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ATVAD ĪJĀMIES  
 

SŪTĪBA – BŪT AGRONOMAM. M ĀRIS GRĪNVALDS 

12.05.1944.–01.12.2015. 

Latvijas Agronomu biedrības prezidents – valdes priekšsēdētājs, ilggadējs SIA „Kurzemes 
sēklas” agronoms, viens no Latvijas Šķirnes sēklu asociācijas dibinātājiem, Zemkopības ministrijas 
Nacionālās šķirņu padomes Dārzeņu ekspertu komisijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Valsts eksāmenu komisijas dārzkopībā loceklis, konsultants–eksperts Mazpulku darbu 
koordinēšanā un izvērtēšanā, Talsu novada domes deputāts. Bija. 1. decembra agrā rītā Māris 
mūžībā aizgāja pēkšņi. Palika daudz ieceru un plānu darāmiem darbiem visās jomās, kur Māris 
aktīvi darbojās. 

Pēc Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma diploma iegūšanas Māris turpināja apgūt 
agronoma arodu, un 1971. gadā absolvēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Aktīvs sportā un 
sabiedriskajā dzīv, kā studentu zinātniskās padomes loceklis un speciālists dārzkopībā jau no 
2. kursa recenzēja studentu  diplomdarbus dārzkopībā. No 1971. līdz 1981.gadam strādāja par 
galveno agronomu sava dzimtajā Matkules pagasta kolhozā „1. maijs”, kurš tolaik allaž bija 
republikas pirmrindnieku vidū. Kā nozares lietpratēju Māri uzaicināja strādāt par galveno 
agronomu Dārzeņu šķirnes sēklu Talsu starprajonu nodaļā, kur darba lauks bija krietni plašāks, 
pārzinot un organizējot darbu četru Kurzemes  rajonu sēklaudzēšanas saimniecībās. Pēc neatkarības 
atgūšanas uz šī uzņēmuma bāzes radīta  SIA „Kurzemes sēklas”. Vairāk nekā 30 darba gadi 
aizvadīti agronoma darbā. No tiem – krietna daļa, strādājot SIA “Kurzemes sēklas” par galveno 
agronomu. 

Māra vadībā ierīkoti dārzeņu un puķu demonstrējumu lauki Talsos un Pūrē, uz kuru bāzes tiek 
rīkotas tradicionālās „lauku dienas”. Pārdošanā tika laistas un ieteiktas tikai tādas, t. sk ārzemju 
kultūraugu šķirnes, kas 2 gadus pārbaudītas Latvijas apstākļos. Māris bija pieprasīts lektors gan 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, gan zemnieku apmācību semināros visā Latvijā. Viņš bija viens 
no Latvijas Šķirnes sēklu asociācijas dibinātājiem, ilgstoši darbojās Zemkopības ministrijas 
Nacionālās šķirņu padomes Dārzeņu ekspertu komisijā. Pēc Māra ierosmes tapa un viņa vadībā 
notika konkurss „Veiksmīgākais jaunais zemnieks–agronoms”, kas ir iekļauts populārajā  
gadskārtējā Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Sējējs”. 

Pēc Latvijas Agronomu biedrības vienprātīga lēmuma atzīts par 2003. gada labāko agronomu, 
saņemot ceļojošo balvu „Zelta vārpa”. 2007. gadā Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas 
pilī,svinīgā ceremonijā pasniedza Valsts augstāko apbalvojumu – Atzinības krustu, ieceļot Māri 
Grīnvaldu Atzinības krusta kavaliera kārtā, par pašaizliedzīgu ieguldījumu Latvijas 
lauksaimniecības attīstībā, jauno lauksaimnieku audzināšanā un atbalstīšanā, par agronomu 
tradīciju, pieredzes un paaudžu mantojuma nodošanu Latvijas jaunajiem zemniekiem. Par 
nopelniem Latvijas lauksaimniecības labā 2011. gada 2. novembrī Mārim tika piešķirta 
Zemkopības ministrijas medaļa „Par centību”. 

Māris Grīnvalds savā mīlētajā Latvijas zemē ir atstājis paliekošas pēdas. Apglabāts Talsos, 
Eglaines kapos. 

 
Cieņā noliecot galvu, Dz. Kreišmane. 

 
 
 
  


	SŪTĪBA – BŪT AGRONOMAM. MĀRIS GRĪNVALDS12.05.1944.–01.12.2015.



