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RĪKOJUMS 

Rīgā 

 

       Nr.     

 

 

Par gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2022”  

pretendentu vērtēšanas komisiju 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo daļu un pamatojoties uz ar 

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) 2022. gada ... marta rīkojumu Nr. … “Par gada balvu 

zivsaimniecībā “Lielais loms 2022”” apstiprinātā nolikuma 20. punktu kā arī Zivsaimniecības 

konsultatīvās padomes 2022. gada 23. februāra protokola Nr. 4.2-8e/2/2022 2. punktā noteikto: 

 

1. Izveidot Balvas pretendentu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

 

komisijas 

priekšsēdētājs 

Normunds Riekstiņš Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 

departamenta direktors 

komisijas 

priekšsēdētāja 

vietnieks 

Rinalds Vācers Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un 

valsts atbalsta departamenta direktors 

komisijas locekļi Didzis Ustups Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju 

resursu pētniecības departamenta vadītājs 

   

Kristaps Gramanis 

 

 

 

Santa Brāle 

 

Juris Dančauskis 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības 

sadarbības tīkla (turpmāk – ZST) projektu 

vadītājs 

biedrība „Liepājas rajona partnerība” 

pārstāve 

biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” 

pārstāvis 

Viesturs Ūlis biedrības “Latvijas Zivsaimnieku 

asociācija” pārstāvis 

Mārcis Ziņģis biedrības “Latvijas zivju audzētāju 

asociācija” pārstāvis 

Māris Trankalis AS Brīvais Vilnis valdes loceklis, 

izpilddirektors 

 

 

5. Uzdot komisijas locekļiem pirms Balvas pretendentu vērtēšanas aizpildīt apliecinājumu 



(pielikumā) un parakstīt to. Parakstītu  apliecinājumu ieskenēt un elektroniski nosūtīt ZM Preses 

un sabiedrisko attiecību nodaļai kaspars.funts@zm.gov.lv. 

 

 

 

Valsts sekretārs         R.Kronbergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K.Funts, 67878705 

kaspars.funts@zm.gov.lv 

 

Kopijas – ministram, valsts sekretāram, parlamentārajam sekretāram, Zivsaimniecības departamentam, Iekšējā 

audita nodaļai, Juridiskajam departamentam, Lauku atbalsta dienestam, Pārtikas un veterinārajam dienestam, SIA 

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam 

institūtam “BIOR”, biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībai “Latvijas Zivsaimnieku asociācija”, 

biedrībai “Latvijas Zvejnieku federācija”, biedrībai “Latvijas Zivrūpnieku savienība”, biedrībai “Kurzemes 

Zvejnieku asociācija”, biedrībai “Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija”, biedrībai “Latvijas Lauku forums”, 

biedrībai “Rīgas šprotes”, biedrībai “Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācija”, biedrībai “Latvijas Zivju 

audzētāju asociācija”, biedrībai “Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomei. 
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