „Manitou“, „Amazone“, „Kuhn“, „Vaderstad“ ir kitai technikai.
EKSPONATAI
„Delimbe“ smulkių sėklų sėjamoji, „Urban“ medienos-šakų kapoklė, „Sulky“
trąšų barstomoji, atsarginės dalys ir kiti.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
The official representative of Sulky (fertilizer spreaders and sowing equipment), Quivogne (tillage equipment), Mazzotti (self-propelled sprayers),
Urban (branch shredders-choppers), Shelbourne (stripper headers)
companies.
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UAB TECHNIKOS TIEKIMO KOMPANIJA
K. Naruševičiaus g. 2, LT–37157 Panevėžys
Tel. +370 614 51 213
El. paštas a.lukminas@bulviutechnika.lt
www.ttk.lt, www.bulviutechnika.lt

A16
VADOVYBĖ
Alfredas Lukminas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Atstovaujame vieną geriausių ir žinomiausių bulvininkystės technikos gamintojų – „Grimme“. Konsultuojame bulvių technikos įsigijimo klausimais,
prekiaujame nauja ir naudota technika. Tiekiame originalias „Grimme“
detales, teikiame serviso paslaugas. Taip pat esame Danijos firmos
„Danfoil“ atstovai. „Danfoil“ kuria ir gamina hidro pneumatinius purkštuvus,
tausojančius vandenį bei chemiją.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Grimme“ bulvių technika, cukrinių runkelių kombainai, sandėlių technika,
„Ekko“ sandėlių technika, „Finis“ bulvių ir kitų daržovių skutimo linijos,
„Metsjo puspriekabės“, „Danfoil purkštuvai“. Prekyba, servisas, dalys.
Aukštos kokybės atsarginės dalys žinomiausių gamintojų bulvių ir cukrinių
runkelių kombainams.
EKSPONATAI
Bulvių kombainas „Grimme“.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Grimme potato equipment, sugar beet harvesters, warehouse equipment,
Ekko warehouse equipment, Finis peeling lines for potato and other vegetables, Metsjo semi-trailers, Danfoil sprayers.
Grimme potato harvester.
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UAB TECHNIKOS UOSTAS
Raudondvario pl. 164, LT–47173 Kaunas
Tel. +370 611 46 429
Faks. +370 46 30 05 45
El. paštas d.maciunas@bobcat.lt
www.bobcat.lt

G3
VADOVYBĖ
Valdas Vansevičius
APIE ĮMONĘ
UAB „Technikos uostas“ veiklą pradėjo 2009 metais. Nepaisant jauno
įmonės amžiaus, didžiuojamės galėdami vadintis garsiausių pasaulyje
statybinės bei žemės ūkio gamintojų, tokių kaip „Bobcat“, „Doosan“, „Soosan“, „Keestrack“, „Waterking“, „Bressel und Lade“ ir kitų garsių kompanijų,
partneriais.
FILIALAI
Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Panevėžys
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Bobcat“, „Hyundai“, „Doosan“, „Soosan“, „Keestrack“, „Waterking“, „Willibald“, „Brielmaer“.
EKSPONATAI
„Bobcat“, „Hyundai“, „Doosan“, „Soosan“, „Kioti“, „Keestrack“, „Waterking“,
„Willibald“, „Brielmaer“.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Partners of the following manufacturers of constructional and agricultural
machinery: Bobcat, Hyundai, Doosan, Soosan, Keestrack, Waterking,
Willibald, Brielmaer.
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UAB TIMAC AGRO LT
Savanorių pr. 135, LT–44146 Kaunas
Tel. +370 662 25 166
Faks. +370 37 21 51 62
El. paštas info@lt.timacagro.com
www.lt.timacagro.com

E44
VADOVYBĖ
Linas Balutis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Timac Agro Lietuva“ yra dukterinė įmonė, priklausanti prancūzų kompanijai
„Roullier group“. „Timac Agro Lietuvva“ siūlo naujausius sprendimus žemės
ūkio srityje. Mūsų pagrindinės kompetencijos sritys yra pasėlių tręšimas,
dirvos gerinimas, trąšų efektyvumas ir kokybiško pieno gamyba.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
gyvulininkystė;
augalų apsauga ir trąšos;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Birios bei skystos trąšos visavertei ir veiksmingai pasėlių mitybai. Gyvulininkystės produktai: laižalai galvijams, ožkoms ir arkliams „Euroblock
Calseaphos“ ir „Euroblock Calseaoligo“, pakratai „Prosanex“, melžiamų
karvių higienos priemonės „Hypred“.
Žemdirbių konsultavimas įvairiais augalininkystės ir gyvulininkystės klausimais: augalų tręšimas, dirvos gerinimas, gyvulių priežiūra.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Solids and liquids fertilizers. Cattle breeding products: Euroblock Calseaphos and Euroblock Calseaoligo lick salt for cattle, sheep and horses,
Prosanex bedding, HYPRED hygiene means for lactating cows.
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UAB TODESA
Kauno 31a–34, Ežerėlis, LT–53390 Kauno r.
Tel. +370 37 20 81 64
El. paštas uab@todesa.lt
www.todesa.lt

E17
VADOVYBĖ
Ričardas Pūkas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonės pagrindinė veikla – mažmeninė GPS navigacijų prekyba ir didžiausias asortimentas Lietuvoje. Įranga skirta automobilių vairuotojams,
sunkvežimių vairuotojams, bekelei, grybavimui, ūkininkams, ploto matavimo
įranga žemės ar pasėlių deklaracijoms, lygiagretaus vairavimo navigacijos
ir t. t. Garantinis ir pogarantinis remontas, programiniai darbai.
FILIALAI
Jonavos g. 204a, Kaunas, tel. +370 37 20 81 64
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
GPS navigacijos, radio stotelės ir jų priedai – prekyba, remontas, aptarnavimas, konsultacijos, kompiuterinė technika – prekyba, automobilinė
laisvų rankų įranga.
EKSPONATAI
GPS navigacijos, radio stotelės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
GPS navigation, radio stations and accessories, computer ware – sale,
repair, maintenance and consulting.
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UAB TOLVITA
Statybininkų g.5, Bernatoniai, LT–38393 Panevėžio r.
Tel. +370 613 27 739
El. paštas dale.misiuniene@jotul.lt
www.jotul.lt

B7
VADOVYBĖ
Dalė Misiūnienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
„Jøtul“ įmonė gamina ir parduoda krosneles ir židinius iš ketaus. Daugiausia
dėmesio skiriama kokybei, nesenstančiai konstrukcijai, vartotojui patogioms
funkcijoms ir aukščiausiam saugumo lygiui. „Jøtul“ židiniai ir krosnelės
gaminami Norvegijoje nuo 1853 metų.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Židiniai, krosnelės bei jų priedai.
EKSPONATAI
„Jøtul“ židiniai ir krosnelės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Jøtul“ fireplaces and furnaces, accessories.
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UAB TONA DŪMTRAUKIAI
A. Kačanausko g. 21–2, LT–50148 Kaunas
Tel. +370 612 45 977
Faks. +370 37 33 98 73
El. paštas info@tonadumtraukiai.lt
www.tonadumtraukiai.lt

C43
VADOVYBĖ
Antanas Deivikas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Tona dūmtraukiai“ – oficialūs ir vieninteliai Vokietijos kompanijos
„TONA Tonwerke Schmitz“ GmbH įgaliotieji atstovai Lietuvoje. Produkcija
gaminama iš aukščiausios kokybės žaliavų, panaudojant naujausias technologijas. UAB „Tona dūmtraukiai“ parduoda ir montuoja „Tona“ dūmtraukių
sistemas.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Tona“ moduliniai dūmtraukiai tinkami visoms šildymo sistemoms, universalūs visoms kuro rūšims, ventiliaciniai kanalai – vieno, dviejų, trijų ir keturių,
„Tona“ dūmtraukių montavimas, konsultavimas „Tona“ dūmtraukių įsigijimo
ir montavimo klausimais.
EKSPONATAI
„Tona“ dūmtraukių sistemos ir ventiliaciniai kanalai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„TONA DŪMTRAUKIAI“, UAB sells and installs „TONA“ chimney systems.
„TONA“ chimney systems and ventilation ducts.
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UAB TOOLMARKETING
Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Estonia
Tel. +370 656 77 872
El. paštas info@toolmarketing.ee
www.toolmarketing.ee

G13
VADOVYBĖ
Martin Koort – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Estijos kompanija „Toolmarketing“ yra oficialus istorinio švedų gamintojo
„Bahco“ prekybos atstovas Baltijos šalyse.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Aukštos kokybės mechaniniai įrankiai statybininkams, staliams, santechnikams, elektrikams, sodininkams, mechanikams bei kitos įvairios pramonės
atstovams, mechaniniai įrankiai ir priedai miškininkams, genėjimo įrankiai
profesionalams ir mėgėjams.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
High-quality mechanical tools for builders, carpenters, plumbers, electricians, gardeners, mechanics and representatives of various fields of
industry.
Mechanical tools and accessories for foresters. Chopping tools for professionals and fanciers.
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UAB TOVERTA
Raudondvario pl. 109, LT–47185 Kaunas
Tel. +370 37 36 30 35
El. paštas vytenis@toverta.lt
www.toverta.lt

C47
VADOVYBĖ
Vytenis Sedleckas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Toverta“ įsteigta 2008 metais, per patį ekonominės bei finansų krizės
įkarštį, iki šiandien išliko bendrove, orientuota į transporto bei žemės ūkio
sektorių poreikių tenkinimą. Per visą veiklos laikotarpį pagrindinė veiklos
kryptis išliko nepakitusi: prekyba naujomis ir naudotomis kokybiškomis
traktorių bei sunkvežimių padangomis, „AdBlue“ karbamido tirpalu, akumuliatoriais, žieminiu stiklų plovikliu, autochemija. Per šį laikotarpį užmegzti
patikimi ryšiai su partneriais leido išplėsti siūlomų prekių asortimentą, prekes
tiekti žemiausia įmanoma kaina.
VEIKLOS KRYPTYS
Komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Antžeminės kuro talpyklos, naujos bei naudotos talpos, konteineriai, prekyba
„AdBlue“, traktorių, sunkvežimių bei spec. technikos padangos, akumuliatoriai, autochemija: antifrizai, langų apiplovimo skysčiai ir kt.
EKSPONATAI
Antžeminės kuro talpyklos, naujos bei naudotos talpos, traktorių padangos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of new and used high-quality tractor and truck tires, AdBlue carbamide
solution, batteries, winter wind screen washing liquid, automobile chemical
products.
Ground fuel tanks, new and used tanks, containers.
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UAB TRAIDENIS
Pramonės g. 31B, LT–62175 Alytus
Tel. +370 315 78 263
Faks. +370 315 77 729
El. paštas info@traidenis.lt
www.traidenis.lt

B20
VADOVYBĖ
Sigitas Leonavičius – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Traidenis“ įkurta 1996 metais ir jau antrą dešimtmetį vykdo veiklą
nuotekų valymo, biotechnologijų ir aplinkosaugos srityse. Įmonė įvertinta
daugiau kaip 40-čia Lietuvos ir užsienio šalių apdovanojimais, sėkmingai
vykdo veiklą 12-oje pasaulio šalių.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Individualiųjų namų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, gyvenviečių buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, naftos gaudyklės,
smėliagaudės, riebalų gaudyklės, nuotekų siurblinės, talpos įvairiems
skysčiams, technologiniams procesams, kuro talpos, siloso bokštai ir kt.
EKSPONATAI
Buitinių nuotekų valymo įranga.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Domestic wastewater treatment facilities for rural areas and individual
houses. Oil catchers, sand catchers, fat collectors. Wastewater pump
houses. Tanks for various liquids, technology processes, fuel vessels,
silos towers, etc.
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UAB TRANSRENTAL
Metalo g. 3, LT–02190 Vilnius
Tel. +370 676 15 890
Faks. +370 5 232 9421
El. paštas ramunas@transrental.lt
www.transrental.lt

B19
VADOVYBĖ
Emilis Stanevičius
APIE ĮMONĘ
Teleskopinių krautuvų pardavimas, nuoma ir servisas. Komunalinė technika.
Žemės ūkio technika. Medžio apdirbimo įranga.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
miškų technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Ausa“, „Manitou“, „Beaver“, „Franz-Kleine“, „Sitrex“, „Fortex“, „Demuth“.
EKSPONATAI
Teleskopinis krautuvas „Ausa“ T204H, teleskopinis krautuvas „Manitou“
MT732, medienos smulkintuvas S02.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale, lease and maintenance of telescopic loaders. Municipal machinery.
Agricultural machinery. Woodworking equipment.
Ausa T204H telescopic loader, Manitou MT732 telescopic loader, S02
wood shredder.
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UAB UKMERGĖS STAKLĖS
Linų g. 81, LT–20174 Ukmergė
Tel. +370 340 66 229
Faks. +370 340 66 123
El. paštas mpa@ukmerges-stakles.lt
www.ukmerges-stakles.lt

C26
VADOVYBĖ
Jonas Radvila – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Ukmergės staklės“ veiklą pradėjo 2000 metais. Įmonė specializuojasi
krumpliaračių, velenų, kitų besisukančių mazgų ir nestandartinių dalių
gamyboje. Atliekami tekinimo (CNC su frezavimo galimybe), frezavimo,
gręžimo, šlifavimo, štampavimo, suvirinimo, terminio apdirbimo ir kiti darbai.
VEIKLOS KRYPTYS
Miškų technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Krumpliaračiai, krumpliastiebiai, žvaigždutės, šliciniai velenai, skriemuliai,
sliekai ir sliekračiai, pusašiai, movos, grandinės bei kiti nestandartiniai
metalo gaminiai.
Gaminamos bei restauruojamos dalys traktoriams, kombainams, miškovežiams, ekskavatoriams, greideriams, kranams, keltuvams, transporteriams,
autobusams, žemės ūkio, statybinei technikai, pramoniniams įrenginiams
ir kt.
EKSPONATAI
Krumpliaračiai, žvaigždutės, velenai, sliekai ir sliekračiai, movos, grandinių
pavyzdžiai bei kiti metalo gaminiai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Specializes in manufacturing of gears, shafts, other rotating units and
non-standard parts.
Gears, star-gears, shafts, worms and worm-gears, couplings, chain samples
and other metal products …
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AB UMEGA
Metalo g. 5, LT–28216 Utena
Tel. +370 389 53 542
Faks. +370 389 69 646
El. paštas ailendas.roze@umega.lt
www.umega.lt

D41

VADOVYBĖ
Tomas Džiugas – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonė įkurta 1994 metais. „Umegą“ sudaro trys departamentai: „Umega“,
„Snol“, „Vienybė“. Šiuo metu įmonėje dirba 650 darbuotojų. Įdiegti ISO9001
ir ISO14001 standartai. Bendrovė turi stiprų intelektinį potencialą sudėtingiems projektams vykdyti, yra dinamiška, diegia technologines ir verslo vadybos naujoves, nuolat kuria naujus produktus, gerina klientų aptarnavimą.
ŽŪT departamentas projektuoja ir gamina žemės, miškų ir kelių ūkio techniką, šildymo įrangą, įvairias metalo konstrukcijas, 20 l talpos kanistrus.
„Snol“ departamentas projektuoja bei gamina laboratorines ir pramonines
elektrines krosnis, dujines krosnis, aukštatemperatūres termoizoliacines medžiagas, elektrinius rankų džiovintuvus, sandėliavimo įrangą bei metalinius
baldus. „Vienybės“ departamentas projektuoja ir gamina metalo konstrukcijas, šildymo techniką, vožtuvus ir žiedus kompresoriams bei orapūtes.
FILIALAI
OOO „Snol-Term“ (Rusija), OOO „Termochim“ (Ukraina).
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga; žemės ūkio technika;
miškų technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio bei miško ruošos mašinų gamyba; traktorinės savivartės priekabos ir puspriekabės; rotorinės šienapjovės „Rasa“ ir „Raselė“, skirtos žolei
pjauti; medienos kapoklės 25DH, skirtos medienos atliekoms ir šakoms
smulkinti; šildymo katilų, kūrenamų šiaudais, malkomis ir durpėmis, bei
kaminų, akumuliacinių talpų gamyba.
EKSPONATAI
Puspriekabės SPC14; GPP23; PI 16; SPE19, priekaba SPP14; šiaudais
kūrenamas katilas AKU340, buitiniai katilai bei viryklės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Manufacturing of agricultural and forestry machinery. Manufacturing of
heating boilers, burnt with straw, wood and peat, as well as of fireplaces,
accumulation tanks.
SPC14; GPP23; PI 16; SPE19 semi-trailers, SPP14 trailer. AKU340 boiler
burnt with straw, domestic boilers and stoves.
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UAB UNIPURAS
Tecnikos g. 7A, LT–51241 Kaunas
Tel. +370 687 77 884
Faks. +370 37 37 05 05
El. paštas ramune.k@unipuras.lt
www.unipuras.lt

G14
VADOVYBĖ
Remigijus Kapčiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Šaldymo sistemų techninė izoliacija, skardinimo darbai pramoniniuose
ir individualiuose objektuose. Techninės izoliacijos montavimas. Pastatų
šiltinimas aukšto slėgio 2-jų komponentų poliuretano putomis. Kokybiškas
ir greitas metalinių detalių pjovimas lazeriu iš skardos lakštų.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Tvorų segmentai, lazeriu išpjauti metaliniai balkonų, laiptų, pertvarų
segmentai, lauko židiniai, metaliniai vazonai, apdailos elementai, pastatų
izoliacija, pastatų skardinimas, fermų įrangos detalės, kaminai, vamzdžiai,
naujos ir naudotos skardos apdirbimo staklės, techninė izoliacija, pastatų
šiltinimas poliuretano putomis, metalo lakštų pjovimas lazeriu, skardinimo
darbai, skardos lankstymas, karpymas, įvairaus dizaino gaminiai interjerui
ir eksterjerui (vazonai, pertvaros, laiptai, grindys ir kt.).
EKSPONATAI
Metalo gaminiai, tvorų segmentai, skardos ruošiniai, pastatų šiltinimo
eskizai, vazonai, lauko židiniai, kiti skardos gaminiai, kaminai, lauko baldai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Fence segments, metal segments of balconies, staircase, partitions cut
using laser, metal pots, finishing elements, building insulation, sheet metal
finishing of buildings, parts of farm equipment, fireplaces, pipes, new and
used sheet metal processing machines.
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UAB UPONOR
Ukmergės g. 280, LT–06115 Vilnius
Tel. +370 5 213 2336
Faks. +370 5 213 2337
El. paštas info.lithuania@uponor.com
www.uponor.lt

F38
VADOVYBĖ
Kęstutis Balčiūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Uponor“ – pirmaujanti santechnikos ir šildymo sistemų tiekėja gyvenamųjų ir komercinių pastatų rinkai Europoje bei Šiaurės Amerikoje. Be to,
„Uponor“ Europoje yra labai gerai žinoma, kaip inžinerinės infrastruktūros
produktų tiekėja.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Mikroklimato sprendimai bei šildymo ir vandentiekio sistemos.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sanitary and heating systems for residential and commercial buildings.
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UAB ŪKININKO PATARĖJAS
Gedimino g. 27, LT–44319 Kaunas
Tel. +370 37 22 53 00
Faks. +370 37 22 34 52
El. paštas redakcija@up.lt
www.ukininkopatarejas.lt

VADOVYBĖ
Vytenis Neverdauskas – direktorius

C32, E5, E32

VEIKLOS KRYPTYS
Leidiniai žemės ūkiui ir reklama.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Ūkininko patarėjas“ –
žemės ūkio informacijos ir reklamos lyderis.

„Kaimo laikraštis“ –
savaitraštis kiekvienam kaimo žmogui.

„Šeimininkė“ –
savaitinis žurnalas moterims.

„Rasos“ –
dvisavaitinis žurnalas apie sodus, daržus, gėles.

GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Publications for agriculture and advertising.
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UAB VÄDERSTAD
Vandžiogalos g. 40, Saviečių k., LT–58151 Kaunas
Tel. +370 347 441 55
Faks. +370 347 441 66
El. paštas romas.naudziunas@vaderstad.com
www.vaderstad.com

A5

VADOVYBĖ
Romas Naudžiūnas – generalinis direktorius.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės dirbimo ir sėjos technika, paslaugos, atsarginės dalys, pardavimas.
EKSPONATAI
„Rapid300 C Super XL“, „Carrier 300“, „TopDown300“, „Rollex620“, NZA
600, „Tempo F 8“, „Cultus 300“, „Spirit600C“.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Tillage and sowing equipment, services, spare parts, sale.
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UAB VAIKIS
Verkių g. 29/9, LT–09108 Vilnius
Tel. +370 699 24 996
Faks. +370 37 20 83 38
El. paštas kaunas@vaikis.eu
www.vaikis.eu

F21

VADOVYBĖ
Darius Baguckas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Vaikis“ pristato naujos kartos lėtaeiges sulčiaspaudes „Hurom“, unikalaus dizaino nerūdijančio plieno virtuvinius indus „Silga“ ir „Heller Euro
Professional“ lyginimo sistemą. Nepakartojamas natūralių sulčių skonis,
minimalios energijos sąnaudos gaminant ekologišką maistą be riebalų,
neįtikėtina ekonomija – tai tik maža dalis paslapčių. Apsilankykite „Hurom“,
„Silga“ ir „Heller Euro professional“ stenduose ir sužinokite daugiau.
FILIALAI
Verkių g. 29, 9 korpusas, LT–09108 Vilnius
Tel. / faks. +370 52 77 25 37, mob. +370 652 67 601
El. paštas info@vaikis.eu
Nemuno g. 73, Panevėžys, Verslo centras „Roma“
Tel. / faks. +370 45 42 92 94, mob. +370 699 59 554
El. paštas panevezys@vaikis.eu
Kęstučio g. 36, LT–44310 Kaunas, Kęstučio verslo centras,
Tel. / faks. +370 37 20 83 38, mob. +370 699 24 996
El. paštas kaunas@vaikis.eu
Naujoji uosto g. 8a, LT–92125 Klaipėda, Verslo centras „Limarko“
Tel. / faks. +370 46 41 65 90, mob. +370 699 09 904
El. paštas klaipeda@vaikis.eu
Varpo g. 53A, Šiauliai
Tel. / faks. +370 4121 11 33, mob. +370 685 17 884
El. paštas siauliai@vaikis.eu
PREKĖS IR PASLAUGOS
Lėtaeigės sulčiaspaudės „Hurom“, nerūdijančio plieno virtuviniai indai „Silga“
ir „Heller Euro Professional“ lyginimo sistema.
EKSPONATAI
Lėtaeigės sulčiaspaudės „Hurom“, puodų komplektai „Silga“ ir „Teknika“,
lyginimo sistema „Heller“.

GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
HUROM slow speed juicers, “Silga” stainless steel kitchen implements and
Heller Euro Professional ironing system.
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UAB VARTONAS
Savanorių pr. 303, LT–50123 Kaunas
Tel. +370 37 77 43 77
Faks. +370 37 77 43 78
El. paštas info@vartonas.lt
www.vartonas.lt

C38
VADOVYBĖ
Žilvinas Savickas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Vartonas“ specializuojasi vartų gamyboje. Įmonės gaminami garažo
vartai, priešgaisriniai, greitaeigiai, kiemo vartai atitinka aukščiausius Europos Sąjungos ir kliento reikalavimus. Bendradarbiaujame tik su patikimais
gamintojais. „Vartonas“ – už gerą toną.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Garažo vartai, priešgaisriniai, greitaeigiai, kiemo vartai, vartų remontas.
EKSPONATAI
Kiemo, garažo vartai, automatika vartų aksesuarai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Yard, garage gate, automation, gate accessories.
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UAB VETOIL
Ateities pl. 45, LT–52119 Kaunas
Tel. +370 37 30 98 09
Faks. +370 37 30 98 08
El. paštas info@vetoil.lt
www.vetoil.lt

B28
VADOVYBĖ
Vaidas Minkevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Vetoil“ yra UAB „Adampolis“ grupės įmonė, prekiaujanti aukščiausios
kokybės produktais: alyva, tepimo priemonėmis, įvairiais filtrais bei autochemija. Taip pat teikiame pavojingų atliekų surinkimo paslaugas. 2013-aisiais
tapome „Mannol“ alyvos ir tepalų atstovais.
FILIALAI
Įmonė veiklą vykdo visoje Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas;
konsultacijos aplinkosaugos klausimais;
apskaita;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Gulf“ alyva ir tepalai, „Fleetguard“ filtrai bei „Bardahl“ autochemija.
EKSPONATAI
„Gulf“, „Mannol“ alyva ir tepalai, „Fleetguard“ filtrai, „Bardahl“ autochemija.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
GULF oil and grease, FLEETGUARD filters, BARDAHL automobile chemical products.
Collection of hazardous and non-hazardous waste, consultations of environmental safety issues. Accounting.
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VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG FILIALAS

VH LIETUVA

Universiteto g. 8A, Akademija, LT–53345 Kauno r.
Tel. +370 37 39 77 43
Faks. +370 37 39 77 46
El. paštas k.schindler@vereinigte-hagel.lt
www.vereinigte-hagel.lt

E41
VADOVYBĖ
Algimantas Navickas – filialo vadovas.
APIE ĮMONĘ
„Vereinigte Hagelversicherung“ VVaG filialas „VH Lietuva“ teikia Lietuvos
žemdirbiams pasėlių draudimo paslaugas. Draudžiami javų, rapsų, grikių,
bulvių, kukurūzų, bulvių, ankštinių augalų ir mišinių pasėliai. Žieminiai
augalai draudžiami nuo penkių rizikų – krušos, audros, liūties, iššalimo bei
stichinės sausros, vasariniai nuo keturių rizikų – krušos, audros, liūties bei
stichinės sausros.
Žemdirbiai gali pasirinkti draudimo rizikas, draudžiamų augalų grupes bei
draudimo sumas.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Pasėlių draudimas nuo krušos, audros, liūties, iššalimo bei stichinės
sausros.
EKSPONATAI
Pasėlių draudimas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„VH Lietuva“ – „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ branch – provides
farmers with crop insurance services. The insured crops: crops, rape,
buckwheat, potato, corn, legume and mixtures. Winter plants are insured
against five risks – rains, storms, showers, frost and natural draught,
summer plants are insured against four risks – rains, storms, frost and
natural draught.
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UAB VIDARA
Gedimino g. 3A, LT–68306 Marijampolė
Tel. +370 343 51 584
Faks. +370 34 35 62 89
El. paštas alvydas.kanapeckas@vidara.lt
www.vidara.lt

B6
VADOVYBĖ
Darius Kemeraitis – generalinis direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Vidara“ įsteigta 1992 metais Marijampolėje.
FILIALAI
Turime 11 prekybos skyrių, įsikūrusių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Utenoje, Tauragėje, Jurbarke
ir Plungėje.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Prekyba stogo dangomis, jų priedais, stogo saugos ir žaibosaugos elementais, lietaus nuvedimo sistemomis, fasadų apdaila ir surenkamais angarais
bei statybos – restauracijos darbai, teikiame projektavimo paslaugas,
skaičiuojant laikančius paklotus ir parenkant daugiasluoksnes plokštes
statiniams, parenkame ir montuojame žaibosaugą, matuojame varžas,
pristatome gaminius visoje Lietuvoje.
Atstovaujame prekinius ženklus: „Ruukki“, „Eternit Baltic“, „Monier“, „Tondach“, „Velux“, „Tyvek“, „Schiedel“.
EKSPONATAI
Angarai, stogo dangos, priedai, saugos elementai, žaibosauga, lietaus nuvedimo sistema, stoglangiai, membranos, fasadų apdaila, lankstiniai, bukletai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of roof coating and accessories, lighting protection components,
rainwater discharge systems, façade finishing and pre-fabricated sheds.
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UAB VILAGRA
Giedrių k., LT–70192 Vilkaviškio r.
Tel. +370 342 41 120
Faks. +370 342 20 320
El. paštas valdas@vilagra.lt
www.vilagra.lt

B15
VADOVYBĖ
Renata Žemaitaitienė
APIE ĮMONĘ
Įmonė užsiima traktorių, kombainų, statybinės technikos atsarginių dalių
tiekimu, tai pat atliekame lauko purkštuvų technines apžiūras.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Atsarginės detalės „Claas“, „John Deere“, „New Holland“, „Ford“, „Massey
Ferguson“, „Case“, „Deutz“, „Fendt“, JCB ir kt. Prekiaujame „Perkins“,
„Cummins“, „Caterpillar“, MWM, „Case“, „Ford“ ir kitomis variklių detalėmis, hidrauliniais siurbliais, „Carraro“ tiltų detalėmis, dėvėtomis traktorių
detalėmis. Lauko purkštuvų techninės apžiūros.
EKSPONATAI
Atsarginės detalės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Supply of spare parts for tractors, harvesters and building machinery.
Technical inspection of field sprayers.
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UAB VILKONA
Elektrinės g. 8, LT–03150 Vilnius
Tel. +370 608 03 349
El. paštas natalja@vilkona.lt
www.vilkona.lt

G8
VADOVYBĖ
Olegas Kaušinis
APIE ĮMONĘ
UAB „Vilkona“ – patikimas statybų partneris. Statome gyvenamuosius
ir gamybinius pastatus. Atliekami visi bendrastatybiniai darbai. Taip pat
statome ir rekonstruojame gyvulininkystės fermas, arklides, maniežus bei
ūkio paskirties pastatus.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Stogų dengimas, betonavimas, konstrukcijų montavimas, apšiltinimas. Angarai (šalti, šilti), šaldytuvai (gilaus šaldymo kameros), fermos, paukštynai,
dirbtuvės, sandėliai, maniežai. Statyba, rekonstrukcija.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Roof coating, concreting, installation of structures, insulation.
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UAB VIPAKUS
Taikos pr. 116, LT–51152 Kaunas
Tel. +370 679 66 786
Faks. +370 37 72 89 49
El. paštas vidas@vipakus.lt
www.vipakus.lt

C6
VADOVYBĖ
Tomas Bujauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Pagrindinė UAB „Vipakus“ veikla – prekyba alyva, tepalais, eksploataciniais
skysčiais ir „AdBlue“ tirpalu. Šiuo metu galime pasiūlyti prekinių ženklų
produkciją: „Mobil“, „Texaco“, „Neste“, „Mol“, „Lotos“, „Gazprom“ ir „Gost“.
Platus prekybos sandėlių tinklas, greitas prekių pristatymas užsakovui.
FILIALAI
Tilžės g. 135, LT–91100 Klaipėda, mob. +370 609 98 820
A. Poviliaus g. 1, LT–82160 Radviliškis, mob. +370 609 98 830
Alovės g. 5A, LT–62163 Alytus, mob. +370 609 06 070
Veiklą vykdome visoje Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Alyva, tepalai ir eksploataciniai skysčiai, naudotos alyvos surinkimas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale of oil, greases, operational liquids and „AdBlue“ solution.
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MB VISMAS
Laukininkų g. 5–20, LT–95179 Klaipėda
Tel. +370 600 95 577
El. paštas vismantas.radzevicius@gmail.com
www.vismas.lt

C79, G6
VADOVYBĖ
Vismantas Radzevicius – vadovas.
APIE ĮMONĘ
Didmeninė, mažmeninė prekyba ekologiškomis valymo priemonėmis, dantų
pastomis ir šepetėliais su nano auksu ir nano sidabru.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Ekologiškos valymo priemonės, dantų pasta ir šepetėliai su nano auksu
ir nano sidbru.
EKSPONATAI
Ekologiškos valymo priemonės.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Ecological cleaning agents, tooth paste and brushes with nano-gold and
nano-argentum.

Ką pasėsi... 2014

297

Parodos dalyviai

UAB VITERA BALTIC
Jonavos g. 204A, LT–44151 Kaunas
Tel. +370 652 00 153
Faks. +370 37 33 00 69
El. paštas info@vitera.lt
www.vitera.lt

E13
VADOVYBĖ
Arminas Kildišis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Vitera Baltic“ tiekia pažangiausias ir aukščiausios technologijų pasaulinių gamybos lyderių trąšas. Atstovaujame Izraelio kompanijos gaminamas
„Nutrivant Plus“ trąšas ir Ispanijos bendrovės „Atlantica Agricola“ trąšas.
FILIALAI
Platintojas Lietuvoje UAB „Litagros prekyba“.
VEIKLOS KRYPTYS
Augalininkystė (daržininkystė, sodininkystė, gėlininkystė);
augalų apsauga ir trąšos;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Nutrivant“ trąšos (Izraelis) – tręšimo per lapus technologija su unikalia
bio paviršiaus aktyviąja medžiaga „Fertivant“, kuri užtikrina veiksmingą
ir maksimalų augalo aprūpinimą maisto medžiagomis. „Atlantica“ trąšos
(Ispanija) – skystos trąšos, pagamintos iš huminių ir fulvinių rūgščių,
augalininkystei, sodininkystei, daržininkystei, ekologiniams ūkiams, dekoratyviniams augalams ir gėlėms.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
NUTRIVANT fertilizers (Israel)– the technology of fertilization through leafs
with a unique FERTIVANT BIO surface-active agent.
ATLANTICA fertilizers (Spain)– liquid fertilizers made of humic and fulvic
acids for crop production, horticulture, gardening, ecological farms, ornamental plants and flowers.
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UAB VL RENTAL
Ateities pl. 45, LT–52119 Kaunas
Tel. +370 643 07 927
El. paštas mantas.sakalauskas@adampolis.lt
www.adampolisrental.lt

B28, C42
VADOVYBĖ
Laimis Krevnevičius – direktorius.
APIE ĮMONĘ
„Adampolis Rental“ – oficialus „Dieci“, „Wacker Neuson“, „Kramer allrad“
bei „Jako“ prekės ženklų atstovas Lietuvoje. „Adampolis Rental“ taip pat
užsiima žemės ūkio ir statybinės technikos pardavimu ir nuoma, teikia šios
technikos serviso paslaugas bei atlieka jos garantinį ir pogarantinį remontą.
FILIALAI
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Marijampolė.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Teleskopiniai krautuvai, vikšriniai ir ratiniai ekskavatoriai, krautuvai, žemės
ūkio traktoriai, kaušai, statybiniai vežimėliai ir t. t., žemės ūkio traktorių
pardavimas ir nuoma, statybinės technikos pardavimas ir nuoma, mobilus
žemės ūkio ir statybinės technikos servisas, garantinis ir pogarantinis
technikos remontas.
EKSPONATAI
Teleskopiniai krautuvai, žemės ūkio technika.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Telescopic loaders, caterpillar and wheeled excavators, loaders, agricultural
tractors, shovels, building trolleys, etc.
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UAB VR GROUP
Vasario 16-osios g. 27–12, LT–35185 Panevėžys
Tel. +370 699 65 600
El. paštas vytenis@vrg.lt
www.vrg.lt, www.lindec.biz

F36
VADOVYBĖ
Vytenis Razgūnas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „VR Group“ nuo 2009 metų specializuojasi prekyba statybinėmis
medžiagomis, skirtomis betoninių grindų įrengimui. Įmonė atlieka senų
(naujų) fermų, saugyklų ir kitokios paskirties pastatų grindų bei betoninių
konstrukcijų gamybos bei renovavimo darbus.
FILIALAI
Įmonė turi savo filialą Baltarusijoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Statybinė įranga betonuotojams, statybiniai mišiniai ir chemija betonui,
medžiagos rezervuarams, grindų renovacijos darbai, grindų betonavimas,
namų, sandėliavimo pastatų statyba iš polistireno putplasčio, sistema
„Armo“.
EKSPONATAI
Sistemos „Armo“ konstrukcinė detalė, „Lithurin“ betono apsaugos produktų
linija ūkininkams, betono luitų demonstravimas apdirbus spec. medžiagomis.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Building equipment for concreters. Constructional mixtures and chemical
products for concrete. Materials for reservoirs. Floor renovation works, floor
concreting. Construction of houses, warehouse buildings of polystyrene
foam. „Armo“ system.
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UAB WESTERN FABRICATIONS
Kapėnų k., Viekšnių sen., LT–89477 Mažeikių r.
Tel. +370 44 32 85 48
Faks. +370 44 32 85 46
El. paštas info@western.lt
www.westerntrailers.eu

D18
VADOVYBĖ
Darius Jurkus – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Įmonė projektuoja ir gamina įvairios paskirties puspriekabes, skirtas žemės
ūkiui, srutovežius, mėšlo kratytuvus, diskinius skutiklius, giluminius podirvio
purentuvus, kaušus, konteinerius ir įvairios paskirties metalo konstrukcijas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktorinės puspriekabės, mėšlo kratytuvai, srutovežiai, diskiniai skutikliai,
giluminiai podirvio purentuvai, kaušai, konteineriai, įvairios paskirties metalo
konstrukcijos.
EKSPONATAI
Traktorinė puspriekabė, mėšlo kratytuvas, srutovežis, grūdų perkrovimo
puspriekabė, gyvulių pervežimo puspriekabė, diskinis skutiklis, giluminis
podirvio purentuvas, kaušai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Designs and manufactures various-purpose semi-trailers for agriculture,
slurry tankers, muck spreaders, disc scrappers, deep subsoil bulldozers,
shovels, containers and various-purpose metal structures.
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WIELTON S.A.

Wielun 98–300, g. Baranowskiego 10 A, Lenkija
Tel. +370 5 212 3024
Faks. +370 5 260 2024
El. paštas m.kleczkowski@wielton.com.pl
www.wielton.com.pl

D16

VADOVYBĖ
Włodzimierz Masłowski
APIE ĮMONĘ
„Wielton“ S.A. – puspriekabių ir priekabų traktoriams gamintojas. Puspriekabių, priekabų ir antstatų sunkvežimiams gamybos lyderis Lenkijos rinkoje.
Gaminame savivarčius, refrižeratorius, izotermines, konteinerines, su
judančiomis grindimis, tentines ir užuolaidines puspriekabes bei priekabas.
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Priekabos, puspriekabės.
EKSPONATAI
Žemės ūkio technika.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Wielton S.A. – the manufacturer of trailers and semi-trailers for tractors.
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UAB WITRAKTOR
Pirklių g. 6, LT–02300 Vilnius
Tel. +370 5 260 3242
Faks. +370 5 260 2782
El. paštas julija.lengertiene@wihuri.com
www.witraktor.lt

D42
VADOVYBĖ
Rasantas Valaitis – vadovas.
APIE ĮMONĘ
UAB „Witraktor“ – oficialus „Caterpillar“ atstovas Lietuvoje.
FILIALAI
Vilnius, Kaunas, Klaipėda
VEIKLOS KRYPTYS
Žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
statybos technika.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naujų ir naudotų „Caterpillar“ mašinų ir generatorių pardavimas, nuoma,
priežiūra ir remontas. Operatyvus atsarginių dalių tiekimas ir serviso paslaugos „Cat“ technikai visoje Lietuvoje.
EKSPONATAI
Ratinis krautuvas, ekskavatorinis krautuvas, teleskopinis krautuvas, dyzelinis generatorius.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale, lease, maintenance and repair of new and used Caterpillar machinery
and generators.
Supply of spare parts and services for Cat equipment all round Lithuania.
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UAB WOLF SYSTEM
Ketūnų k., LT–81213 Šiaulių r.
Tel. +370 615 45 315
El. paštas egidijus@wolfsystem.lt
www.wolfsystem.lt

F26
VADOVYBĖ
Kęstutis Šniukas
APIE ĮMONĘ
„Wolf System“ – tai patikimas specialistas medžio, metalo, gelžbetonio ir
gyvenamųjų namų statyboje. Kompanija turi daugiau nei 40 metų patirtį
tarptautiniu mastu.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio, komercijos ir pramonės pastatų, rezervuarų, biojėgainių bei
individualių namų statyba ir projektavimas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Timber, metal, reinforced-concrete for construction of industrial and residential buildings.
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UAB ŽAIBAS
Šiaulių g. 2c, LT–82142 Radviliškis
Tel. +370 698 56 627
Faks. +370 422 60 032, +370 422 61 216
El. paštas info@agrozaibas.com
www.agrozaibas.com

A16, E19
VADOVYBĖ
Vidutis Lakštinis – direktorius.
APIE ĮMONĘ
Bendrovė veiklą pradėjo 1992 metais. Įmonė užsiima žemės ūkio technikos,
fermų įrangos, spec. paskirties technikos prekyba bei gamyba.
VEIKLOS KRYPTYS
Produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio technika;
komunalinio ūkio technika;
kita su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Traktoriai, pašarų smulkintuvai-maišytuvai-dalytuvai, žemės įdirbimo technika, drėgnų grūdų traiškytuvai, įvairios paskirties priekabos ir puspriekabės,
srutvežiai, mėšlo kratytuvai, kukurūzų pjaunamosios-smulkintuvai, trąšų
barstytuvai, purkštuvai, šienavimo technika, ritininiai ir ryšuliniai presai,
rulonų vyniotuvai, frontaliniai krautuvai ir jų atsarginės dalys, mėšlo šalinimo
įranga, stogų ventiliacinės sistemos, boksai, guminiai kilimėliai, silikoniniai
čiužiniai, masažiniai šepečiai, nameliai veršeliams, girdyklos, šalto ir šilto
laikymo tvartams užuolaidų sistemos, saitai gyvulių pririšimui ir jų dalys,
melžimo linijos ir aikštelės, mobilieji melžimo aparatai, pieno aušinimo
įrengimai, dyzeliniai ir benzininiai generatoriai, vakuumo įrenginiai, sniego
valytuvai, smėlio (druskos) barstytuvai, valymo technika, konteineriai,
asenizacinės cisternos.
Teikia konsultacijas statant naujas bei rekonstruojant senas fermas. Serviso
paslaugos.
EKSPONATAI
Pašarų priedai galvijams „Sano“, žemės ūkio technika, fermos įranga,
melžimo robotas.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Sale and manufacturing of agricultural machinery, farm equipment and
other special purpose equipment.
SANO feed additives for cattle, agricultural machinery, farm equipment,
milking robot.
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UAB ŽAIBOSAUGA LT
Bandužių g. 16–46, LT–95224 Klaipėda
Tel. +370 642 22 244
El. paštas info@zaibosauga.lt
www.zaibosauga.lt

E7
VADOVYBĖ
Marius Strankauskas – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Žaibosauga LT“ užsiima žaibosaugos įrengimo, viršįtampių montavimo
bei elektros instaliavimo darbais. Kruopščiai parinksime, pakonsultuosime
ir įrengsime. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Naujos kartos negendantys „Ingesco“ žaibolaidžiai, tradiciniai (pasyviniai)
žaibolaidžiai, aktyviniai žaibolaidžiai, viršįtampių ribotuvai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„ŽAIBOSAUGA LT“ UAB installs lighting protection, overvoltage protection
and executes wiring works.
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UAB ŽALIOJI ŠILUMA
Simno g. 35A, LT–46372 Kaunas
Tel. +370 614 63 453
El. paštas info@zaliojisiluma.lt
www.eska.lt, www.kolektoriai.lt

C55
VADOVYBĖ
Mindaugas Žiemys – direktorius.
APIE ĮMONĘ
UAB „Žalioji šiluma“ – saulės kolektorių gamintojas. Mūsų sukurti saulės
šildytuvai skirti vandens šildymui buityje ir gamyboje. Dėl ypatingo dizaino
šildytuvo sumontavimui ir pajungimui pakanka elementarių žinių ir sugebėjimų, todėl tai gali padaryti bet kuris namų meistras.
VEIKLOS KRYPTYS
Statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Saulės šildytuvai „Eska“.
EKSPONATAI
Saulės šildytuvai „Eska“.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Žalioji šiluma“ UAB is the manufacturer of solar collectors.
„ESKA“ solar heaters.
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UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ 
GARANTIJŲ FONDAS
Blindžių g. 17, LT–08111 Vilnius
Tel. +370 5 260 8406
Faks. +370 5 260 8405
El. paštas info@garfondas.lt
www.garfondas.lt

E22

VADOVYBĖ
Danguolė Čukauskienė – direktorė.
APIE ĮMONĘ
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti kreditų bei
lizingo garantijas bankams, kredito unijoms ir lizingo bendrovėms. Fondas
sudaro galimybes pasiskolinti iš bankų, kredito unijų bei lizingo bendrovių,
neturint pakankamai įkeičiamo turto.
VEIKLOS KRYPTYS
Su žemės ūkiu susijusi veikla.
PREKĖS IR PASLAUGOS
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugos: garantijų teikimas už
kreditus, skirtus investiciniams projektams finansuoti; garantijų teikimas už
kreditus, imamus ES finansine parama remiamiems projektams įgyvendinti;
garantijų teikimas už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti; garantijų teikimas
finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už perkamą naują (nenaudotą)
žemės ir miškų ūkio techniką, gamybinę įrangą bei kitus įrenginius; garantinio užmokesčio kompensavimas paslaugų gavėjams; paskolų fondo
lengvatinių kreditų teikimo administravimas.
Paslaugomis gali pasinaudoti ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kitos žemės ūkio įmonės, smulkios ir vidutinės įmonės kaime, žemės
ūkio produktų perdirbėjai mieste ir kaime, kaimo bendruomenės ir vietos
veiklos grupės, mokslo ir studijų institucijų eksperimentiniai, mokomieji ar
bandymų ūkiai.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
Agricultural Credit Guarantee Fund is a financial institution providing credit
and leasing guarantees to banks, credit unions and leasing companies.
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UAB Ž. Ū. PROJEKTAI
Gluosnių g. 3, Ramučių k., Karmėlavos sen., LT–54465 Kauno r.
Tel. +370 670 23 070
Faks. +370 37 43 24 52
El. paštas ramunas@unipro.lt
www.zuprojektai.lt

F40
VADOVYBĖ
Ramūnas Riškus
VEIKLOS KRYPTYS
Gyvulininkystė;
paukštininkystė;
žirgininkystė;
produktai gyvulininkystei ir fermų įranga;
žemės ūkio produkcijos perdirbimo įranga;
statybos, vandentvarkos ir šilumos ūkio įranga;
žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos.
PREKĖS IR PASLAUGOS
„Micronbio-systems“ (Anglija) biologiniai preparatai srutų apdorojimui,
siloso konservantai, mikotoksinų neutralizatoriai, baltyminiai ir mielių priedai
pašarams, srutų talpyklų statyba, verslo projektų rengimas ES paramai
gauti, biodujų jėgainių statyba.
GOODS, SERVICES, SHOWPIECES
„Micronbio-systems“(England) biological products for slurry processing, silos
preservatives, mycotoxin neutralizers, proteins and yeast additives for feeds.
Construction of slurry tanks.
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