Konkursa “Sējējs 2016” vērtēšanas komisiju sastāvi
1.1. „Gada lauku saimniecība”:
komisijas
Māris Narvils
priekšsēdētājs
komisijas
priekšsēdētāja
vietniece
komisijas locekļi

Aija Balode
Juris Cīrulis
Erna Galvanovska
Aiga Kraukle

Gints Lanka

1.2. „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”:
komisijas
Ilona Mežiniece-Briede
priekšsēdētāja
komisijas
Arvīds Zirnis
priekšsēdētājas
vietnieks
komisijas locekļi
Marats Vasariņš
Ligita Turnere
Santa Pāvila

1.3. „Ģimene lauku sētā”:
komisijas
Vineta Geršebeka
priekšsēdētāja
komisijas
Māra Svīre
priekšsēdētājas
vietniece
komisijas locekļi
Ēriks Hānbergs
Ingmārs Līdaka
Daina Bruņiniece
Dace Markvarte

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) Augkopības
nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā;
biedrības „Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” (LOSP) valdes locekle;
biedrības „Zemnieku saeima” (ZS) valdes
priekšsēdētāja vietnieks;
Lauksaimniecības datu centra direktora
vietniece;
LOSP pārstāve, Kartupeļu audzētāju un
pārstrādātāju savienības valdes
priekšsēdētāja;
ZM Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vadītāja vietnieks.

ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
(TTAD) direktora vietniece;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas
uzraudzības daļas vadītājs;
ZM TTAD Pārtikas nozares nodaļas
vecākais referents;
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas
valdes locekle;
LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja.

biedrības „Latvijas Lauku sieviešu
apvienība” valdes priekšsēdētāja;
rakstniece;
žurnālists;
Latvijas Republikas Saeimas deputāts
žurnāliste;
LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu
vadītāja.

1.4. „Jaunais veiksmīgais zemnieks”:
komisijas
Aiva Zvirbule
priekšsēdētāja
komisijas
priekšsēdētājas
vietniece
komisijas locekļi

Sandra Strēle
Mārtiņš Irbe

Elīna Ozola
Guntis Vilnītis
Kārlis Ruks

1.5. „Lauksaimniecības kooperatīvs”:
komisijas
Indulis Jansons
priekšsēdētājs
komisijas
priekšsēdētāja
vietniece
komisijas locekļi

Diāna Urdziņa
Sanita Putniņa
Edgars Griķītis
Linda Siliņa

1.6. „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks”:
komisijas
Ilze Kļava
priekšsēdētāja
komisijas
Lelde Vazdiķe
priekšsēdētājas
vietniece
komisijas locekļi
Kārlis Ruks
Jānis Drigins
Baiba Bērziņa

ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta
(LAAD) Lauku attīstības fondu atbalsta
nodaļas vadītāja vietniece;
ZM LAAD Lauku attīstības fondu atbalsta
nodaļas vecākā referente;
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
Lauksaimniecības un lauku attīstības
departamenta Lauksaimniecības un
mežsaimniecības daļas vecākais referents;
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja;
LOSP valdes loceklis, Latvijas Industriālo
kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs;
biedrības „Latvijas Jauno Zemnieku klubs”
valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Biedrības “Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācija” (LLKA) valdes
priekšsēdētājs;
ZM LAAD Valsts atbalsta plānošanas
nodaļas vecākā referente;
LLKA projektu vadītāja;
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” Meliorācijas
departamenta vadītājs;
LLKC Ekonomikas nodaļas ekonomikas
konsultante.

biedrības „Latvijas Mazpulki” padomes
priekšsēdētāja vietniece;
Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes
lietu speciāliste;
biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku klubs”
valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras programmu vadītājs;
LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu
vadītāja.

1.7. „Zinātne lauku attīstībai”:
komisijas
Dainis Lapiņš
priekšsēdētājs

komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks

Baiba Rivža

komisijas locekļi

Ilze Slokenberga

Edgars Treibergs
Aleksandrs
Jemeļjanovs
Dainis Viesturs

Daina Kārkliņa
Viktorija Zaļūksne

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Lauksaimniecības fakultātes profesors emeritus,
vadošais pētnieks, Dr.agr.; Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
(LLMZA) Lauksaimniecības zinātņu nodaļas
vadītājs;
LLMZA prezidente, Latvijas Augstskolu
profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas
Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu
apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle,
LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec.;
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas
vadītāja vietniece, LLMZA goda locekle;
LOSP valdes priekšsēdētājs;
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors
emeritus, Valsts emeritētais zinātnieks, LLMZA
loceklis, Dr.habil.agr., Dr.med.vet.;
Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta
padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks,
LLMZA loceklis, Dr.sc.ing.;
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore,
Valsts emeritētā zinātniece, Dr.sc.ing.;
LLMZA zinātniskā sekretāre, eksperte Dr. oec.

