Konkursa “Sējējs – 2015” vērtēšanas rezultāti
1. Gada lauku saimniecība
Atzīts par laureātu
Alūksnes novada z/s „Kadiķi M.A.”, saimnieko Mārtiņš Augstkalnietis
Piešķirtas veicināšanas balvas
Kuldīgas novada z/s Jaunkalni”, saimnieko Gatis Zonenbergs
Ventspils novada z/s „Oši”, saimnieko Raitis Krūmiņš
2. Gada uzņēmums pārtikas ražošanā
Atzīts par laureātu
Alojas novada SIA „Aloja Starkelsen”, vadītājs Jānis Garančs
Piešķirtas veicināšanas balvas
Talsu novada a/s „Talsu piensaimnieks”, vadītājs Dainis Norenbergs
Kocēnu novada SIA „Milda KM”, vadītājs Vilnis Vorobjovs
3. Ģimene lauku sētā
Atzīts par laureātu
Ogres novada z/s „Ogrēni”, saimnieko Gailīšu ģimene (Valentīna Gailīte)
Piešķirtas veicināšanas balvas
Preiļu novada z/s „Palmas”, saimnieko Kļavinsku ģimene (Valērijs Kļavinskis)
Talsu novada z/s „Lejas”, saimnieko Braueru ģimene (Kaspars Brauers)
4. Jaunais veiksmīgais zemnieks
Atzīts par laureātu
Zilupes novada SIA „Vinca Agro”, saimnieko Andrejs Rasimenoks
Piešķirtas veicināšanas balvas
Daugavpils novada z/s „Debeskalni”, saimnieko Ainārs Jonāns
Ogres novada SIA „Atmati”, saimnieko Gatis Atmats
5. Bioloģiskā lauku saimniecība
Atzīts par laureātu
Vecumnieku novada z/s „Ozoli”, saimnieko Andris Kalniņš
Piešķirtas veicināšanas balvas
Krimuldas novada i/k „Ozoliņi ZL”, saimnieko Zigmārs Logins
Riebiņu novada z/s „Juri”, saimnieko Juris Lubāns
1

6. Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā
Atzīts par laureātu
Projekts „Loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāli tehniskās bāzes izveide”,
Ventspils novads, SIA „Daba Laba”, pārstāv Loreta Pižika
Piešķirtas veicināšanas balvas
Projekts „Goda saimnieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā”, Aglonas novads,
biedrība „Gūdu saimineiču bīdreiba”, pārstāv Vija Kudiņa
Projekts „Bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS „Viļāni””, Viļānu
novads, LPKS „Viļāni”, pārstāv Aija Kiserovska
7. Jaunais zinātnieks
Atzīts par laureātu
Dr. agr. Ilze Grāvīte, par darbu „Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica
L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti”, darba zinātniskais vadītājs asoc. prof.,
Dr. agr. Mintauts Āboliņš
Piešķirtas veicināšanas balvas
Dr. agr. Valda Laugale, par darbu „Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu
ražošanas periodu lauka apstākļos”, darba zinātniskie vadītāji – Dr. biol. Sarmīte
Strautiņa un Dr. agr. Kaspars Kampuss
Dr. agr. Diāna Ruska, par darbu „Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo
govju pienā”, darba zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr. agr. Daina Jonkus
8. Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā piešķirta balva zootehniķei Maijai
Brunovskai.
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