Uzvārds, vārds

Amats, grāds

Aberberga - Augškalne Līga

Rīgas Stradiņa universitātes profesore

Adāviča Ieva

Smiltenes tautas deju ansambļa "Ieviņa"
vadītāja

MK rīkojuma
datums

20.09.2010.

09.11.2005.

MK
rīkojuma
numurs

Par ko piešķirts MK Atzinības raksts

Nr.560

Par ilggadēju ieguldījumu Stradiņa
universitātes studiju programmas "Medicīna"
attīstībā, starptautisku atzinību guvušu
zinātnieciskās pētniecības projektu izstrādē.

Nr.717

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu identitātes
un pašapziņas stiprināšanā, uzturot un attīstot
tautas dejas mākslas tradīcijas Latvijā.
Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par būtisku ieguldījumu jaunas paaudzes
rūpnieciskās elektronikas iekārtu izstrādē un
ražošanā.
Par ieguldījumu Naturalizācijas pārvaldes
izveidē un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par pašaizliedzību, sniedzot neatliekamo
medicīnisko palīdzību 1999.gada 27.jūnijā
Madonas rajona Lazdonas pagasta Rāceņu
autokrosa trasē cietušajiem.
Par radošu un aktīvu darbu mazākumtautību
izglītībā.

Aišpure Brigita

Talsu slimnīcas anestezioloģe

06.08.1997.

Nr.410

Aišpurs Vitālijs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Arcus
Elektronika" direktors
19.02.2003.

Nr.105

Aldermane Eiženija

Naturalizācijas pārvaldes priekšniece

12.11.1998.

Nr.535

Aleksandroviča Ilze

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra
vietniece

08.09.2015.

Nr.489

Aleksandrovs Igors

Bezpeļņas organizācijas Madonas rajona
pašvaldības uzņēmuma "Madonas
slimnīca" ķirurgs

02.02.2000.

Nr.61

11.09.2002.

Nr.509

26.02.2004.

Nr.126

14.10.2014.

Nr.588

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.
Par ieguldījumu sociālās jomas attīstībā un
pensiju sistēmas izveidē un stiprināšanā.

Nr.85

Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu,
sekmējot tautas dejas un skatuviskās dejas
mākslinieciskā līmeņa pilnveidi, kā arī par
ieguldījumu Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā.

02.07.2013.

Nr.304

Par ieguldījumu būvniecības nozarē,
ilggadēju pedagoģisko, sabiedrisko un
zinātnisko darbību un izcilu devumu
profesionālu speciālistu sagatavošanā Latvijā.

Nr.163

Andrejsons Vilnis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
klīnikas "Gaiļezers" vecākā māsa
09.03.2009.
Akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi"
inženieris
23.07.2008.

Andžāns Māris

Satiksmes ministrijas nozares padomnieks 08.09.2015.

Nr.489

Alijevs Romans

Alka Ieviņa
Alliks Ingus

Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktors
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības
stacijas galvenā ārsta vietniece medicīnas
jautājumos
Labklājības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks

Alpa Maruta

Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas
mākslas eksperte

Andersons Guntis

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauku inženieru fakultātes asociētais
profesors inženierzinātņu doktors

Andračņikova Marta

18.02.2015.

Antoņenko Natālija

Latvijas Māsu asociācijas prezidenta
biedre un Bērnu Māsu apvienības
prezidente, Rīgas pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Veselības nams 5"
galvenā māsa, Administratīvās daļas
vadītāja
11.11.2009.
Akciju sabiedrības "Latvijas Balzams"
galvenā tehnoloģe
04.11.2002.

Apgāds "Zinātne"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Antona Diana

Apinis Pēteris

Apsīte Inga

Arāja Dace

Latvijas Ārstu biedrības prezidents

11.04.2012.

22.10.2014.

Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus
departamenta direktore
02.08.2016.
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares
padomniece
08.09.2015.

Nr.434

Nr.778
Nr.619
Nr.168

Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības
veselības nodrošināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu ceļu nozares
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti
veselības pakalpojumu nodrošināšanā
bērniem.
Par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības
attīstībā.
Par ilggadēju darbu zinātniskās literatūras
izdošanā.

Nr.431

Par aktīvu dalību sabiedrības veselības
jautājumu risināšanā un Latvijas Ārstu
biedrības profesionālās darbības stiprināšanu
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.590

Arāja Dace

Zemkopības ministrijas specializētā
atašeja, nozares padomniece Latvijas
Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā
Eiropas Savienībā

Arbatli Ahmets (Ahmet Arbatli)

Latvijas Republikas Goda ģenerālkonsuls
Stambulā

28.01.2015.

21.05.2009.

Nr.49

Par profesionalitāti, pārstāvot Latvijas
intereses Eiropas Savienības Kopējās
lauksaimniecības politikas veidošanā, un
ieguldījumu, piedaloties sarunās par
Daudzgadu finanšu ietvaru 2014.–2020.
gadam.

Nr.324

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas interešu
pārstāvībā, Latvijas un Turcijas ekonomiskās
un kultūras sadarbības veicināšanā.

Arnicāns Guntis

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes
Programmēšanas katedras profesors
datorzinātņu doktors
25.03.2015.

Nr.156

Arnītis Ringolds

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors 21.10.2008.

Nr.633

Par ieguldījumu datorzinātņu bakalaura
programmas akreditēšanā Eiropā, kā arī
Latvijas popularizēšanu pasaulē, sagatavojot
studentus sekmīgai dalībai pasaules
programmētāju sacensībās.
Par nozīmīgu ieguldījumu augu aizsardzības
sistēmas izveidē un ieviešanā Latvijā.

Artamonovs Andrejs

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
Aviācijas dienesta Otrā helikopteru posma
helikoptera jaunākais pilots kapteinis
22.04.2015.

Nr.210

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas
Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

Artmane Vija

Aktrise

Nr.458

Par mūža ieguldījumu teātra un kino mākslā.

Nr.801

Par izcilu ieguldījumu dejas mākslā, Dziesmu
un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un
tālāknodošanā.

29.09.1999.

Auzāns Alberts

Pedagoģe horeogrāfe tautas deju kolektīva
"Varavīksne" vadītāja Triju Zvaigžņu
ordeņa 1. pakāpes goda zīmes kavaliere
16.12.2015.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā
institūta direktors, asociētais profesors,
veterinārmedicīnas doktors
22.03.2006.

Auziņa Lauma

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva daļas vadītāja

Aruma Taisa

Nr.191

21.11.2003.

Nr.725

05.09.1995.

Nr.508

Avotiņa Elza

Bulduru dārzkopības tehnikuma direktore
Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā
dienesta vadītāja

25.05.2007.

Nr.307

Avotiņš Jānis

Vides pārraudzības valsts biroja direktors

09.11.2005.

Nr.717

Avotiņš Vilis

Valsts vides dienesta ģenerāldirektors

18.07.2007.

Nr.443

Auziņa Ruta

Par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
Latvijas veterinārmedicīnas attīstībā.
Par Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu saglabāšanas nodrošināšanu.

Par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas pilsētas
sociālās sistēmas attīstībā.
Par īpašiem nopelniem ietekmes uz vidi
novērtējuma sistēmas izveidošanā un attīstībā
Latvijā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas piesārņojuma seku
novēršanā.

Azarevičs Vitālijs

Daugavpils 3.vidusskolas direktors

21.05.2005.

Nr.361

Ābele Jānis

Humanitārā institūta direktors, docents,
lauksaimniecības doktors

28.10.1999.

Nr.499

Ābiķis Dzintars

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas priekšsēdētājs

04.11.2002.

Nr.619

Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
politikas attīstībā un mazākumtautību
izglītības programmu kvalitātes pilnveidošanā.
Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.

Nr.473

Par ieguldījumu Latvijas Republikas
prokuratūras izveidošanā un tiesību sistēmas
attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas
prokuratūras 10.gadadienu.

Āboliņa Rudīte
Āboliņš Egīls

Āboliņš Kaspars

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un
vadības departamenta virsprokurore
20.09.2000.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lāns"
bijušais direktors
29.01.2010.
Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un
starptautiskās sadarbības departamenta
nozares (iekšlietu) padomnieks
08.09.2015.

Nr.52

Nr.489

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Āboliņš Kaspars

Valsts kases pārvaldnieks

06.12.2016.

Nr.742

Ābrama Skaidrīte

02.08.2016.

Nr.431

Bahmanis Gunārs

Konkurences padomes priekšsēdētāja
Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes
loceklis

14.01.1998.

Nr.13

Par sasniegumiem, nodrošinot efektīvu valsts
parāda vadību un valsts parāda apkalpošanas
izdevumu optimizēšanu ilgtermiņā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vieglatlētikas attīstībā.

Bahs Viesturs

Pedagogs

24.01.2012.

Nr.40

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Baiko Staņislavs

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" valdes priekšsēdētāja,
ģenerāldirektora vietnieks

Baldones novada dome

Bajāre Sanita

Bakāne Ausma

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Rīgas pašvaldības bērnunama "Imanta"
direktore
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāta
Mazākumtautību lietu koordinācijas
nodaļas pārvaldes vecākā referente

15.07.1999.

Nr.344

06.12.2016.

Nr.742

18.12.2013

Nr.646

05.06.2002.

Nr.303

21.10.2008.

Nr.633

Nr.366

Balinskis Sandris

Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis 01.08.2012.
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes
Robežkontroles un imigrācijas kontroles
dienesta priekšnieks pulkvežleitnants
19.04.2016.

Balke Francs Jozefs

Vācijas Federatīvās Republikas Gīterslo
apgabala valdes priekšsēdētājs

Balaško Aina Edīte

Balderis-Sildedzis Helmuts

Nr.259

Par ieguldījumu bērnu bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu audzināšanā un
sadarbības organizēšanā ar audžuģimenēm.
Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu valsts
atbalsta mazākumtautību nevalstiskajām
organizācijām, radošajiem kolektīviem
koordinēšanā un nodrošināšanā.
Par ieguldījumu sportā un Latvijas vārda
popularizēšanu pasaulē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Republikas Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.

Nr.288

08.09.2015.

Nr.489

Par ilggadēju un nozīmīgu atbalstu izglītības
sistēmas un sporta attīstībai Valmieras rajonā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

20.04.2010.

Nr.218

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu
invaliditātes ekspertīzes attīstībā.

03.12.2008.

Nr.763

Balodis Imants

Balodis Vents

Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu)
komisijas priekšsēdētājs

04.11.2002.

Nr.619

Baltause Ruta

Eiropas Komisijas eksperte enerģētikas
jomā

08.09.2015.

Nr.489

Baltere Rita

Daugavpils universitātes Finanšu un
uzskaites daļas vadītāja

19.10.2016.

Nr.609

Balode Valda

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības
vienotās valūtas ieviešanas nodrošināšanā
Latvijā.

21.06.2000.

Ministru prezidenta padomniece Eiropas
Savienības jautājumos
Valmieras starprajonu Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas
vadītāja
Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības "Straupe" valdes
priekšsēdētājs

Balode Alise

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
kooperācijas attīstībā Latvijā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par godprātīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu universitātes finanšu politikas
īstenošanā.
Par sekmīgu darbību, veidojot reģiona
sadarbības ietvaru un veicinot Latvijas
attīstību un izaugsmi, kā arī Baltijas jūras
reģiona valstu ekonomisko konkurētspēju.

Baltiņa Ārija

Baltijas jūras reģiona izaugsmes attīstības
organizācija
08.11.2013.
Rīgas Zemgales priekšpilsētas Sociālā
dienesta attīstības un kvalitātes vadības
speciāliste
25.05.2007.

Baltiņš Vilnis

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents

24.04.2002.

Nr.209

Bambe Līgonis

Mežsaimnieks

26.03.2013.

Nr.102

Barča Aija

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētāja

04.11.2002.

Nr.619

Barkāns Uldis

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas
dienesta priekšnieks, majors

11.11.2009.

Nr.777

Barševskis Arvīds

Daugavpils Universitātes rektors profesors
akadēmiķis
19.10.2016.

Nr.609

Bartkevičs Edvīns

Ogres novada domes priekšsēdētājs

19.11.2009.

Nr.799

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.
Par teicamu dienesta pienākumu izpildi,
ieguldījumu kinoloģijas jomas attīstībā Valsts
robežsardzē un starptautiskās sadarbības
veicināšanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākās
izglītības attīstībā un universitātes mērķu
sasniegšanā, kā arī godprātīgu darbu Latvijas
valsts labā.
Par nozīmīgu ieguldījumu un mērķtiecīgu
darbu pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā
un attīstībā.

Bauers-Bimšteins Edgars

25.01.2006.

Nr.33

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Baumane Aija
Baumane Biruta

Mežsargs
Tautas deju ansambļa "Rotaļa"
mākslinieciskā vadītāja
Sporta darbiniece

21.10.2002.
07.02.1996.

Nr.585
Nr.41

Par ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā.

Baumanis Imants

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
"Silava" vadošais pētnieks

29.01.2010.

Nr.52

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

"Baltijas attīstības forums"

Nr.538

Nr.307

Par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas pilsētas
sociālās sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sporta
attīstībā.

Baumanis Juris

Baumanis Toms

Baumanis Toms

Sporta darbinieks
Rīgas Stradiņa universitātes attīstības
prorektors
Latvijas Transatlantiskās organizācijas
(LATO) valdes priekšsēdētāja vietnieks

Latvijas Transatlantiskās organizācijas
(LATO) dibinātājs un priekšsēdētājs

Bauskas novada dome

07.02.1996.

08.09.2015.

Nr.489

04.11.2002.

Nr.619

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākās
izglītības attīstībā un Rīgas Stradiņa
universitātes mērķu sasniegšanā.
Par ieguldījumu Latvijas virzības uz NATO
veicināšanā.

Nr.25

Par starptautiskās drošības un demokrātijas
attīstības veicināšanu, kā arī transatlantisko
vērtību izplatīšanu ārpus Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas (NATO) un Eiropas
Savienības robežām.

11.01.2012.

06.12.2016.

Beinarovičs Arvīds

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietniece
finanšu vadības jautājumos
21.10.2008.
Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības
laboratorijas vadītājs
12.11.1998.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes
Kaplavas robežapsardzības nodaļas
priekšnieka vietnieks kapteinis
19.04.2016.

Beinarovičs Ringolds

Nodrabinātības valsts aģentūras direktors

Bekina Valda

Jēkabpils rajona Salas pagasta sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Rītausma"
direktore
07.11.2007.

Bāne Baiba
Bebris Gatis

Belinceva Ludmila

Belova Bernadeta

Beļavnieks Jūlijs

Beļicka Biruta
Bergkvists Pauls

Latvijas ukraiņu biedrību apvienības
priekšsēdētāja

Ģimenes ārste Preiļos
Lauksaimniecības statūtsabiedrību
asociāciācijas valdes priekšsēdētāja
vietnieks

Latvijas Vides datu centra Laboratoriju
daļas vadītāja
Akciju sabiedrības "Aldaris" padomes
priekšsēdētājs

Nr.41

09.05.2006.

Nr.318

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts budžeta un
Eiropas Savienības fondu plānošanas jomā, kā
arī valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas
procesā.
Par ieguldījumu zinātniskajā darbā tiesu
ekspertīžu jomā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Republikas Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.
Par sekmīgu un radošu darbu nodarbinātības
jomā.

Nr.688

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieciskās
ražošanas uzņēmuma izaugsmē un attīstībā,
izmantojot modernākās tehnoloģiskās iekārtas.

Nr.742

Nr.633
Nr.535

Nr.259

22.10.2014.

Nr.590

20.12.2006.

Nr.990

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ukraiņu
diasporas līdzdalības veicināšanā Latvijas un
Eiropas Savienības integrācijas procesos,
ukraiņu kultūras un tradīciju saglabāšanā, kā
arī starpvalstu kultūras dialoga stiprināšanā
Par iedzīvotājiem pieejamas un kvalitatīvas
veselības aprūpes nodrošināšanu un ieguldīto
darbu sabiedrības informēšanā.

23.11.2009.

Nr.918

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
attīstībā.

12.11.1998.

Nr.535

Par ieguldījumu Eiropas Savienības prasībām
atbilstošas, mūsdienīgas vides kvalitātes
testēšanas laboratorijas izveidošanā.

10.01.1996.

Nr.9
Par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas
pilsoņu saiknes stiprināšanā ar Latviju un
repatriācijas procesu veicināšanā

Bērtule Anita

Viens no piecu Zviedrijā dzīvojošo
Latvijas pilsoņu grupas
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
skolotāja

Bērtulis Artis

Ārlietu ministrijas Valsts protokla vadītājs 17.01.2007.

Nr.44

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
jaunatnes iniciatīvu centra direktore

Nr.564

Par ilggadēju un teicamu pedagoģisko darbu.
Par nozīmīgu ieguldījumu NATO sammita
sekmīgā organizēšanā un Latvijas
starptautiskā prestiža stiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu IX Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
sagatavošanā un norisē.

Nr.560

Par nozīmīgu ieguldījumu X Latvijas skolu
dziesmu un deju svētku sagatavošanā, tautas
tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā.

Berķis Andris

24.10.2012.

Nr.504

20.04.2010.

Nr.218

19.08.2005.

Bērziņa Agra

Valsts izglītības satura centra vadītāja
vietniece, X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku izpilddirektore

Bērziņa Vivita

Labklājības ministrijas Starptautiskās
sadarbības un Eiropas Savienības politikas
departamenta nozares padomniece
08.09.2015.

Nr.489

Bērziņš Artūrs

Iekšlietu ministrijas Finanšu un īpašuma
departamenta direktora vietnieks

17.11.1998.

Nr.560

Bērziņš Jānis

Saeimas Prezidija ārlietu padomnieks

08.09.2015.

Nr.489

Bērziņš Uldis Egīls

Dzejnieks un atdzejotājs
Latvijas ģeotelpiskās informācijas
aģentūras Kartogrāfijas departamenta
direktora vietnieks

12.10.2011.

Nr.526

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu Iekšlietu ministrijas iekšējās
kontroles kvalitatīvā nodrošināšanā un
piešķirto asignējumu racionālā izlietošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par augstvērtīgu ieguldījumu rakstniecībā un
nozīmīgu devumu, tulkojot izcilus pasaules
literatūras darbus.

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu valsts kartogrāfijas
sistēmas izveidē un attīstībā.

Bērziņš Valdis

20.09.2010.

Bērzmārtiņš Juris
Besko Jurijs

Bičevskim Jānim

Privatizējamās valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" filiāles "Daugavas HES"
kaskādes ražošanas direktora vietnieks
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas
prokuratūras virsprokurors

Biķis Juris
Biķis Teofīls

Binde Juris

Birģele Edīte

Birģelis Jānis
Birkenšteine Maija

Birkerts Gunārs

Nr.590

22.10.2014.

Nr.590

Par ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā valstī.

Nr.442

Par ilggadēju izcilu zinātnisko un
pedagoģisko darbu, prasmīgu starptautisku un
valsts nozīmes projektu īstenošanu, kā arī
nozīmīgu ieguldījumu datorzinātņu
speciālistu izglītošanā Latvijas Universitātē.

Nr.778

Par ilggadīgu un veiksmīgu pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanu un tās attīstības
veicināšanu Latvijā.

17.11.1998.

Nr.560

Par godprātīgu darbu valsts budžeta projektu
izstrādē un finanšu vadīšanu sadarbībā ar
nozaru ministrijām.

01.02.2011.

Nr.37

21.01.1998.

Nr.28

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par personīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas
kultūrā.

17.11.1998.

Nr.560

Par profesionālo un organizatorisko
ieguldījumu sakaru nozares attīstībā.

24.10.2012.

Nr.504

Par mūža ieguldījumu veterinārmedicīnas
nozares attīstībā, kā arī ilggadēju
pedagoģisko, sabiedrisko un zinātnisko
darbību.

12.03.2014.

Nr.109

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

20.09.1995.

Nr.531

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes
Programmēšanas katedras profesors
datorzinātņu doktors
20.08.2014.

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

Bika Raisa

22.12.1999.

Par pašaizliedzīgu, nevainojamu darbu un
ieguldījumu Latvijas enerģētikas attīstībā, kā
arī sakarā ar "Latvenergo" 60.gadskārtu.

11.11.2009.
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta
Varas, valdības dienestu un
tautsaimniecības finansēšanas nodaļas
vadītāja
Latvijas Kokrūpniecības federācijas
prezidents
Latvijas pianistu asociācijas prezidents,
profesors
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas mobilais telefons"
ģenerāldirektors
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Konventa priekšsēde, Veterinārmedicīnas
fakultātes Preklīniskā institūta direktore,
profesore, habilitētā bioloģijas zinātņu
doktore
Meža selekcijas un ģenētikas pētnieks,
Zemkopības ministrijas Meža
departamenta Meža nozares stratēģijas
unatbalsta nodaļas vadītāja vietnieks
Cēsu rajona Raunas lauku ambulances
ārste

Nr.610

Par izcilu radošo ieguldījumu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projekta izstrādāšanā
un būtisku līdzdalību tā īstenošanā.

02.08.2016.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

03.05.2016.

Nr.276

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

11.06.1997.

Nr.286

Arhitekts
Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu
departamenta direktora vietnieks,
Uzņēmumu nodokļu un starptautisko
nodokļu jautājumu nodaļas vadītājs

28.10.2014.

Blaus Jēkabs

Mežzinātnieks
Zemessardzes 2.brigādes komandieris,
pulkvedis

Bleiere Daina

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas
studiju fakultātes Politikas zinātnes
katedras docente, vēstures doktore

11.11.2009.

Nr.778

Bluķe Ināra

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas
centrālā fonda direktore

27.10.1998.

Nr.514

Blumers Ģirts
Blūms Pēteris

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes
attīstības departamenta vadītāja vietnieks
Arhitekts

08.09.2015.
22.11.1996.

Nr.489
Nr.706

30.12.1997.

Nr.674

13.11.2008.

Nr.713

15.06.2005.

Nr.395

19.02.2013.

Nr.63

Par nozīmīgu ieguldījumu jauno sportistu
sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu sporta nozares
attīstībā un par atbalstu Latvijas II olimpiādes
organizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ārstu
kongresu organizēšanā un sadarbības
veicināšanā starp Latvijā un ārvalstīs
strādājošajiem ārstiem.
Par ieguldīto darbu Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādē.

03.11.2006.

Nr.861

Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".

29.01.2010.

Nr.52

02.08.2016.

Nr.431

Birums Andrejs
Bisenieks Jānis

Bogdanovs Arvīds

Boitmanis Uldis

Boks Viesturs
Bolēvics Valters

Bomiks Arvīds
Bondare Mirdza

Bonuči Nikola (Nicola Bonucci)

Latvijas Nacionālās sporta skolas
Riteņbraukšanas nodaļas vadītājs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Olimpiskais centrs "Ventspils"" valdes
priekšsēdētājs

Latvijas Ārstu biedrības prezidents
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības
plānošanas nodaļas konsultants
Docents, Rīgas Latviešu biedrības
muzikologs, Mūzikas komisijas
priekšsēdētājs
Arodapvienības "Koncerna "Latvijas
finieris" arodbiedrība" priekšsēdētāja
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas Juridiskā departamenta
vadītājs

Par nozīmīgu ieguldījumu grāmatas "Latvijas
vēsture. 20.gadsimts" veidošanā, kā arī par
paveikto Latvijas vēstures skaidrošanā un
popularizēšanā.
Par ieguldījumu veselības aprūpes
finansēšanas reformas pilnveidošanā un
pamatnostādņu izstrādāšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Bramane Liene

Bramans Ģirts
Brancis Māris

Brenča Una
Brenčeva Leontīne
Brice Palmira

Briedis Jānis

Izglītības un zinātnes ministrijas nozares
padomniece

08.09.2015.

Nr.489

Satiksmes ministrijas nozares padomnieks 08.09.2015.
Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un
trimdas dokumentu daļas vadītājs
28.11.2001.

Nr.489

Ģenerālprokuratūras virsprokurore
Madonas rajona Bērnu un jauniešu centra
direktore
Kultūras ministrijas galvenā valsts
inspektore Madonas rajonā
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
direktors
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
vadītāja vietnieks, Eiropas Savienības
lietu nodaļas vadītājs

20.09.2010.

Nr.560

12.11.1998.

Nr.535

27.11.1996.

Nr.480

08.09.2015.

21.01.2014.

Nr.574

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.37

Par pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības
finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku
attīstību.

Brinkmanis Olafs Jānis

Valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu
centra "Kleisti"" Burāšanas bāzes vadītājs,
biedrības "Rīgas jahtklubs" valdes
priekšsēdētājs, komodors
12.09.2011.
Militārās izlūkošanas un drošības dienesta
grāmatvedības nodaļas sevišķi svarīgu
lietu inspektore
21.10.2008.
Rīgas Aeronavigācijas institūta bijušais
rektors inženierzinātņu doktors
08.10.2015.

Briņķe Antra

Zemkopības ministrijas Veterinārā un
pārtikas departamenta direktora vietniece

08.09.2015.

Nr.489

Brimerberga Elīna

Latvijas Republikas vēstniecības Francijas
Republikā trešā sekretāre
02.08.2016.

Nr.431

Briedis Visvaldis

Brikmane Ariana Ieva

Broks Volfgangs (Wolfgang Brock)
Bružiks Māris

Bugajenkovs Ivans

Biedrības "Deutsch–lettischer
Freundeskreis" izpilddirektors
Latvijas sportists
Nopelniem bagātais sporta meistars,
divkārtējais olimpiskais čempions
volejbolā

19.10.2016.
13.03.1996.

21.02.2008.

Bukums Juris
Bušs Bērtulis

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
kontroles pārvaldes Nodokļu kontroles
darba plānošanas un analīzes daļas vadītāja 22.10.2013.
Latvijas pasažieru autopārvadātāju
asociācijas prezidents, Valmieras rajona
pašvaldību uzņēmuma "VTU Valmiera"
direktors
14.01.1998.
Kultūras darbinieks
14.11.1995.

Bundža Laila

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras
administrācija" Hidrogrāfijas dienesta
Kartogrāfijas daļas vadītāja

Bukmane Rita

Nr.445

Nr.633
Nr.620

Nr.609
Nr.70

Nr.86

Nr.479

Par ieguldījumu nodokļu administrēšanas un
kontroles attīstībā un nodrošināšanā.

Nr.12
Nr.674

Par personīgo ieguldījumu Latvijas pasažieru
autopārvadājumu attīstībā.

24.11.2004.

Nr.921

31.10.2008.

Nr.668

07.12.2012.

Nr.583

22.10.2013.

Nr.479

Par ieguldījumu Latvijas jūras kartogrāfijas
izveidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu jauno veselības
aprūpes speciālistu sagatavošanā, jaunu
izglītības programmu izveidošanu Latvijā un
to īstenošanu.
Par ieguldījumu tiesiskuma nostiprināšanā
valstī.
Par ieguldījumu Latvijas iestāšanās sarunās
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā (OECD).
Par mobilo telekomunikāciju tīkla izveidi un
ieguldījumu telekomunikāciju nozares
attīstībā.

Burmistre Ivita

Busarovs Jevgēnijs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Mobilais Telefons SIA"
viceprezidents tehnoloģiskajos jautājumos 28.11.2001.

Nr.574

Butulis Ilgvars

Latvijas Universitātes Latvijas un
Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku
vēstures profesors, vēstures doktors

Nr.778

Burkāns Viesturs

Par mūža ieguldījumu burāšanas sporta
attīstībā un darbā ar jaunatni.
Par nesavtīgu un godprātīgu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Militārās izlūkošanas
un drošības dienesta attīstībā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas izglītības un
zinātnes attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas–Vācijas
sadraudzības pilsētu kontaktu veicināšanā un
latviešu svētku tradīciju uzturēšanā un
popularizēšanā vācu sabiedrībā.
Par sportiskiem sasniegumiem volejbolā un
par nozīmīgo ieguldījumu volejbola attīstībā
un popularizēšanā.

Rīgas 1.medicīnas koledžas direktore
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanas dienesta priekšnieks
Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību
un attīstības sadarbības politikas
departamenta direktore

Bunga Inese

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu Latvijas un latviešu trimdas
vēstures saglabāšanā.
Par Latvijas tieslietu sistēmas attīstību,
pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu
tiesiskuma stiprināšanā valstī.
Par ieguldījumu bērnu un jauniešu estētiskajā
audzināšanā.

11.11.2009.

Care Rūta

Rīgas Stradiņa universitātes profesore

Catlaka Anda

Ārlietu ministrijas Eiropas departamenta
direktore

Caune Mintauts

Celmiņa Ineta
Cibuļskis Jānis

Cilinskis Einārs

Cimdiņa Ausma

Cīmure Ināra

Cinītis Osvalds

Cirse Antoņina

Cīrulis Juris
Coņevs Artūrs

Čāmāne Baiba
Čerkašina Dace
Čerkovska Zaiga

Černovs Hermanis

Čerpinska Ārija
Dāboliņš Gunārs

Emeritētais profesors
Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas
un narkoloģijas katedras profesors,
medicīnas doktors
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomniece
Kultūras darbinieks

20.09.2010.

08.09.2015.

Nr.489

07.12.2012.

Nr.583

11.11.2009.

Nr.778

08.09.2015.
14.11.1995.

Nr.489
Nr.674

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks 28.05.2009.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja
01.10.2010.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Informācijas tehnoloģiju departamenta
Informācijas sistēmu izstrādes daļas
vadītāja
11.11.2015.
Vides valsts inspekcijas Floras un faunas
kontroles daļas priekšnieks
12.11.1998.
Mežkopis
17.01.2007.
Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale"
filiāles "Kalupe" veselības aprūpes sektora
vadītāja
19.10.2016.
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes
priekšsēdētāja vietnieks lauksaimnieks
Satiksmes ministrijas Jūrniecības
departamenta direktora vietnieks
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā trešā
sekretāre
Iekšlietu ministrijas Policijas
departamenta Kuldīgas rajona policijas
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
skolotāja
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku
Krasta apsardzes dienesta Krasta
apsardzes pārvaldes priekšnieks, jūras
kapteinis
Profesionālās izglītības kompetences
centra "Rīgas Valsts tehnikums"
Poligrāfijas nodaļas izglītības metodiķe,
profesionālās izglītības skolotāja
Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes
priekšnieks, robežsardzes ģenerālis

Latvijas Dailes teātris

Nr.560

Nr.347

Nr.585

Nr.711
Nr.535
Nr.44

Nr.609

11.11.2015.

Nr.711

17.11.1998.

Nr.560

08.09.2015.

Nr.489

14.06.1995.

Nr.322

20.04.2010.

Nr.218

Par ilggadēju ieguldījumu stomatoloģijas
studiju programmas attīstībā Rīgas Stradiņa
universitātē un stomatoloģijas nozares
attīstībā Latvijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu un sasniegumiem Latvijas
psihiatrijas attīstībā.
Par mūža ieguldījumu psihiatrijas nozares
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, definējot un
aizstāvot Latvijas nacionālās intereses
diskusijās par vides politikas jautājumiem
Eiropas Savienībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un
zinātniskās pētniecības attīstībā, kā arī par
veikumu augstākās izglītības
organizatoriskajā darbā.

Par ieguldījumu Latvijas sociālās
apdrošināšanas sistēmas darbībā un attīstībā.
Par nopelniem Latvijas meža bagātību
vairošanā un aizsardzībā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par mūža ieguldījumu darbā ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem un sociālo
pakalpojumu sistēmas attīstībā.
Par ilggadēju ieguldījumu saimnieciskajā un
sabiedriskajā darbībā, kā arī demokrātiskas un
tiesiskas valsts attīstībā.
Par lielo organizatorisko darbu Latvijas ostu
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Par ilggadīgu nesavtīgu pedagoģisko darbu.

08.08.2007.

Nr.498

10.12.2014.

Nr.778

17.11.2004.

Nr.878

Par operatīvu un profesionālu ieguldījumu
kuģa "Golden Sky" glābšanas operācijā un
avārijas seku likvidēšanā.
Par ilggadēju radošu ieguldījumu poligrāfijas
speciālistu sagatavošanā un jauna izglītības
modeļa – darba vidē balstītas izglītības –
īstenošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts robežas
apsardzības nodrošināšanā.

15.11.2000.

Nr.556

Par nopelniem augstvērtīgas teātra mākslas
radīšanā un sakarā ar teātra 80 gadu jubileju.

Nr.344

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.

Nr.633

Par Latvijas kultūras mantojuma – Eiropas
kultūras mantojuma daļas – saglabāšanu un
popularizēšanu.

Daļeckis Voldemārs

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Infrastruktūras pārvaldes
Daugavpils ceļu distances priekšnieks

Dambis Juris

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas vadītājs

Daudze Argita

Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Ukrainā

08.09.2015.

Nr.489

Daudziņš Vilis

Aktieris

11.11.2009.

Nr.778

15.07.1999.

21.10.2008.

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par monoizrādes "Vectēvs" saturisko izveidi,
izcilu aktierdarbu, jaunā formā runājot par
Latvijas vēsturi un šodienu.

Daugulis Arnis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietnieks
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jautājumos
08.09.2015.

Nr.489

Dāvis Adriāns

Akciju sabiedrības "Latvijas gāze" valdes
priekšsēdētājs

17.11.1998.

Nr.560

05.03.2004.

Nr.143

02.08.2016.

Nr.431

17.11.1998.

Nr.560

Dekšenieks Aivars

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils
rajona komitejas priekšsēdētāja
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā
departamenta Sevišķi svarīgu lietu
izmeklēšanas nodaļas prokurore
Iekšlietu ministrijas Sakaru centra
priekšnieks

Delvers Eduards

Rīgas ostas kapteinis

31.05.2005.

Nr.361

Dementjevs Aleksandrs

Valsts probācijas dienesta vadītājs
Agrofirmas "Tērvete" piensaimniecības
nozares vadītāja
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares
padomnieks
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
klīnikas "Gaiļezers" ārste

11.11.2008.

Nr.692

27.04.2011.

Nr.178

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu valsts gazifikācijas sistēmas
attīstībā un sekmīgu akciju sabiedrības
"Latvijas gāze" privatizācijas procesa
nodrošināšanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Sarkanā
Krusta kustības veicināšanā Daugavpils
rajonā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par ieguldījumu kvalitatīvas sakaru sistēmas
nodrošināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu kuģu satiksmes
organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas
un probācijas jomas attīstībā.
Par mūža ieguldījumu piensaimniecības
attīstībā.

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

09.03.2009.

Nr.163

Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības
veselības nodrošināšanā.

Davne Skaidrīte

Deičmane Sigita

Deņisova Velta

Derkačs Ričards

Derkēvica Ērika

Dičmons Aļģirds

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Kravu pārvadājumu pārvaldes
Ventspils stacijas priekšnieks

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.
Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas
pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža
preparāta belinostat atklāšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskas
sabiedrības un filantropijas attīstībā Latvijā.
Par ieguldījumu Latvijas integrācijas Eiropas
Savienībā veicināšanā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
sabiedrības izglītošanā veselības jomā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Viesītes pilsētas
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

15.07.1999.

Nr.344

22.10.2014.

Nr.590

07.11.2007.

Nr.688

04.11.2002.

Nr.619

28.06.2007.

Nr.407

Dimitrijevs Jānis

Ķīmijas doktore
Labdarības organizācijas fonda "Ziedot"
valdes priekšsēdētāja
Organizācijas "Eiropas kustība Latvijā"
prezidents
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības
valdes priekšsēdētājs
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes
priekšsēdētājs

07.11.2007.

Nr.688

20.05.2015.

Nr.269

Dišlers Gunārs

Mežsaimnieks
Valsts meža dienesta Rīgas - Ogres
virsmežniecības virsmežzinis

21.10.2008.

Nr.633

Dobelis Kārlis

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rektors

21.12.2000.

Nr.632

Dreģe Olga

11.03.1998.

Nr.114

Dreimane Anna

Latvijas Dailes teātra aktrise
Izglītības un zinātnes ministrijas
Vispārējās izglītības departamenta
Institucionālās nodaļas vecākā referente

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu mežsaimniecības
nozares attīstībā.
Par veiksmīgu un radošu darbu augstākās
izglītības attīstībā un pedagoģisko darbinieku
sagatavošanā Latvijā.
Par spilgto un nozīmīgo devumu latviešu
teātra un kino mākslā.

12.06.2002.

Nr.320

Par godprātīgu un radošu darbu speciālajā
izglītībā.

Drēska Andris

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes profesors inženierzinātņu
doktors
02.07.2013.

Nr.304

Par ieguldījumu mežzinātnes nozarē,
ilggadēju pedagoģisko, sabiedrisko un
zinātnisko darbību un izcilu devumu
profesionālu speciālistu sagatavošanā Latvijā.

Drēziņa Gunta

Liepājas zonālā valsts arhīva direktore

Nr.515

Par radošu un godprātīgu darbu arhīva fondu
saglabāšanā, veidošanā un popularizēšanā.

Drille Modris

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Standartizācijas, akreditācijas un
metroloģijas centrs" struktūrvienības –
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja –
vadošais vērtētājs

Dikovska Klāra
Dimanta Rūta
Dimants Ainārs
Dimants Jānis

Drondina Anita
Druzika Lilita
Dukule Ināra

Dumfa Brigita

10.11.1999.

19.10.2016.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas nozares padomniece
08.09.2015.
12.06.2002.
Alūksnes tuberkulozes slimnīcas galvenā
ārste
20.09.1995.
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenā
inspektore operatīvajā darbā kapteine
19.10.2016.

Nr.609

Nr.489
Nr.320

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas ķīmisko laboratoriju darbībā un
attīstībā, kā arī par ieguldījumu izglītības
sistēmā un jauno speciālistu sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par mūža ieguldījumu pedagoģijā.

Nr.531

Nr.609

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā.

Dumpis Jānis

Dumpis Uldis

Privatizējamās valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma
tīkls" Releju dienesta vadītājs

Dūniņš Edvīns

Aktieris
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas Juridiskā departamenta
juridiskā padomniece
Daugavas HES kaskādes ražošanas
direktors

Dzalbe Krišjānis

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes
politikas departamenta konsultants

Dunlopa Emma (Emma Dunlop)

22.12.1999.

Nr.590

19.11.2015.

Nr.733

02.08.2016.

Nr.431

17.11.1998.

Nr.560

02.08.2016.

Nr.431

20.12.2007.

Nr.832

12.10.2011.

Nr.526

Par pašaizliedzīgu, nevainojamu darbu un
ieguldījumu Latvijas enerģētikas attīstībā, kā
arī sakarā ar "Latvenergo" 60.gadskārtu.
Par mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino
mākslā un izcilu aktiermeistarību, atveidojot
lomas uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves
un kinofilmās.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Dzelzkalēja Maira

Ministru prezidenta biroja vadītāja
pienākumu izpildītājs
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes
priekšsēdētāja vietniece

Dzenis Valdis

Agronoms

11.11.2015.

Nr.711

Dzepuka Ilona

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Autoceļu direkcija" galvenā grāmatvede

17.11.1998.

Nr.560

Par ilggadēju un nevainojamu darbu.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.
Par aktīvu sabiedrisko darbību, sekmējot
lauksaimniecības politikas attīstību.
Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.
Par ilggadēju un prasmīgu finansiālās
darbības nodrošināšanu Latvijas autoceļu
nozarē.

Nr.609

Par nesavtīgu ieguldījumu Raiņa un Aspazijas
piemiņas saglabāšanā dzejnieku trimdas vietā
Lugāno, Šveices Konfederācijā.

Dzanuškāns Jānis

Džili Antonio (Antonio Gili)

Eberhards Armands
Egle Valdis

Lugāno pilsētas Vēstures arhīva un Raiņa
un Aspazijas muzeja direktors
Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
jautājumos
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra pienākumu izpildītājs

19.10.2016.

21.01.2014

Nr.37

20.10.2004.

Nr.771

Par pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības
finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku
attīstību.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes
attīstībā.
Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par ieguldījumu mūsdienīgas un modernas
slimnīcas būvniecībā, nodrošinot
iedzīvotājiem kvalitatīvus ārstniecības
pakalpojumus.

Eglīte Jūsma

Talsu slimnīcas rentgena laborante

06.08.1997.

Nr.410

Eglītis Ivars
Eglītis Jānis

15.06.2005.
02.05.1995.

Nr.395
Nr.224

Eichmanis Jānis

Kuldīgas slimnīcas direktors
Preiļu 1.vidusskolas direktors
Bijušais Latvijas Republikas ārkārtējais
un pilnvarotais vēstnieks

16.12.2015.

Nr.801

Par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu
darbu Latvijas ārlietu dienestā.

Eiduks Vitālijs

Izglītības un zinātnes ministrijas
Informātikas un saimnieciskās vadības
departamenta speciālists

29.03.2000.

Nr.143

Par ilggadēju un godprātīgu darbu izglītības
sistēmā.

Eihenbaums Kārlis
Eimanis Andris

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Igaunijas Republikā 21.10.2008.
Rūjienas slimnīcas galvenais ārsts
20.09.1995.

Nr.633
Nr.531

Eize Regīna

Iekšlietu ministrijas Juridiskā
departamenta direktore

17.11.1998.

Nr.560

Ekmanis Juris

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents,
habilitētais fizikas doktors

11.04.2012.

Nr.168

Ektermane Elita

Ekure Velga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās
20.12.2007.
Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas
Federācijā padomniece, Ekonomiskās
nodaļas vadītāja
21.10.2008.

Nr.832

Nr.633

Elce Rita
Emsis Indulis

Valsts darba inspekcijas direktore
Vides valsts ministrs

21.10.2008.
26.09.1998.

Nr.633
Nr.459

Endele Jānis

Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs,
valdes priekšsēdētājs un pedagogs

29.01.2010.

Nr.52

Rīgas Doma kora skolas direktors

05.06.2002.

Nr.303

Erenštreits Jānis

Par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo attiecību
veidošanā starp Latviju un Izraēlu.
Par ieguldījumu normatīvo aktu sakārtošanā
un pilnveidošanā.
Par ieguldījumu Latvijas Zinātņu akadēmijas
kā nacionālas nozīmes zinātnes centra
nostiprināšanā un vadīšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
interešu pārstāvības nodrošināšanā
tiesvedības procesos.
Par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo attiecību
veidošanā starp Latvijas Republiku un
Krievijas Federāciju.
Par nozīmīgu ieguldījumu Valsts darba
inspekcijas darbības attīstībā, nelegālās
nodarbinātības apkarošanas jomā un
preventīvā darba pilnveidošanā darba
aizsardzības jomā.
Par īpašiem nopelniem vides aizsardzībā.
Par Draudzīgā aicinājuma idejas atjaunošanu,
ilggadēju ieguldījumu šīs idejas
popularizēšanā un par paveikto izglītības
jomā.
Par ilggadēju pedagoģisko un radošo darbību
un ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā
izglītošanā.

Erenštreits Jānis

Rīgas Doma kora skolas direģents

Eriņa Ilga

Latvijas Universitātes P.Stradiņa
medicīnas koledžas direktore
P.Stradiņa Rīgas 2.medicīnas skolas
direktore

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kormūzikā
un kultūrizglītībā.
Par ilggadēju radošā, organizatoriskā un
pedagoģiskā darba ieguldījumu Latvijas
medicīnas izglītības un attīstības jomā.
Par ieguldījumu medicīniskās izglītības
sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Līvu (lībiešu)
savienības darbības nostiprināšanā, lībiešu
etniskās identitātes un nacionālā kultūras
mantojuma saglabāšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu mežsaimniecības
nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

05.11.1998.

Nr.532

Par ieguldījumu Latvijas eksporta veicināšanā
un ārvalstu investīciju piesaistīšanā.

07.08.1996.

Nr.326

09.05.2008.

Nr.251

11.11.2009.

Nr.778

Par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības
attīstībā un banku darbības izaugsmē.
Par nozīmīgu ieguldījumu grāmatas "Latvijas
vēsture. 20.gadsimts" veidošanā, kā arī par
paveikto Latvijas vēstures skaidrošanā un
popularizēšanā.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

Nr.58

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

11.11.2009.

Nr.778

27.06.2012.

Nr.286

12.06.2002.

Nr.320

Nr.190

Erta Antoņina

Līvu (lībiešu) savienības "Līvõd Īt" valdes
priekšsēdētājs, SIA "Rīgas skaņu ierakstu
studijas" direktors
02.04.2008.
Valsts meža dienesta Austrumlatgales
virsmežniecības virsmežzine
21.10.2008.

Erte Veronika

Ārlietu ministrijas Valsts protokola
vadītāja

Ermanbriks Aldis

Feiferis Inesis

Latvijas Attīstības aģentūras
ģenerāldirektors
Latvijas sportists - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieks
"Latvijas Hipotēku un zemes banka"
valdes priekšsēdētājs

Feldmanis Inesis

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis, habilitētais vēstures doktors

Ēlerts Māris
Fadejevs Aigars

Felša Ilgvars

Talsu slimnīcas ginekologs

Fišere Aija

Fīrere Ieva Nora

Mežkope
12.02.2008.
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas finanšu pakalpojumu
padomnieks
08.09.2015.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
iniciatīvu un attīstības departamenta
vecākā eksperte Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē jautājumos
08.09.2015.

Fleija Aija

Valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs"
direktore

21.10.2008.

Fleišmanis Ošers

Rīgas Tehniskās koledžas direktors

29.12.1999.

Fišers Ronalds

06.08.1997.

Nr.633

Nr.489

Nr.633

Fogelis Einars

Latvijas Olimpiskās komitejas
ģenerālsekretārs

11.11.2008.

Nr.692

Fomina Marija

Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolas
direktore

11.09.2002.

Nr.509

Freiberga Olga
Freibergs Ārvalds

Tautas deju ansambļa "Dzintariņš"
mākslinieciskā vadītāja
Valsts kancelejas direktora vietnieks

20.03.2003.
22.11.1995.

Nr.172
Nr.706

Freidenfelds Aivis

Ministru kabineta preses sekretārs

21.10.2008.

Nr.633

Freimane Valentīna

Mākslas zinātņu doktore, teātra un kino
zinātniece

12.10.2011.

Nr.526

Freimanis Kārlis

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
direktors

17.11.1998.

Nr.560

Gaigala Anita
Gailītis Alfons

Rīgas Domes Labklājības departamenta
Sociālās palīdzības pārvaldes priekšniece
Policijas pulkvedis

05.06.2002.
22.11.1995.

Nr.303
Nr.706

Gaņevs Mihails

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"STREK" valdes priekšsēdētājs

19.10.2016.

Nr.609

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Kara
muzeja darbības un tradīciju atjaunošanā, kā
arī Latvijas muzeju sistēmas attīstībā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas profesionālās
izglītības sistēmas attīstībā un pilnveidē.
Par izcili veikto darbu sporta nozarē, sekmīgi
sagatavojot Latvijas sportistu komandu
startam XXIX olimpiskajās spēlēs Pekinā, un
Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē.
Par nozīmīgu ieguldījumu mazākumtautību
izglītībā un poļu skolu tīkla izveidē un
attīstībā.
Par ilggadēju pedagoģisko un radošo darbību
un ieguldījumu bērnu un jauniešu estētiskajā
audzināšanā.
Par godprātīgu darbu valsts pārvaldē un
nozīmīgu ieguldījumu komunikācijas
politikas īstenošanā.
Par ieguldījumu Latvijas teātra un kino
pētniecībā, kā arī teātra un kino jomas
speciālistu izglītošanā.
Par ieguldījumu tirdzniecības un pakalpojumu
jomā, veicot patērētāju tiesību ievērošanas un
aizsardzības valsts kontroli.
Par ieguldījumu Rīgas pilsētas sociālās
palīdzības sistēmas izveidošanā un
pilnveidošanā.

Par ieguldījumu Rīgas Brīvostas izaugsmē un
konkurētspējas paaugstināšanā, kā arī Latvijas
tautsaimniecības un tranzītbiznesa attīstībā.

Galvenieks Dzintars

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta
Kontroles nodaļas vadītājs

21.10.2008.

Nr.633

Galzone Iveta

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes
attīstības departamenta konsultante

08.09.2015.

Nr.489

11.11.2009.

Nr.778

Gardovskis Jānis

Operas soliste
Latvijas Medicīnas akadēmijas Ķirurģijas
katedras vadītājs, Latvijas Medicīnas
akadēmijas klīniku prorektors

05.11.1998.

Nr.532

Garisons Jānis

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

08.09.2015.

Nr.489

Garanča Elīna

Garkalnes novada dome

Garoza Ojārs

06.12.2016.
31.10.2013.

Nr.742
Nr.505

09.05.2008.

Nr.251

18.07.2007.

Nr.443

19.07.2000.

Nr.356

13.11.2012.

Nr.540

Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par izciliem sasniegumiem atskaņotājmākslā
un nopelniem Latvijas valsts tēla veidošanā.
Par ieguldījumu jaunu ķirurģisko ārstēšanas
metožu ieviešanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par mūža ieguldījumu izglītības attīstībā.
Par ilggadēju darbu profesionālās izglītības
izaugsmes un attīstības nodrošināšanā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas piesārņojuma seku
novēršanā.
Par ilggadēju un radošu darbību lauku tēmas
popularizēšanā, veidojot raidījumu "Savai
zemītei".
Par ilggadēju un radošu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu izglītības attīstībā.
Par projektu "Latvijas kultūras sezonas
Krievijā" un "Krievijas kultūras sezonas
Latvijā" veiksmīgu producēšanu.

Gavare Valda

Saldus Profesionālās vidusskolas direktors
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles
sektora vadītājs
Valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Latvijas Televīzija"
Producēšanas daļas žurnāliste
Banku augstskolas Svešvalodu katedras
docente

Gavele Elita

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra
padomniece

21.10.2008.

Nr.633

Gavrilovs Uldis Georgs

Mežsaimnieks

24.01.2012.

Nr.40

Gavrilovs Vitālijs

Latvijas Darba devēju konfederācijas
prezidents

19.10.2016.

Nr.609

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par Latvijas valsts darba devēju interešu
pārstāvēšanu Eiropas starptautiskajās
organizācijās un Latvijas ekonomikas
konkurētspējas veicināšanu.

Geka Dzintra

Nacionālās radio un televīzijas padomes
locekle, kinorežisore

Nr.68

Par ieguldījumu Latvijas dokumentālā kino
mākslā, represēto latviešu un Sibīrijas bērnu
likteņstāstu dokumentēšanā.

Gereišs Artūrs

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais
inspektors operatīvajā darbā kapteinis
19.10.2016.

Nr.609

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā.

Gasperovičs Edvīns

Gavare Daina

15.02.2010.

Germanas Neris
Gertners Arnis

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta
un mašīnzinību fakultātes dekāns
inženierzinātņu doktors
Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas
viceministrs
Mežsaimnieks

Gerts Oskars

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" galvenais
redaktors

12.02.2008.

Nr.58

Par ieguldījumu augstākās izglītības un
zinātnes attīstībā mehānikas, mašīnzinību un
transporta jomā, kā arī valsts tautsaimniecības
attīstības un ekonomiskās izaugsmes
veicināšanā.
Par Latvijas un Lietuvas sadarbības
perspektīvām sagatavošanā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts oficiālā
laikraksta izveidē un pilnveidošanā, kas
stiprinājis dialogu starp valsti un sabiedrību.

Ginters Valdis

Privatizējamās valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" prezidents

17.11.1998.

Nr.560

Par "Latvenergo" veiksmīgas saimnieciskās
darbības nodrošināšanu.

Geriņš Ēriks

Gorbunova Lilita

Pulkvežleitnante, Valsts robežsardzes
Rīgas pārvaldes priekšnieka vietniece
izraidīšanas un patvēruma jautājumos

14.10.2014.

Nr.588

15.01.2013.
24.01.2012.

Nr.17
Nr.40

11.11.2009.

Nr.777

12.11.1998.

Nr.535

14.11.1995.

Nr.674

19.08.1998.

Nr.418

Grauze Zanda

Vides valsts ministra padomniece
Zemessardzes komandiera vietas
izpildītājs, Zemessardzes majors
Latvijas senvēstures pētnieks, arheologs,
habilitētais vēstures zinātņu doktors,
profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas
goda loceklis
Ārlietu ministrijas Personāla
departamenta direktore

31.08.2016.

Nr.494

Grāve Irēna

Priekules slimnīcas galvenā māsa

05.11.1998.

Nr.532

Grase Maija
Graube Raimonds

Graudonis Jānis

Par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
nozīmīgu ieguldījumu imigrācijas kontroles
mehānisma un ārzemnieku piespiedu
izraidīšanas procedūru nodrošināšanā, kā arī
patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmas
veidošanā valstī.
Par pašaizliedzīgu darbu vides aizsardzības
jomā.

Par lielo ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē
un aktīvo un nozīmīgo sabiedrisko darbību.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ārlietu
dienesta personāla politikas pilnveidošanā.
Par ieguldījumu pacientu aprūpē un
medicīnas māsu apmācībā.

Grāvītis Uldis
Greiziņš Rolands
Gremste Dzidra

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
Zemes un ūdens resursu daļas vadītājs
Mākslas doktors, komponists, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas vēstures katedras
profesors
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
rektors, profesors
Rīgas Zooloģiskā dārza direktors
Pensionēta medicīnas māsa

04.09.2001.
08.10.1997.
20.09.1995.

Nr.431
Nr.509
Nr.531

Nr.300

Grēns Elmārs

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju
centra direktors, Latvijas Zinātņu
akadēmijas īstenais loceklis, profesors,
habilitētais bioloģijas doktors
02.06.2010.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju
centra direktora padomnieks, Zinātniskās
padomes loceklis bioloģijas doktors
profesors
11.11.2015.

Grietiņa-Bogdanova Inguna

Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja

31.10.2013.

Nr.505

Grieze Fricis

Ventspils rajona Popes pagasta zemnieks 05.09.1995.

Nr.508

Grigale Vija

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības
stacijas galvenā ārsta vietniece
operatīvajos jautājumos

Nr.126

Grāvelis Andris

Grāvītis Oļģerts

Grigāne Mārīte

Grigorjeva Ija

Grīnfelds Alfons

Grotkere Vera

Bezpeļņas organizācijas Madonas rajona
pašvaldības uzņēmuma "Madonas
slimnīca" anestezioloģe reanimatoloģe

Griha Alfrēda
Grīnfelde Viktorija

Grunte Vija

Gruziņš Pāvels

Gruzītis Miķelis

Gulbe Daiga
Gulbis Ivars
Guļāns Andris

Nr.307

03.11.2006.

Nr.861

26.02.2004.

Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale"
direktore
03.08.2011.
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" 10.nodaļas
medicīnas māsas palīdze
19.02.2003.

Bauskas pilsētas 2.vidusskolas direktore
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" 10.nodaļas
medicīnas māsa
Finanšu ministrijas Administratīvā
departamenta direktore
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes profesors

Grigorjeva Vera

25.05.2007.

Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās
informācijas daļas vadītāja
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu
departamenta priekšsēdētājs, Augstākās
tiesas priekšsēdētāja vietnieks
Ilggadējs Lubānas pilsētas un bijušais
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības
analīzes un fiskālās politikas
departamenta direktore
Latvijas sportistu - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieku - treneris
Latvijas Republikas Augstākās tiesas
priekšsēdētājs

Nr.357

Nr.105

Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".
Par ieguldījumu sporta speciālistu
sagatavošanā un tālākizglītošanā.

Par ilggadēju produktīvu darbu Latvijas
Zinātnes padomē.

Par mūža ieguldījumu molekulārās bioloģijas
attīstībā Latvijā.
Par ieguldījumu latviešu kultūras dzīves
veidošanā Īrijā.

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstībā
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Par drosmīgu un operatīvu rīcību, glābjot
pacientus ugunsgrēka laikā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
attīstībā un sabiedrības integrācijas procesa
veicināšanā.

31.05.2005.

Nr.361

19.02.2003.

Nr.105

21.10.2008.

Nr.633

23.01.2009.

Nr.41

02.02.2000.

Nr.61

27.10.2006.

Nr.828

09.08.2006.

Nr.606

01.11.2010.

Nr.634

Par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas tiesību sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Lubānas pilsētas
attīstībā, Lubānas novada izveidošanā, kā arī
Lubānas kultūrvides veidošanā.

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
fiskālās politikas izstrādē.

07.08.1996.

Nr.326

31.07.2002.

Nr.405

Gržibovskis Česlavs

Latvijas Universitātes rektora vietniece
infrastruktūras attīstības jautājumos
11.11.2015.
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas
nodaļas vadītājs
02.08.2016.

Guzanova Vera

Latvijas Valsts arhīva direktora vietniece

Gruškevica Kitija

Nr.711

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
meliorācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā.

27.10.2006.

Nr.711

Nr.431

Nr.828

Par drosmīgu un operatīvu rīcību, glābjot
pacientus ugunsgrēka laikā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
fiskālās politikas izstrādē un pilnveidošanā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par pašaizliedzību, sniedzot neatliekamo
medicīnisko palīdzību 1999.gada 27.jūnijā
Madonas rajona Lazdonas pagasta Rāceņu
autokrosa trasē cietušajiem.
Par lielo ieguldījumu publisko un privāto
personu sociāli tiesisko pieprasījumu izpildes
nodrošināšanā.

Par ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un
pilnveidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības
un zinātnes infrastruktūras modernizēšanā un
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par ilggadēju, radošu un nesavtīgu
ieguldījumu Latvijas Nacionālā dokumentārā
mantojuma uzkrāšanā un saglabāšanā.

Halaris Antonijs

Latvijas Republikas goda konsuls Pirejā,
Grieķijas Republikā

13.11.2012.

Nr.540

30.06.1998.

Nr.342

Hamiltone Irēna

Latvijas Republikas vēstniecības
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā
Karalistē kultūras pasākumu vadītāja
20.05.2015.

Nr.269

Haradžanjans Rafi

Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijas valdes priekšsēdētājs

01.11.2010.

Nr.634

21.11.2003.

Nr.725

Halvaks Hennings (Henning Hallwachs) Filozofijas doktors

Harbaceviča Astrīda

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētāja

07.11.2007.

Nr.688

Heniņš Vilmārs

Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo
attiecību departamenta direktors

20.12.2007.

Nr.832

Henkuzens Svens

Valsts zāļu aģentūras direktora vietnieks

08.09.2015.

Nr.489

Hercberga Tīna

20.09.2001.

Nr.451

Hoņavko Mareks

Valsts leļļu teātra režisore
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Dienesta organizācijas pārvaldes
Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu
nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants

06.12.2016.

Nr.742

Franks Hercs

Kinorežisors

12.09.2011.

Nr.445

Hummel Thomas

Vacijas Federatīvās Republikas mūzikas
festivāla mākslinieciskais direktors

01.10.2010.

Nr.585

Iecavas novada dome

Ielīte Inete

Ievenieks Aivars

Ignats Gundars

Ignatovičs Igors

Iklāva Ārija

06.12.2016.
Biedrības "Latvijas Bērnu forums"
izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja,
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības
valdes priekšsēdētāja
12.10.2011.
Privatizējamās valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" filiāles "Dienvidu elektriskie
tīkli" bijušais darbinieks
22.12.1999.
Labklājības ministrijas Darba tirgus
politikas departamenta vecākais eksperts
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes
Lidostas "Rīga" I kategorijas
robežkontroles punkta galvenais
inspektors kapteinis

Ilggadēja Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamenta direktore

Inčukalna novada dome

02.08.2016.

Nr.742

Nr.526

Nr.590

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas interešu
pārstāvībā.
Par lielo ieguldījumu Republikāniskā
rehabilitācijas centra izveidē un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un
Lielbritānijas sadarbības veicināšanā kultūras
un izglītības jomā, kā arī latviešu tradīciju
uzturēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
mazākumtautību kultūras un izglītības
veicināšanā, kā arī integrācijas jautājumu
aktualizēšanā un risināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas
attīstībā.
Par ilggadēju ieguldījumu izglītības nozares
attīstībā un par atbildīga sociālā dialoga
sekmēšanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par mūža ieguldījumu Latvijas teātra mākslas
attīstībā.

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas un pasaules
dokumentālā kino attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu kultūras
sakaru veicināšanā un Latvijas mūzikas
kultūras popularizēšanā valstī.
Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par ieguldījumu profesionāla brīvprātīgo
darba attīstībā Latvijā un sadarbību ar
starptautiskajām organizācijām cīņā pret
nabadzību un sociālo atstumtību.
Par pašaizliedzīgu, nevainojamu darbu un
ieguldījumu Latvijas enerģētikas attīstībā, kā
arī sakarā ar "Latvenergo" 60.gadskārtu.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

28.10.2014.

Nr.610

12.11.1998.

Nr.535

21.11.2003.

Nr.725

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes
stiprināšanā un attīstībā.
Par ilggadēju un godprātīgu darbu un
ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts
dzimtsarakstu sistēmas sakārtošanā.

Nr.526

Par pašaizliedzīgu darbu Tieslietu ministrijā
un ieguldījumu Latvijas Republikas
dzimtsarakstu nodaļu veidošanā un vadīšanā.

06.12.2016.

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā un politisko mērķu īstenošanā.

12.10.2011.

Inkēns Edvīns

Saeimas Eiropas lietu komisijas
priekšsēdētājs

04.11.2002.

Nr.619

Insberga Rita

Mežkope

23.01.2009.

Nr.41

Innusa Džineta

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra
vietniece

19.10.2016.

Nr.609

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.300

Par ieguldījumu sportā, Latvijas vārda
popularizēšanu pasaulē un patriotisma
veicināšanu bērnu un jauniešu vidū.

Irbe Artūrs

Sportists

02.06.2010.

Ispodkina Daina

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas finanšu pakalpojumu
padomniece

08.09.2015.

Nr.489

21.10.2008.

Nr.633

11.11.2008.

Nr.692

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Ivanovs Ēriks

Valsts kancelejas Dokumentu
nodrošinājuma departamenta vadītāja
vietniece
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
priekšnieks

Ivanovskis Ints

Viens no piecu Zviedrijā dzīvojošo
Latvijas pilsoņu grupas

24.10.2012.

Nr.504

Ivaska Astrīde

Dzejniece

03.06.2011.

Nr.357

Par ilggadēju un apzinīgu darbu valsts
pārvaldē.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts robežas
neaizskaramības nodrošināšanā.
Par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas
pilsoņu saiknes stiprināšanā ar Latviju un
repatriācijas procesu veicināšanā
Par ieguldījumu latviešu literatūras
bagātināšanā un Baltijas valstu kultūras
sakaru veicināšanā.

Ivbule Regīna

26.03.2013.

Nr.102

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Jagodkins Mihails

Mežsaimniece
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Infrastruktūras pārvaldes
direktors

21.11.2003.

Nr.725

Jakovļevs Ģirts

Aktieris

11.11.2015.

Nr.711

Ivanova Erna

Jākobsone Anita
Jākobsons Valdis

Jākobsons Valentīns

Nodarbinātības valsts aģentūras direktora
vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos 21.10.2008.
Akciju sabiedrības "Grindeks" valdes
priekšsēdētājs
20.12.2006.

Nr.633
Nr.990

09.11.2005.

Nr.717

21.10.2008.

Nr.633

18.06.2014.

Nr.303

02.06.2010.

Nr.300

02.05.1995.

Nr.224

24.04.1996.
07.02.1996.

Nr.134
Nr.41

Jasinkevičs Juris

Rakstnieks
Veselības ministrijas valsts sekretāra
padomnieks
Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības "VAKS" valdes
priekšsēdētājs
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis, inženierzinātņu doktors
Latvijas Onkoloģijas centra nodaļas
vadītājs
Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un
speciālistu valsts institūta prorektors,
profesors
Sporta darbinieks
Interpola Latvijas biroja priekšnieks,
policijas pulkvedis

05.11.1997.

Nr.553

Jaunzeme Ieva
Jaunzeme Inese

Labklājības ministrijas valsts sekretāre
Sporta darbiniece

02.08.2016.
07.02.1996.

Nr.431
Nr.41

Jaunzeme Irma

Latvijas Jaunatnes sporta centra metodiķe 14.01.1998.

Jaksons Viktors

Jansons Indulis
Jansons Juris
Januškevičs Vladimirs

Japiņš Andrejs
Japiņš Igo

Jaunzeme Vita
Jaunzems Pēteris
Ječa Antoņina

Biedrības "Pēdas LV" valdes
priekšsēdētāja

Jēkabsons Ēriks

Liepājas rajona Priekules slimnīcas ķirurgs
Pensionēta latviešu valodas skolotāja
Sociālās integrācijas valsts aģentūras
Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītāja
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamenta direktora vietniece
Eiropas Savienības jautājumos
Latvijas Universitātes asociētais profesors
vēstures zinātņu doktors

Jēkabsons Inārs

Valsts akciju sabiedrības "Elektronisko
sakaru direkcija" Radiosakaru
departamenta Radiofrekvenču dienesta
vecākais radiosakaru inženieris, eksperts
apraides jautājumos

Jefimova Ludmila

Jēkabsone Inga

Par nozīmīgu ieguldījumu dzelzceļa
transporta attīstībā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino
mākslā un izcilu aktiermeistarību, atveidojot
lomas uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves
un kinofilmās.
Par nozīmīgu ieguldījumu otrā līmeņa
starpniekinstitūcijas Eiropas Sociālā fonda
finansējuma apgūšanai izveidē un Eiropas
Sociālā fonda mērķu nodrošināšanā un izpildē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zāļu
ražošanas nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
20.gadsimta vēstures atainojumā literatūrā,
iedzīvinot augstvērtīgos prozas darbos mūsu
tautai būtiskus vēsturiskos notikumus.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas pilnveidošanā un attīstībā.
Par ieguldījumiem tautsaimniecībā –
lauksaimniecības nozares attīstībā.
Par ilggadēju un produktīvu darbību Latvijas
Zinātnes padomē.

Par mērķtiecīgo un sekmīgo darbu Interpola
Latvijas biroja izveidošanā un vadīšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.13

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vieglatlētikas attīstībā.

31.10.2013.

Nr.505

Par ieguldījumu Lielās talkas kustības
izveidē, ikgadējā Lielās talkas organizēšanā
un vadīšanā, kā arī tīras vides apziņas un zaļa
dzīvesveida popularizēšanā un sabiedrības
saliedētības veicināšanā.

20.09.1995.
14.11.1995.

Nr.531
Nr.674

19.10.2016.

Nr.609

Par nozīmīgu ieguldījumu personu ar
invaliditāti un personu ar funkcionāliem
traucējumiem sociālajā rehabilitācijā.

02.08.2016.

Nr.431

22.10.2014.

Nr.590

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas–Polijas
attiecību izpētē.

03.12.2007.

Nr.756

Par nopelniem Latvijas sakaru nozares
attīstībā.

Jēkabsons Vilnis

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieks
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes zinātnes
centra "Sigra" direktors, profesors,
habilitētais lauksaimniecības doktors,
veterinārmedicīnas doktors

Jemeļjanovs Aleksandrs
Jermolajevs Georgijs

Joffe Rafaels

19.04.2016.

19.02.2003.

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu
akadēmijas loceklis, profesors, habilitētais
lauksaimniecības doktors un
veterinārmedicīnas doktors, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskā institūta "Sigra" direktors
12.02.2008.
Īpaši garu distanču skrējējs
06.11.1996.
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā
diagnostikas centra direktors,
veterinārārsts
21.10.2008.
Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

18.12.2013

Nr.259

Par nozīmīgu ieguldījumu migrācijas politikas
īstenošanā un tiesiskā regulējuma
pilnveidošanā pārvaldes darbības jomā.

Nr.105

Par ieguldījumu lauksaimniecības zinātnes
attīstībā un sasniegumiem pedagoģiskajā
darbā.

Nr.58
Nr.444

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības zinātnē.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.

Nr.646

Par ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu,
pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par pētījumiem Latvijas neatkarības
atjaunošanā un nevardarbīgās pretošanās
lomu šajā procesā.

Jundzis Tālavs

Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece un
pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā
Akadēmiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenais loceklis, politoloģijas doktors un
tiesību doktors

Jurevskis Andris

Mežkopis

17.01.2007.

Nr.44

Jurkāne Anna

Turaidas muzejrezervāta direktore,
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle

24.10.2012.

Nr.504

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par pasaules mēroga tūrisma objekta un
unikāla Eiropas nozīmes kultūras pieminekļa
– Turaidas muzejrezervāta – izveidošanu un
attīstību.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

Juhansone Ilze

Jurkevica Evija

Kabaškins Igors

Kacars Pāvels

Kačalova Regīna

Talsu slimnīcas operāciju māsa

Transporta un sakaru institūta profesors
habilitētais inženierzinātņu doktors
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes
direktors
Satiksmes ministrijas Iekšējā audita
departamenta Pārvaldes sistēmu audita
nodaļas vecākā referente

11.11.2015.

Nr.711

11.11.2009.

Nr.778

06.08.1997.

29.07.2014.

Nr.398

27.10.2006.

Nr.828

21.10.2008.

Nr.633

30.06.2009.

Nr.422

20.12.2006.

Nr.990

Kalēja Anita

Latvijas Ārstu biedrības "Latvijas Ārsts"
galvenā redaktore
Valsts akciju sabiedrības "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca"
Neatliekamās medicīnas centra vadītāja

Kalinka Laura

Biedrības "Virtuālā enciklopēdija" valdes
priekšsēdētāja

28.04.2010.

Nr.242

Kalniņa-Caune Solvita

Latvijas Tiesnešu mācību centra
izpilddirektore

31.10.2013.

Nr.505

02.08.2016.

Nr.431

23.01.2003.

Nr.25

31.10.2008.

Nr.668

08.09.2015.

Nr.489

Kaidaka Kamena

Kalniņa-Lukaševica Zanda

Kalniņš Arvīds

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesore
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā
departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas
uzraudzības nodaļas virsprokurors

Kalniņš Inguss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks stratēģijas jautājumos

Kalniņa Valda

Par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā
darbā transporta, loģistikas un informātikas
jomā, kā arī par starptautiskiem panākumiem
zinātnē.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu vides
aizsardzības nodrošināšanā Daugavpils
reģionā.
Par ilggadēju, augsti profesionālu un
godprātīgu darbu valsts pārvaldē transporta
nozares revīzijas un audita sistēmā.
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības veselības jautājumu
popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu
medicīnas pilnveidošanā un attīstībā.
Par ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes
patriotiskajā audzināšanā un iesaistīšanu
Latvijas vēstures un kultūras mantojuma
izpētē.
Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas
attīstībā un attiecīgās jomas speciālistu
profesionālajā apmācībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas
izglītības attīstībā.
Par nozīmīgu darbu kriminālprocesuālo
tiesību normu jaunrades procesā un
ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā valstī.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Kalniņš Ojārs

Latvijas Transatlantiskās organizācijas
(LATO) valdes priekšsēdētājs

04.11.2002.

Nr.619

Kalns Dainis

Ārsts

03.08.2011.

Nr.357

Kalpaka Marta

Pensionāre

11.11.2008.

Nr.692

19.10.2016.

Nr.609

Rīgas Stradiņa universitātes profesors

20.09.2010.

Nr.560

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis habilitētais ķīmijas doktors

22.10.2014.

Nr.590

Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās
sintēzes institūta direktors

11.06.2007.

Nr.359

08.09.2015.

Nr.489

08.11.2013.

Nr.538

Kalvāne Inese

Kalvelis Andrejs

Kalviņš Ivars

Kaminska Jeļena

Ārlietu ministrijas Informācijas
tehnoloģiju departamenta direktoram
Organizētās noziedzības un citu nozaru
specializētās prokuratūras prokurore

Kampe Elīna

Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko
attiecību departamenta Ārējo ekonomisko
attiecību nodaļas vecākā eksperte
08.09.2015.

Nr.489

Kanaviņš Guntis

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

20.09.2010.

Nr.560

Kaņepāja Inta

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva direktore

10.11.1999.

Nr.515

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks ANO Ženēvā

21.01.2004.

Nr.29

20.01.2016.

Nr.33

15.10.2003.

Nr.642

Kamarūts Ilmārs

Par ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā,
Latvijas un ASV sadarbības veicināšanā, kā
arī Latvijas virzības uz NATO veicināšanā.
Par ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves
bagātināšanā un Siguldas Opermūzikas svētku
organizēšanā
Par nozīmīgu, mērķtiecīgu ieguldījumu
Latvijas armijas pirmā komandiera pulkveža
O.Kalpaka piemiņas saglabāšanā Madonas
novadā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
nodarbinātības jomā.
Par ilggadēju ieguldījumu Rīgas Stradiņa
universitātes studiju programmas "Medicīna"
attīstībā, kā arī par kardioloģijas nozares
attīstību Latvijā.
Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas
pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža
preparāta belinostat atklāšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes
attīstībā, kā arī ķīmijas un organiskās sintēzes
nozares izaugsmes veicināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un
tiesiskuma stiprināšanā valstī.

Kapusta Kristīne

Latvijas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto
Nāciju Organizācijā Ženēvā vēstnieks
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesors
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas fondu padomniece

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par Latvijas tieslietu sistēmas attīstību,
pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu
tiesiskuma stiprināšanai valstī.
Par ārvalstu arhīvu pieredzes ieviešanu darbā
ar audiovizuālajiem, foto un skaņas
dokumentu fondiem.
Par ievērojamu devumu Latvijas ārpolitikas
prioritāšu īstenošanā un Latvijas tēla
popularizēšanu ANO valstīs.
Par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot Latviju
Apvienoto Nāciju Organizācijā un nodrošinot
Latvijas interešu aizstāvību informācijas
sabiedrības jautājumos.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas
zinātnē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Karma Tenu

Filologs, lībiešu valodas un lībiešu
kultūrvēstures pētnieks un zinātājs Latvijā 07.11.2007.

Nr.688

Par izcilu ieguldījumu Latvijas valodniecības
attīstībā un kultūrvēstures pētīšanā.

Karnītis Edvīns

Ekonomikas ministra palīgas, profesors

20.12.2000.

Nr.632

Par ievērojamu ieguldījumu informācijas
tehnoloģiju attīstībā Latvijā.

Karpova Gaļina

Limbažu pilsētas 2.vidusskolas direktore

31.10.2008.

Nr.667

Par mūža ieguldījumu pedagoģijā.

Nr.625

Par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu un ieguldījumu Valsts
robežsardzes attīstībā.

Nr.560

Par ieguldījumu Latvijas autoceļu nozares
attīstībā.

Kārkliņš Jānis
Kārkliņš Ludvigs

Kaščejevs Vjačeslavs

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
Apsardzes un speciālo uzdevumu nodaļas
"SIGMA" priekšnieks, virsleitnants
30.11.2011.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Autoceļu direkcija" Ventspils nodaļas ceļu
būvinženieris
17.11.1998.
Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas
asociētais profesors
31.10.2013.

Kasparsons Kārlis

Latviešu diasporas sabiedriskais darbinieks 06.12.2016.

Kasatkins Andrejs

Kaslers Ēriks

Nr.505
Nr.742

Katkovska Ženija

VEF Kultūras pils vadītāja

06.12.2016.

Nr.742

Kauliņš Dzintars

Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko
attiecību departamenta direktors
08.09.2015.

Nr.489

Par izciliem sasniegumiem zinātnē.
Par mūža ieguldījumu latviešu diasporas
vides veidošanā un attīstībā Austrālijā.
Par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma
saglabāšanā un tradicionālo kultūras vērtību
pārmantojamības nodrošināšanā, kā arī
nozīmīga kultūras centra – VEF Kultūras pils
– vadīšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Kazanovs Igors

Latvijas sportists

13.03.1996.

Nr.70

Kazeks Jānis

Mežkopis

23.01.2009.

Nr.41

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Kažemaks Antons

Mežkopis

23.01.2009.

Nr.41

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Keidāns Pēteris

Latvijas Laukssaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns,
asociētais profesors, veterinārmedicīnas
doktors

Nr.499

Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.

Kēlere Gabriele (Gabriele Köhler)

Kerno Sandra

28.10.1999.

Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas
(ANAP) pastāvīgā pārstāve Latvijā
16.06.2004.
Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un
vadības departamenta Metodikas nodaļas
prokurore
31.10.2008.

Nr.668

Par nozīmīgu ieguldījumu ANO aģentūru
Latvijā darbības vadīšanā un koordinācijā.
Par nozīmīgu darbu kriminālprocesuālo
tiesību normu jaunrades procesā un
ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā valstī.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgā attīstībā,
iestājoties Eiropas Savienībā.

Nr.438

Kierkegārds Jenss (Jens Kierkegaard)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Sertifikācijas un testēšanas centrs" valdes
priekšsēdētājs
21.10.2008.
Dānijas Pārtikas, lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministrijas Bioloģiskās
lauksaimniecības departamenta nodaļas
vadītājs
21.10.2008.

Kīna Gvido

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Limbažu daļas komandieris, majors

20.04.2010.

Nr.218

Kinna Jānis

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors

21.10.2008.

Nr.633

Kide Edvīns

Kiope Eduards

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra vietniece, Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta
direktore
Biķernieku kompleksās sporta bāzes
direktors

Kiukucāns Juris

Nacionālo bruņoto spēku štāba
priekšnieks, brigādes ģenerālis

Kiopa Agrita

08.09.2015.

Nr.489

02.08.2016.

Nr.431

05.09.1995.

Nr.508

Par nozīmīgu ieguldījumu ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un civilās aizsardzības attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Par izcilu darbu NATO valstu un valdību
vadītāju sanāksmes organizēšanā Rīgā
2006.gada 28. un 29.novembrī.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

20.12.2006.

Nr.990

Valsts augu aizsardzības dienesta direktore 08.09.2015.
Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes
drošības direkcija" Sabiedrisko attiecību
daļas speciāliste, bērnu un jauniešu
izglītības projektu vadītāja
22.10.2014.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Rīgas
jūras kontroles sektora vadītājs
27.10.2006.

Nr.489

Nr.828

Par ieguldījumu satiksmes drošības
uzlabošanā.
Par ilggadēju, augsti profesionālu un
godprātīgu darbu vides aizsardzības sistēmā.

Nr.109

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Kleckins (Kļockins) Ābrams

Meža infrastruktūras veidošanas speciālists 12.03.2014.
Nacionālās radio un televīzijas padomes
priekšsēdētājs
31.10.2008.

Nr.668

Par ilggadēju un sekmīgu sabiedrisko darbību.

Kleinberga Rasma

Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes
galvenā sinoptiķe

Kjago Kristīne

Kjaspere Valda
Klagišs Felikss
Klapars Gunārs

23.08.1995.

Nr.590

Nr.481

Kleine Bruno

Vācijas Federatīvās Republikas pilsonis

21.06.2000.

Nr.288

Kleine Hildegarde

Vācijas Federatīvās Republikas pilsone
Sporta darbinieks
Latvijas sportists - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieks
Latvijas sportistu - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieku - treneris

21.06.2000.
07.02.1996.

Nr.288
Nr.41

07.08.1996.

Nr.326

07.08.1996.

Nr.326

Klementjevs Ivans
Klementjevs Pēteris
Klemmesens Mihaels Hesselhofts
(BdeGen Michael Hesselhoft
Clemmesen)
Klēsens Johanness Georgs (Johannes
Georg Claessens)

Klimovičs Jānis

Baltijas aizsardzības koledžas
komandantu brigādes ģenerālis
Latvijas goda konsuls Vācijas
Federatīvajā Republikā (Bavārijā)

16.06.2004.

Nr.438

25.05.2016.

Nr.306

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VentEko"operatīvā dienesta vadītājs
18.07.2007.

Nr.443

Par ilggadēju un nozīmīgu atbalstu Valmieras
rajona izglītības iestāžu tālākai attīstībai un to
materiālās bāzes pilnveidei.
Par ilggadēju un nozīmīgu atbalstu Valmieras
rajona izglītības iestāžu tālākai attīstībai un to
materiālās bāzes pilnveidei.

Par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas
aizsardzības koledžas veidošanā un Latvijas
aizsardzības sistēmas attīstībā.
Par ilggadēju un nozīmīgu devumu Latvijas
un Vācijas attiecību stiprināšanā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas piesārņojuma seku
novēršanā.

Klišāns Arvīds

Klodāns Staņislavs
Klotiņš Arnolds Laimonis

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
koncertmeistars, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors

Daugavpils Latviešu biedrības biedrs
Mākslas doktors, Latvijas Mūzikas
akadēmijas goda profesors

02.05.1995.

Nr.224

31.10.2008.

Nr.668

03.11.2006.

Nr.861

Par nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils
Latviešu biedrības vēstures apzināšanā un
latviskuma izkopšanā un stiprināšanā
Daugavpilī.
Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".

06.12.2016.

Nr.742

17.01.2007.

Nr.44

Kļava Juzefa

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks, Otrās politiskās direkcijas
politikskais direktors
Ziemeļkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītāja

05.03.2004.

Nr.143

Kļaviņa Daina

Latvijas Valsts arhīva direktore

24.11.2004.

Nr.921

08.09.2015.

Nr.489

19.10.2016.

Nr.609

06.05.2004.

Nr.302

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu NATO sammita
sekmīgā organizēšanā un Latvijas
starptautiskā prestiža stiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu arhīva darba
pilnveidošanā un padomju okupācijas perioda
dokumentu uzkrāšanas un izmantošanas
nodrošināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
sociālās aprūpes jomā.
Par ilggadēju darbu studentu sabiedriskās
dzīves organizēšanā un kora mūzikas
popularizēšanā.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
dendroloģisko vērtību izpētē un valstī lielākās
kokaugu genofonda kolekcijas izveidē.

Ķekavas novada dome

Kļava Ilgvars

Kļaviņš Jānis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietniece finanšu politikas jautājumos
Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale"
filiāles "Litene" vadītājs

Kļaviņš Juris

Latvijas Universitātes jauktā kora
"Juventus" diriģents

Knape Dzintra

Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais
dārzs" Dendrofloras nodaļas pētniece

Knēts Ivars

Rīgas Tehniskās universitātes rektors,
akadēmiķis, habilitētais inženierzinātņu
doktors

11.11.2008.

Nr.692

Kocere Venta

Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore 28.05.2009.

Nr.347

Par nozīmīgu ieguldījumu tehnisko zinātņu
speciālistu sagatavošanā, augstākās izglītības
un zinātnes attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
grāmatniecības mantojumu popularizēšanā
pasaulē un pozitīva valsts tēla veidošanā.

Kokare Valentīna

Izglītības satura un eksaminācijas centra
vadītāja vietniece

20.01.1999.

Nr.22

Par mūža ieguldījumu Latvijas
vispārizglītojošo skolu mācību satura attīstībā.

03.11.2006.

Nr.861

Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".

03.11.2006.

Nr.861

03.11.2006.

Nr.861

25.02.1999.

Nr.87

07.11.2007.

Nr.688

07.11.2007.

Nr.689

Kļaviņa Līga

Kokars Gido

Kokars Imants
Kokars Uldis

Profesors, diriģents, Rīgas kamerkora
"Ave Sol" direktors un uzvedumu daļas
vadītājs
Profesors, Rīgas kamerkora "Ave Sol"
mākslinieciskais vadītājs un galvenais
diriģents
Diriģents, Rīgas kamerkora "Ave Sol"
mākslinieciskais vadītājs

21.10.2008.

Kokorīte Emīlija

Cēsu rajona padomes skolu valdes
priekšsēdētāja
Preiļu rajona Saunas pagasta padomes
priekšsēdētāja
Preiļu rajona Saunas pagasta padomes
priekšsēdētāja

Koks Martens (Kokk Marten)

Igaunijas vēstnieks Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā
(OECD)

21.01.2014.

Nr.37

Koķe Tatjana

Rīgas Stradiņa universitātes mācību
prorektore profesore

08.09.2015.

Nr.489

Kondratovičs Rihards

Selekcionārs, profesors

19.10.2016.

Nr.609

19.10.2016.

Nr.609

17.11.1998.

Nr.560

14.06.1995.

Nr.322

28.08.1996.

Nr.363

Kokina Lolita
Kokorīte Emīlija

Konkurences padome
Konošēvičs Aleksandrs
Konošonoks Aleksis
Konrāds Andris

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra
vietnieks
Iekšlietu ministrijas Drošības policijas
3.pārvaldes priekšnieka vietnieks
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
docents

Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".
Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".
Par ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas
pilnveidē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Saunas pagasta
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Saunas pagasta
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, veicinot sarunas
par Latvijas uzņemšanu Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).
Par nozīmīgu ieguldījumu akadēmiskā
procesa pilnveidē un studiju kvalitātes
veicināšanā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
rododendru šķirņu selekcijā, dārzu dizaina
attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanu
pasaulē.
Par iestādes sasniegtajiem rezultātiem
konkurences tiesību pārkāpumu atklāšanā un
brīvas konkurences veicināšanā.
Par ieguldījumu Satiksmes ministrijas nozaru
attīstībā.

Kopeland Dace (Dace Copeland)

Kothari Gita (Gita Kothari)

Kovaļčuka Marija
Kozaka Dzintra

Koziola Gundega

Kozlovs Mihails

Kozule Natālija

Kozuliņš Voldemārs

Krasovska Ramona
Krastiņa Aija

Krastiņa Terēze

Krastiņš Ainārs

Pasaules brīvo latviešu apvienības
izglītības padomes priekšsēde
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas Juridiskā departamenta
juridiskā padomniece

Rīgas 33.vidusskolas direktore
Cēsu rajona padomes Skolu valdes
metodiķe
Strazdumuižas internātskolas-attīstības
centra vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem skolotāja

Aizsardzības ministrijas Informācijas
tehnoloģiju projektu vadības nodaļas
vadītājs

Krastiņš Oļģerts

Akadēmiķis habilitētais ekonomikas
doktors

Krastiņš Jānis

02.08.2016.

Nr.431

31.05.2005.

Nr.361

12.11.1998.

Nr.535

19.03.1997.

Nr.135

Latvijas Republikas vēstniecības Igaunijas
Republikā pirmā sekretāre
08.09.2015.
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Sociālā
dienesta vadītāja
25.05.2007.
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers"
8.nefroloģijas un sociālās aprūpes nodaļas
vecākā medicīnas māsa
26.02.2004.

Krastiņš Juris

Krastiņš Ivars

Nr.688

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta direktora vietnieks,
Ekonomisko un finanšu lietu nodaļas
vadītājs
11.11.2015.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Autoceļu direkcija" Madonas nodaļas ceļu
būvinženiere
17.11.1998.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes Kokapstrādes katedras
docents, inženierzinātņu doktors
17.01.2007.

Rīgas Tehniskās universitātes
Starptautisko ekonomisko sakaru un
muitas institūta direktors profesors
ekonomikas doktors
Liepājās reģionālās slimnīcas izglītības un
zinātnes virsārsts
Rīgas Tehniskās universitātes profesors,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis,
habilitētais arhitektūras doktors
Latvijas izlases vecākais treneris
modernajā pieccīņā

Krastiņš Aivars Vilnis

07.11.2007.

21.10.2008.

04.06.2014.

Nr.711

Par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda tiesiskā regulējuma
apstiprināšanā Latvijas prezidentūras laikā
Eiropas Savienības Padomē, kā arī
prezidentūras mērķu sasniegšanā
ekonomiskajos un finanšu jautājumos.

Nr.560

Par ieguldījumu un prasmīgu darbu autoceļu
uzturēšanā un pārvaldīšanā.

Nr.307

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas pilsētas
sociālās sistēmas attīstībā.

Nr.126

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Aizsardzības
ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, Ārlietu
ministrijas NATO tīklu pieslēgumu izveidē
Latvijā un Latvijas pozīciju stiprināšanā
starptautiskajā vidē.

Nr.44

Nr.489

Nr.260

16.09.2008.

12.10.2011.

Nr.526

17.12.2008.

Nr.813

31.10.2013.

Nr.505

04.11.2002.

Nr.619

12.11.1998.

Nr.535

Krauze Rolands

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Rīgas Būvamatniecības vidusskolas
direktora vietniece
Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Senāta tiesnesis

18.12.2003.

Nr.794

Kravčenko Lidija

Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktore

11.09.2002.

Nr.509

Krecers Andris

Kokrūpnieks
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes
Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā
profesore lauksaimniecības doktore
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
koordinācijas departamenta Pastāvīgo
pārstāvju I komitejas sagatavošanas
nodaļas vadītājs
Grafiķis, pedagogs

03.05.2016.

Nr.276

23.04.2014.

Nr.178

06.05.2009.
21.05.2010.

Nr.276
Nr.282

Krasts Guntars
Kraukle Helēna

Kreišmane Dzidra

Kreitums Mārtiņš
Krepics Imants

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas un
kultūras saglabāšanā ārpus Latvijas.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
attīstībā un mazākumtautību izglītības
programmu izveidē.
Par veiksmīgu un radošu darbu izglītības
sistēmas pilnveidē un pieaugušo izglītošanā.

Par par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
starptautisko ekonomisko sakaru speciālistu,
kā arī muitas un nodokļu speciālistu
sagatavošanā, tautsaimniecības attīstības un
valsts ekonomiskās drošības veicināšanā,
Latvijas augstākās izglītības un zinātnes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas attīstībā un speciālistu apmācībā.
Par ieguldījumu kultūras vēstures izpētē un
jauno arhitektūras speciālistu sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu modernās pieccīņas
attīstībā Latvijā.
Par nopelniem matemātiskās statistikas
attīstībā, kā arī studentu un jauno zinātnieku
sagatavošanā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.
Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbību profesionālajā izglītībā.
Par mūža ieguldījumu tiesneša darbā, tiesu
sistēmas un tiesiskās apziņas stiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu mazākumtautību
izglītībā, Rīgas Ukraiņu vidusskolas izveidē
un tās darbības nodrošināšanā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ieguldījumu augkopības nozares attīstībā,
aktīvu pedagoģisko, sabiedrisko, zinātnisko
darbību un izcilu devumu jauno speciālistu
sagatavošanā.
Par nozīmīgu darbu Latvijas interešu
koordinēšanā tautsaimniecībai būtiskos
jautājumos Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšanas procesā.
Par izcilu ieguldījumu mākslā.

Par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas
pilsoņu saiknes stiprināšanā ar Latviju un
repatriācijas procesu veicināšanā.
Par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas
pilsoņu saiknes stiprināšanā ar Latviju un
repatriācijas procesu veicināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu NATO sammita
sekmīgā organizēšanā un Latvijas
starptautiskā prestiža stiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Krēsliņa Austra

Viena no piecu Zviedrijā dzīvojošo
Latvijas pilsoņu grupas

24.10.2012.

Nr.504

Krēsliņš Jānis

Viens no piecu Zviedrijā dzīvojošo
Latvijas pilsoņu grupas

24.10.2012.

Nr.504

Krieviņa Dace

Ārlietu ministrijas Valsts protokola
Ārvalstu vizīšu nodaļas vadītāja vietniece

17.01.2007.

Nr.44

Krieviņa Pārsla Rigonda

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietniece

02.08.2016.

Nr.431

Krieviņš Dainis

Valsts akciju sabiedrības "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca"
angioķirurgs, invazīvās radioloģijas
speciālists, Asinsvadu ķirurģijas centra
Mācību zinātniskās daļas vadītājs,
medicīnas doktors ārsts

20.12.2006.

Nr.990

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

19.02.2013.

Nr.63

31.08.2016.

Nr.494

27.02.2002.

Nr.103

11.11.2009.

Nr.778

Par mūža ieguldījumu medicīnā.

23.04.2014.

Nr.178

Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.

Kristapsons Jānis

Valsts kancelejas direktors
Izglītības valsts inspekcijas Vidzemes
reģionālās daļas vadītājs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Piejūras slimnīca" valdes locekle un
Liepājas pilsētas Onkoloģiskās klīnikas
vadītāja
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes
Tirdzniecības ostas II kategorijas
robežkontroles punkta priekšnieka
vietnieks kapteinis
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta
padomnieks, LZA korespondētājloceklis,
fizikas doktors

Par nozīmīgu ieguldījumu asinsvadu
ķirurģijas attīstībā Latvijā.
Par ieguldīto darbu Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par ieguldījumu vispārējās izglītības sistēmas
attīstībā un pedagogu tālākizglītībā.

22.02.2012.

Nr.99

Par ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.

Kroģere Astrīda

Jelgavas rajona padomes sociālās aprūpes
centra "Zemgale" direktore

07.11.2007.

Nr.688

Par nozīmīgu ieguldījumu sociālās aprūpes
attīstībā un sociālās integrācijas veicināšanā.

Krieviņš Mārtiņš
Krieviņš Modris

Krilova Anna

Kripe Māris

Kroiča Juta
Kroms Mārtiņš

Kronlaks Olafs

Krotovs Miervaldis

Krumholcs Kaspars
Krūmals Jānis

Par neatsveramu devumu ārvalstu studentu
piesaistē Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas
tēla veidošanu ārvalstīs, kā arī par zinātnisko
darbību mikrobioloģijas un virusoloģijas
zinātņu jomā.
Par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu
Latvijas valsts varas nostiprināšanā.

Rīgas Stradiņa
universitātes
profesore
Valsts
zemes dienesta
Stratēģijas
un
programmu vadības departamenta
direktors
Bezpeļņas organizācijas valsts akciju
sabiedrības "Latvijas Autoceļu direkcija"
ģenerāldirektors

20.09.2010.

Nr.560

10.11.1999.

Nr.515

21.02.2001.

Nr.100

Talsu novada domes priekšsēdētājs
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
koordinācijas un politiku departamenta
Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas
sagatavošanas nodaļas vadītājs
Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas
galvenais ārsts

23.12.2009.

Nr.918

Par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu
Latvijas tautsaimniecībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības
izglītošanā, izglītības pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanā un kvalitātes
uzlabošanā.

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

22.05.1996.

Nr.173
Par izciliem nopelniem un atbildīgu darbību
medicīnas zinātnes ģenētikas nozares attīstībā
un pedagoģiskā darba kvalitātes pilnveidē
Latvijā.
Par sekmīgu mācību, metodisko un

Krūmiņa Astrīda

Rīgas Stradiņa universitātes profesore

Krūmiņs Jānis

Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes lektors

12.11.1998.

Nr.535

Krūmiņš Andrejs

Folklorists

21.10.1998.

Nr.509

Krūmiņš Uldis

Mežsaimnieks

12.03.2014.

Nr.109

Krūmiņš Vilis

Latvijas Dabas muzeja direktors

25.02.1999.

Nr.87

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par mūža ieguldījumu izglītības darbā, 30
gadus vadot Latvijas Dabas muzeju.

Krūmiņš Vilis

Akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži"
Austrumvidzemes mežsaimniecības
Strenču meža iecirkņa vadītāja vietnieks

25.01.2006.

Nr.33

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

01.10.2010.

Nr.585

organizatorisko darbu Latvijas Republikas
skolēnu fizikas olimpiādes un fizikas
skolotāju sagatavošanā.
Par mūža ieguldījumu folkloras apzināšanā un
vākšanā.

Krūms Andris

Krutikova Ludmila
Kuble Maija

Kučāns Pēteris
Kudums Dzintars

Kukainis Jānis

Kukjans Leonards

Kūliņš Vitolds
Kulla Dzintra

Kumerovs Romāns

Kupcāne Daiga
Kuple Dina
Kuple-Tone Dina

Kupra Oļgerts

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra padomnieks

Rīgas 13.vidusskolas direktore
Finanšu ministrijas Vērtspapīru
departamenta direktore
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā
krusta medicīnas koledžas direktors
Saeimas Aizsardzības un iekšlietu
komisijas priekšsēdētājs
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes
priekšsēdētājs
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
Nodrošinājuma dienesta priekšnieks
majors
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Pasažieru pārvadājumu
pārvaldes Rīgas pasažieru stacijas
priekšnieks
Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta
direktore
Sāgas grupas mēbeļu ražošanas
uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Tuko–T" direktors
Valsts robežsardzes koledžas Izglītības
koordinācijas nodaļas vadītāja
pulkvežleitnante
Latvijas Dailes teātra aktrise
Latvijas Dailes teātra aktrise
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
vadītājs

Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Krievijas Federācijā

21.10.2008.

Nr.633

Par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldību attīstības veicināšanā un
pašvaldību finansēšanas sistēmas
pilnveidošanā.

11.09.2002.

Nr.509

Par radošu un aktīvu darbu mazākumtautību
izglītībā.

02.05.1995.

Nr.224

01.11.2010.

Nr.634

04.11.2002.

Nr.619

12.02.2008.

Nr.58

23.04.2014.

Nr.178

15.07.1999.

Nr.344

21.11.2003.

Nr.725

17.01.2007.

Nr.44

13.11.2012.
29.03.2000.
14.11.1995.

Nr.540
Nr.143
Nr.674

21.10.2008.

Nr.633

Nr.29

30.12.1997.

Nr.674

20.12.2007.

Nr.832

Nr.178

Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.

Kusiņš Vilis

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes
Pāternieku I kategorijas robežkontroles
punkta priekšnieks pulkvežleitnants
23.04.2014.

Kvaskova Valda

Ķeruss Jānis
Ķeviņš Juris

26.03.2013.

Nr.102

23.01.2003.

Nr.25

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
vēstures arhīva Dokumentu pieejamības
un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte 14.10.2014.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Tehniskās inspekcijas direktora
pirmais vietnieks
07.11.2003.

Ķirps Viktors

Kokrūpnieks
26.03.2013.
Limbažu 3.vidusskolas direktora vietniece
mācību darbā
12.11.1998.
Alūksnes rajona Kalncempju pagasta
Brīvdabas muzeja vadītājs
06.11.1996.

Ķirse Sigita

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes
attīstības departamenta konsultante

Ķiete Ilona

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.

21.01.2004.

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

Kuzma Elita

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Valsts
robežsardzes koledžas starptautiskās
atpazīstamības veicināšanā un akreditēto
studiju programmu īstenošanā.
Par mūža ieguldījumu teātra mākslā.

Nr.37

Kusiņš Gunārs

Mežsaimniece
Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Austrijas Republikā

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.
Par nozīmīgu ieguldījumu tiesu darba
sakārtošanā.

21.01.2014

Kurzemnieks Uldis

Kušķe Rudīte

Par Latvijas virzības uz NATO veicināšanu.
Par sekmīgu sabiedrisko darbību Latvijas
interešu aizstāvībā un latviešu kultūras
saglabāšanu pasaulē.
Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.

Par sekmīgu dalību sarunās par Eiropas
Savienības daudzgadu budžeta izstrādi un
pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības
finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku
attīstību.
Par līdzdalību, nodrošinot pārstāvniecību
Latvijas nacionālās pozīcijas konventā un
organizējot Eiropas Savienības Starpvaldību
konferenci.
Par nozīmīgu ieguldījumu jauno sportistu
sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.

Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
politikas departamenta direktore
Latvijas Nacionālās sporta skolas
Vieglatlētikas nodaļas vadītājs

Kurme Astra

Par nesavtīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu
medicīnas māsu, ārsta palīgu un māsu palīgu
profesionālajā izglītošanā Latvijā.

08.09.2015.

Nr.588

Nr.703
Nr.102
Nr.535

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par sniegto atbalstu Latvijas uzaicināšanai
Eiropas Savienībā un dalībai NATO.
Par ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā
dokumentārā mantojuma izpētē un
popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības
jomā – vilcienu satiksmes drošības sistēmas
izveidē.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par radošu un kvalitatīvu darbību vispārējā
izglītībā.

Nr.444

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Ķirsis Guntars

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Koncerti" valdes loceklis

21.10.2008.

Nr.633

Ķirsons Gunārs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"LIDO" prezidents

09.11.2005.

Nr.717

Ķirsons Jānis
Ķuzis Valdis

Fizikas zinātņu doktors
Sporta darbinieks

29.07.2014.
07.02.1996.

Nr.398
Nr.41

Lāce Ingrīda

Amatas pamatskolas skolotāja
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs" direktore, mākslas
zinātniece
Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes Optometrijas un
redzes zinātnes nodaļas vadītājs profesors
habilitētais fizikas doktors
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Autoceļu direkcija" Rīgas nodaļas ceļu
būvinženieris
Liepājas Universitātes Humanitāro un
mākslas zinātņu fakultātes profesors
filoloģijas doktors
Latvijas Vieglatlētikas savienības
prezidents

28.04.2010.

Nr.242

09.11.2005.

Nr.717

11.02.2014.

Nr.56

17.11.1998.

Nr.560

17.09.2014.

Nr.514

14.01.1998.

Nr.13

04.11.2002.

Nr.619

Par ieguldījumu Latvijas autoceļu attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu literatūras
pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža
nostiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vieglatlētikas attīstībā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.

28.10.2014.

Nr.610

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes
stiprināšanā un attīstībā.

20.05.2015.

Nr.269

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Nr.263

Par veiksmīgi noorganizētu Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības bankas
pilnvarnieku sanāksmi Rīgā 2000.gada maijā.

Lāce Māra

Lācis Ivars

Lācis Jānis Leonīds

Lāms Edgars
Lagzdiņš Arnis

Laimiņš Jānis

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību
komisijas priekšsēdētājs
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Dienesta organizācijas pārvaldes
Nacionālā koordinācijas centra
priekšnieks pulkvežleitnants

Laiviņš Māris

Zinātnieks

Lagzdiņš Jānis

Laizāne Selga

Lamass Ojārs

Lancmanis Imants

Lapiņa Anita

Lapiņš Aivars

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Birojs
2000" direktore
31.05.2000.
Strazdumuižas internātskolas-attīstības
centra vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem direktors
19.03.1997.

Rundāles pils muzeja direktors
09.02.2005.
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers"
Endoskopijas nodaļas vadītāja, ārste
gastroenteroloģe
26.02.2004.
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares
padomnieks
08.09.2015.

Latvietis Jānis

Nr.126

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

28.05.2009.

Nr.347

15.10.2003.
12.06.1996.

Nr.642
Nr.227

12.11.1998.

Nr.535

08.09.2015.

Nr.489

Ārlietu ministrijas Drošības politikas
departamenta direktors

Latišs Lauris

Nr.82

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks

Lasis Ivars

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta
vadītāja vietnieks
20.12.2007.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku
ēdināšanas katedras profesors, habilitētais
lauksaimniecības doktors
28.10.1999.

Par izciliem nopelniem muzeja vadībā un
ieguldījumu Latvijas muzeju nozares attīstībā.
Par profesionālu ieguldījumu redzes zinātnes
attīstībā, sekmīgu zinātnisko un pedagoģisko
darbu, kā arī filantropijas tradīciju veidošanu
un kopšanu Latvijas Universitātē.

Par nozīmīgu ieguldījumu Rundāles pils
muzeja izveidošanā, vēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un restaurācijā.

Nr.37

Lapše Ruta

Lapiņš Andris
Lapše Jānis

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu jaunās
paaudzes patriotiskajā audzināšanā.

Nr.135

Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
vadītājs, valsts sekretāra vietnieks
21.01.2014.

Valsts policijas Galvenās
kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu
pārvaldes priekšnieks
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu
sistematizācijas nodaļas vadītāja

Par nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas
koncertdzīves izaugsmes sekmēšanā.
Par izcilu ieguldījumu Latvijas valsts
ekonomikas attīstībā un Latvijas vārda
popularizēšanā pasaulē.
Par nozīmīgu ieguldījumu studiju
kreditēšanas sistēmas normatīvās bāzes
izveidē.

Par pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības
finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku
attīstību.
Par nozīmīgu ieguldījumu, definējot un
aizstāvot Latvijas nacionālās intereses
diskusijās par kopējās lauksaimniecības
politikas jautājumiem Eiropas Savienībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu iekšlietu jomā –
jaunu tehnoloģiju un datorizētu sistēmu
ieviešanā, lai nodrošinātu DNS datu bāzes
izveidi un sekmētu noziegumu atklāšanu.

Nr.832

Par ieguldījumu normatīvo aktu
sistematizācijas pilnveidošanā un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
interešu pārstāvības nodrošināšanā
tiesvedības procesos.

Nr.499

Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultāte

07.09.2013.

Nr.418

22.10.2014.

Nr.590

06.11.1996.

Nr.444

02.05.1995.

Nr.224

01.02.2011.

Nr.37

Lazdāns Valentīns

Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle
Rīgas Tehniskās universitātes rektors,
profesors
Latvijas valsts mežzinātnes institūta
"Silava" pētnieks

Lazovska Valentīna

Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja

03.12.2007.

Nr.756

Legzdiņš Vigo

Satiksmes ministrijas Investīciju un
tranzīta politikas departamenta direktors

17.11.1998.

Nr.560

Laumane Benita
Lavendelis Egons

Leimanis Jānis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
stacionāra "Tuberkulozes un plaušu
slimību centrs" Metodiskās vadības,
uzraudzības un analīzes nodaļas ārste
pneimonoloģe, metodiķe, privātdocente
25.03.2015.
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts
aģentūras direktors
18.12.2006.

Leiškalns Kārlis

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas
priekšsēdētājs

04.11.2002.

Nr.619

Leitāns Voldemārs

Rīgas 3.arodskolas direktors

12.06.2002.

Nr.320

Leimane Vaira

Leja Linda

Leja Māris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas nozares padomniece
08.09.2015.
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā
departamenta Sevišķi svarīgu lietu
izmeklēšanas nodaļas prokurors
22.10.2014.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts
sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu
attīstības departamenta direktore
08.09.2015.

Nr.156
Nr.978

Nr.590

Par ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā valstī.

Nr.489

Lejniece Sandra

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Austrumu slimnīca" klīnikas
"Linezers" Valsts Hematoloģijas centra
vadītāja, medicīnas doktore, profesore,
ārste

18.12.2006.

Nr.978

Lejnieks Māris
Lembergs Aivars

Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību
zinātņu katedras lektors
20.12.2007.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētajs
21.05.1997.

Nr.832
Nr.256

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis

Līce-Līcīte Lelde

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece
Latvijas Republikas pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomniece, vēstniece

Līcis Arno
Līdaka Marģers

Tautas orientēšanās sacensību "Magnēts"
idejas autors un pirmais organizators,
republikas kategorijas tiesnesis
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

Levrence Ingrīda

Līdaka Valdis

Lielkalne Baiba

Mežsaimnieks
Tieslietu ministrijas Civiltiesību
departamenta Komerctiesību nodaļas
vadītāja

Par mūža ieguldījumu veselības nozares
attīstībā.
Par lielo ieguldījumu tuberkulozes un plaušu
slimību ārstēšanā.

Nr.489

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāre

Levits Egils

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Ludzas pilsētas
attīstībā.
Par ieguldījumu Satiksmes ministrijas
investīciju projektu realizēšanā un tranzīta
politikas attīstīšanā.

Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.
Par godprātīgu un radošu darbu profesionālās
izglītības sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Lejiņa Līga

02.08.2016.

Sakarā ar universitātes 150 gadu jubileju, kā
arī par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas izglītības un tautsaimniecības
attīstībā.
Par ieguldījumu mežsaimniecības nozares
attīstībā.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Par nozīmīgu un aktīvu darbību hematoloģijas
jomā, uzlabojot iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti.
Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.

11.11.2015.

Nr.711

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu
sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma
stiprināšanā, kā arī īpaši nozīmīgiem
zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Ārlietu ministrijas
vēsturiskās ēkas un Latvijas Republikas
pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā
ēkas renovācijā.

21.10.2008.

Nr.633

Par Latvijas interešu sekmīgu pārstāvību
Eiropas Savienības institūcijās.

06.06.2006.
14.11.1995.

Nr.418
Nr.674

03.05.2016.

Nr.276

02.08.2016.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu orientēšanās sporta
attīstībā Latvijā.

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Limbažu novada dome

Lielmežs Aleksandrs
Liepa Aivars

Liepa Guntis

Liepa Imants

06.12.2016.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs
Valmieras reģionālās vides pārvaldes
direktora vietnieks
Radiācijas drošības centra Inspekcijas
nodaļas Operatīvās brīdināšanas sektora
vecākais eksperts
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes Mežkopības katedras
profesors, bioloģijas doktors
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Senāta priekšsēdis Meža fakultātes
profesors, bioloģijas doktors

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

24.10.2012.

Nr.504

27.10.2006.

Nr.828

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Mālpils novada attīstībā, sabiedriskajā un
saimnieciskajā darbībā.
Par ilggadēju un kvalitatīvu darbu vides
aizsardzības sistēmā.

11.11.2008.

Nr.692

Par mūža ieguldījumu vides aizsardzības
jomā.

01.02.2011.

Nr.37

11.11.2009.

Nr.778

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas meža
nozares attīstībā un radošu pedagoģisko
darbību akadēmiskajā izglītībā.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

Nr.356

Par ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas
pilnveidošanā un ilggadēju un radošu darbu ar
bērniem, kuriem ir redzes traucējumi.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

28.10.1999.

Nr.499

Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.

Liepājniece Taiga

Talsu poliklīnikas rentgena laborante

Liepiņa Helēna

Strazdumuižas internātskolas — attīstības
centra vājredzīgiem un neredzīgiem
bērniem direktora vietniece, skolotāja
19.07.2000.

Liepiņa Inese

Ārlietu ministrijas Valsts protokola
vadītāja vietniece

06.08.1997.

08.09.2015.

08.09.2015.

Liepiņš Edgars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietniece
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes Infekcijas
slimību katedras vadītājs, asociētais
profesors, veterinārmedicīnas doktors

Liepiņš Pēteris

Latvijas Dailes teātra aktieris

14.11.1995.

Nr.674

Liepiņš Zigmars

Komponists
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesors

21.08.2012

Nr.396

03.11.2006.

Nr.861

15.10.2003.

Nr.642

21.10.2008.

Nr.633

Par apzinīgu darbu valsts pārvaldē.

29.01.2010.

Nr.52

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

06.06.2006.

Nr.418

Par nozīmīgu ieguldījumu 2006.gada pasaules
hokeja čempionāta organizēšanā Rīgā.

30.04.2003.

Nr.259

Par ieguldījumu bērnu un jauniešu estētiskajā
audzināšanā un ilgo pedagoģisko darbību.

Locmers Meikulis

Latvijas Nacionālā teātra aktrise
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta
vecākā referente
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes profesors, inženierzinātņu
doktors
2006.gada Pasaules čempionāta hokejā
rīkošanas izpilddirekcijas prezidents,
Latvijas Hokeja federācijas prezidents
Tautas deju ansambļa "Uguntiņa"
dibinātāja, mākslinieciskā vadītāja,
baletmeistare un skolotāja
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauku inženieru fakultātes Zemes
ierīcības katedras profesors, habilitētais
ekonomikas doktors (Dr.habil.oec.)

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras
attīstībā.
Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".
Par radošu un spilgtu ieguldījumu Latvijas
teātra mākslas attīstībā.

28.10.1999.

Nr.499

Logina Ulla

Jaunpiebalgas vidusskolas direktore

28.06.2011.

Nr.269

Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.
Par par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
sistēmas un Jaunpiebalgas vidusskolas
attīstībā.

Loža Einārs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta
vadošais pētnieks ķīmijas doktors Latvijas
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis 22.10.2014.

Nr.590

Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas
pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža
preparāta belinostat atklāšanā.

Liepiņa Zaiga

Lindenbergs Jānis
Līne Velta
Liniņa Maija

Līpiņš Leonards

Lipmans Kirovs

Līventāle Audiona

02.08.2016.

Lukaševiča Ņina

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Rīgas ekspluatācijas iecirkņa
Liepājas stacijas priekšnieka vietniece

Ļubimovs Voldemārs

Akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes
drošības direkcija" valdes priekšsēdētājs
Sporta darbinieks
Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta departamenta
priekšnieks, pulkvedis
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Robežkontroles un imigrācijas kontroles
dienesta priekšnieks pulkvežleitnants

Maculevičs Romualds

Latgales Transporta koledžas direktors

Lukstiņš Andris
Lūsis Jānis

Ļabis Juris

Magone Zigurds

Valsts aģentūras "Kultūras informācijas
sistēmas” direktors
Valsts aģentūras '"Jaunie Trīs brāļi"
direktors

Maišelis Edgars

Nacionālās sporta bāzes "Sporta
komplekss "Mūsa"" valdes priekšsēdētājs

Mandžgaladze Visarions

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
Tīklu administrēšanas nodaļas
priekšnieks, kapteinis

Magone Armands

Mangule Irina

Manika Maija

Marga Oļģerts

07.11.2003.

Nr.703

08.11.2013.
07.02.1996.

Nr.538
Nr.41

19.07.1995.

Nr.405

28.10.2014.

Nr.610

10.04.2002.

Nr.183

21.10.2008.

Nr.633

21.10.2008.

Nr.633

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes
stiprināšanā un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās
izglītības sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu kultūras
mantojuma digitalizācijā un jauno
informācijas tehnoloģiju ieviešanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projekta attīstībā.

13.11.2008.

Nr.713

Par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni
un
nozares
attīstībā.Iekšlietu
Parsporta
nozīmīgu
ieguldījumu

Nr.692

ministrijas sistēmas iestāžu īstenotajos
datortīklu un programmatūras modernizācijas
projektos.

Nr.832

Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.

Nr.560

Par ieguldījumu Latvijas iestāšanās procesā
Pasaules tirdzniecības organizācijā un veikto
darbu līgumtiesiskās bāzes izstrādāšanā
ārvalstu investīciju piesaistīšanai.

11.11.2008.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta
direktore
20.12.2007.

Latvijas Republikas pastāvīgās
pārstāvniecības ANO Ženēvā padomniece 17.11.1998.

Rīgas Stradiņa Universitātes profesors

Par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības
jomā – kravu pārvadājumu dokumentu
apstrādāšanas jaunu darba tehnoloģiju izstrādi
un ieviešanu Liepājas stacijā.
Par ilggadēju darbu un augstiem
sasniegumiem Latvijas satiksmes drošības
uzlabošanā.

20.09.2010.

Nr.828

Par vairāk nekā 60 gadu ilggadēju
ieguldījumu plaušu onkoloģijas nozares un
studiju programmu attīstībā, jaunu
ārstniecisko metožu ieviešanā,
pulmonoloģijas nozares attīstībā Latvijā un
pasaulē, kā arī par sabiedrības izglītošanu
veselības jautājumos un pedagoģisko darbību
vairāku ārstu paaudžu veidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālā
dokumentārā mantojuma saglabāšanā
nākamajām paaudzēm.

Nr.556

Par ieguldījumu Latvijas zinātnē un
valodniecības attīstībā.

Nr.560

Markus Dace

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
Arhīvu inspekcijas vadītāja
27.10.2006.
Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle, profesore, habilitētā
filoloģijas doktore
15.11.2000.
Profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas
īstenā locekle, habilitētā filoloģijas
doktore, Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolas rektore
07.08.2009.

Markuss Dainis

Rīgas Valsts tehnikuma direktors

11.09.2002.

Nr.509

Martinova Vilma

Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības
aģentūra" Rīgas filiāle vadītāja

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā,
zinātniskajā un sabiedriskajā darbā.
Par ieguldījumu profesionālās izglītības
sistēmas pilnveidošanā.
Par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības veselības nodrošināšanā un jauno
speciālistu apmācībā.

06.12.2016.

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

Maškovs Gennādijs

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas
pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas
daļas vadītājs muitas pulkvedis

22.10.2013.

Nr.479

Par ieguldījumu valsts ekonomiskās robežas
un sabiedrības aizsardzībā.

Matīss Juris

Mežkopis

12.02.2008.

Nr.58

Matroze Valentīna

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
direktora vietniece

20.04.2010.

Nr.218

21.10.2008.

Nr.633

10.11.1999.

Nr.515

Marksa Biruta

Mārupes novada dome

Mazura Sarmīte
Mazure Tamāra

Valsts kancelejas Vēstuļu un apmeklētāju
pieņemšanas nodaļas bijusī vadītāja
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
ģenerāldirektora vietniece

Nr.535

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ilggadēju un nesavtīgu pedagoģisko darbu
un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
audzināšanā.
Par ilggadēju un apzinīgu darbu valsts
pārvaldē.
Par būtisku ieguldījumu valsts arhīvu
sistēmas darbības pilnveidošanā pēc Latvijas

Mažāne Ilze

Valsts izglītības satura centra Interešu
20.09.2010.
izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā
referente

Nr.560

Par nozīmīgu ieguldījumu X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
sagatavošanā un norisē un ilggadēju, radošu
un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes
tautas deju mākslas attīstībā, sekmējot tautas
tradīciju saglabāšanu un pilnveidi.

Mažeiks Jānis

Latvijas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto
Nāciju Organizācijā Ņujorkā vēstnieks

20.01.2016.

Nr.33

Par augsto profesionalitāti starpvaldību
sarunu vešanā informācijas sabiedrības
jautājumos Apvienoto Nāciju Organizācijā,
nodrošinot Latvijas starptautisko
atpazīstamību.

Mārciņš Jānis

Kokrūpnieks

20.05.2015.

Nr.269

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Medina Laila

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra
vietniece tiesību politikas jautājumos

02.08.2016.

Nr.431

Medne Edīte

Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
vadītāja vietniece administratīvajos
jautājumos

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Medne Gunta

Valsts kases pārvaldnieka vietniece
Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta departamenta,
Ugunsdzēsības un glābšanas darbu
dienesta priekšnieka vietnieks

24.10.2012.

Nr.504

10.07.1996.

Nr.270

19.11.2009.

Nr.799

Mednis Tālivaldis Eižens

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktors
Latvijas Republikas goda konsuls Berlīnē
un Brandenburgā Vācijas Federatīvajā
Republikā

21.01.1998.

Nr.28

Meiere Raisa

Rēzeknes 6.vidusskolas direktore

19.01.2000.

Nr.36

Mednis Aivars

Par nozīmīgu ieguldījumu, veicinot
starptautiskā sektora grāmatvedības standartu
normu ieviešanas procesa vadību valsts un
pašvaldību sektorā.

Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības
izglītošanā, Latvijas ugunsdzēsības
kultūrvēsturiskā fonda saglabāšanā un ar
tagadni saistīto vērtību popularizācijā.
Par ieguldījumu Latvijas un Vācijas kultūras
attiecību veidošanā un sekmīgas abu valstu
sadarbības attīstībā.
Par veiksmīgu un radošu darbu izglītības
sistēmas attīstībā un sabiedrības integrācijas
veicināšanā.

Mēkons Ivars

Latvijas Policijas akadēmijas rektore,
profesore, tiesību doktore, policijas
pulkvede
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta
juriskonsults

21.10.2008.

Nr.633

Par izciliem sasniegumiem iekšlietu, zinātnes
un izglītības jomā - Latvijas Policijas
akadēmijas studējošo izglītošanā, zinātniskās
pētniecības darbā, mācību līdzekļu
izstrādāšanā un publicēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.

Melāne Valentīna

Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale"
filiāles "Kalupe" Sociālās nodaļas vadītāja 11.11.2015.

Nr.711

Par mūža ieguldījumu darbā ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

Nr.479

Par ieguldījumu nemateriālā kultūras
mantojuma jomā, sabiedrības saliedēšanā un
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku
tradīcijas stiprināšanā Latvijā, Baltijā un
pasaulē.

Nr.102

Par nozīmīgu ieguldījumu Valmieras politiski
represēto biedrības un vienīgā politiski
represēto vīru kora "Baltie bērzi" darbībā, kā
arī par aktīvu dalību Valmieras kultūras dzīvē.

Nr.4

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības
sistēmas attīstībā.

Meikališa Ārija

Melbārde Dace

Latvijas Nacionālā kultūras centra
direktore

21.11.2003.

Nr.725

22.10.2013.

Melgalve Ināra

Valmieras politiski represēto biedrības
valdes loceklis, Valmieras Kultūras centra
politiski represēto vīru kora "Baltie bērzi"
prezidents
26.03.2013.
Rīgas Juglas vidusskolas direktore,
arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju
asociācija" viceprezidente
06.01.2016.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ārlietu daļas vadītāja, emeritētā profesore
inženierzinātņu doktore
02.07.2013.

Melnbrencis Ādolfs

Privatizējamās valsts akciju sabiedrības
"Latvenergo" bijušais darbinieks

22.12.1999.

Nr.590

Melne Gaļina

Rīgas 16.vidusskolas direktore

31.05.2005.

Nr.361

Melnis Guntars

Daugavpils novada pašvaldības Ambeļu
pagasta pārvaldes vadītājs

12.10.2011.

Nr.526

Mencis Jānis

Liepājas Universitātes habilitētais
pedagoģijas doktors

06.05.2009.

Nr.276

Melderis Kaspars

Melle Aija

Nr.304

Par ieguldījumu Latvijas augstākās
lauksaimniecības izglītības attīstībā.
Par pašaizliedzīgu, nevainojamu darbu un
ieguldījumu Latvijas enerģētikas attīstībā, kā
arī sakarā ar "Latvenergo" 60.gadskārtu.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
politikas attīstībā un skolēnu interešu
izglītības sistēmas pilnveidošanā.
Par ieguldījumu Latgales attīstībā un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
atjaunošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu vienotas
matemātikas mācīšanas sistēmas izveidē
Latvijā.

Mērniece Lauma

Par ieguldījumu Latvijas Republikas
prokuratūras izveidošanā un tiesību sistēmas
attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas
prokuratūras 10.gadadienu.

Kurzemes tiesas apgabala virsprokurore
Ludzas rajona Kārsavas slimnīcas
ķirurģiskās nodaļas vadītājs

20.09.2000.

Nr.473

20.09.1995.

Nr.531

12.09.2011.

Nr.445

Par ieguldījumu Latvijas Okupācijas muzeja
izveidē un muzeja misijas īstenošanā.

16.09.2008.

Nr.565

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas attīstībā.

11.11.2008.

Nr.692

Par nopelniem civilās aizsardzības sistēmas
pilnveidošanā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Minders Leonīds

Latvijas Okupācijas muzeja direktore
Paula Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas Diagnostikās radioloģijas
institūta radiologs diagnosts
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes
priekšnieka vietniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē jautājumos
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas pārvaldes
priekšnieka vietnieks, Izmeklēšanas
nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants
Rīgas apvienotās nodaļas ārstu komisijas
priekšsēdētājs

Misgirda Vineta

Rīgas 84.vidusskolas direktore

Mežals Jānis
Michele Gundega

Migals Aigars

Mihailova Tatjana

Mikosa Žaneta

Mileika Oskars

Misūna Ingrīda
Miška Andrejs

Morozovs Andrejs
Morozs Valērijs

Sociālās integrācijas valsts aģentūras
direktora vietniece
Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži"
meža iecirkņa vadītājs
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais
inspektors kapteinis
Biedrības "Latvijas Makšķernieku
asociācijas" valdes loceklis
Valsts akciju sabiedrības "Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca" valdes
priekšsēdētājs
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
Valsts komisijas vadītāja vietniece
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta
direktora padomnieks

08.09.2015.

28.10.2014.

Nr.610

20.04.2010.

Nr.218

31.05.2005.

Nr.361

21.10.2008.

Nr.633

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes
stiprināšanā un attīstībā.
Par ilggadēju darbu un ieguldījumu
invaliditātes ekspertīzes attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
politikas attīstībā un sabiedrības integrācijas
procesa veicināšanā.
Par ilggadēju ieguldījumu valsts politikas
īstenošanā sociālās un profesionālās
rehabilitācijas jomā un cilvēku ar invaliditāti
sociālās iekļaušanas sabiedrībā veicināšanā.

01.02.2011.

Nr.37

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

22.10.2013.

Nr.479

05.10.2011.

Nr.514

15.06.2005.

Nr.395

20.04.2010.

Nr.218

17.11.1998.

Nr.560

04.11.2002.

Nr.619

21.10.2008.

Nr.633

Par ieguldījumu Latvijas Republikas Valsts
robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.
Par ieguldījumu valsts zivju resursu
aizsardzībā.

Muciņš Rinalds

Saeimas Juridiskās komisijas
priekšsēdētājs
Veselības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks

Muhina Jeļena

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
iniciatīvu un attīstības departamenta
vecākā eksperte
20.01.2016.

Nr.33

Muižniece Māra

Rīgas Mākslas skolas direktore

27.10.1998.

Nr.514

Muraševa Rudīte

Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra
"Šķūnis" darbiniece

07.08.2009.

Nr.535

Par slimnīcu modernizācijas plāna īstenošanu.
Par ilggadēju darbu un ieguldījumu
invaliditātes ekspertīzes attīstībā.
Par ilggadēju darbu un nopelniem valsts
budžeta kopsavilkuma un analīzes izstrādē.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas pilnveidošanā un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, koordinējot
iestāšanās sarunu procesu Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā, un
panākto progresu iestāšanās sarunās.
Par ieguldījumu bērnu un jauniešu mākslas
izglītībā un estētiskajā audzināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu
pilnvērtīgā un vispusīgā attīstībā, veiksmīgā
iekļaušanā sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanā.

Mūrnieks Jānis

Mežsaimnieks

12.03.2014.

Nr.109

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Mozgis Dzintars
Muceniece Lidija
Mucenieks Jānis

Muciņš Linards

Naglis Aivars

Valsts policijas Iekšējās drošības biroja
priekšnieks, pulkvežleitnants
11.11.2008.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Infrastruktūras pārvaldes Rīgas
ceļu distances priekšnieks
15.07.1999.

Nagobads-Ābola Aina

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāve
UNESCO

Mūrnieks Raimonds

Nagobads Valdis
Namatēvs Roberts Guntis
Namiķe Paulīne

Rīgas domes Labklājības departamenta
direktors
Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Senāta tiesnesis, senators
Dobeles rajona Jaunbērzes doktorāta
galvenā ārste

Nr.692

Nr.344

19.01.2000.

Nr.36

19.02.2003.

Nr.105

18.12.2003.

Nr.794

20.09.1995.

20.09.1995.

Par profesionalitāti, nozīmīgu personisko
ieguldījumu noziedzības apkarošanā, personu
tiesību
un likumīgo
interešu aizsardzībā.
Par
augstiem
darba rezultātiem
dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības
nodrošināšanā
un sakarā ar Latvijas
Latvijas
Par ilggadēju
un aktīvu ieguldījumu
attiecību veicināšanā ar Francijas Republiku,
Portugāles Republiku, Spāniju un Latvijas
darbības UNESCO attīstīšanā un
Par ieguldījumu veselības aprūpes, kā arī
sociālās palīdzības sistēmas izveidošanā un
attīstībā Rīgā.
Par mūža ieguldījumu tiesneša darbā, tiesu
sistēmas un tiesiskās apziņas stiprināšanā.

Našeniece Kristīne

Neimanis Visvaldis

Nemme Elga

Nemme Jānis

Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
koordinācijas un politiku departamenta
direktore
Latvijas Republikas pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā pirmā
sekretāre

Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes un Datorikas
fakultātes izpilddirektors

Talsu slimnīcas neiroloģe

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

06.05.2009.

Nr.276

Par Latvijas interešu sekmīgu aizstāvību
Eiropas Savienības institūcijās.

Nr.458

Par ieguldījumu studentu izglītošanā un
audzināšanā, kā arī organizatorisko un
saimniecisko jautājumu risināšanā un par
aktīvu darbību Latvijas Universitātes Senātā
un fakultātes domē.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

28.08.2014.

06.08.1997.

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par ieguldījumu Latvijas sociālās drošības
sistēmas attīstībā.

Nikolss Braiens (Bryan Nicholls)

Talsu slimnīcas terapeits
Dānijas Sociālo lietu ministrijas valsts
sekretāra vietas izpildītājs

Niedre Aivars

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes
priekšsēdētājs

24.01.2001.

Nr.42

Novikovs Sergejs

Iekšlietu ministrijas Galvenās inspekcijas
direktors

11.11.2008.

Nr.692

02.05.1995.

Nr.224

Ņeznamova Ņina

Mazsalacas kultūras nama direktore
Rīgas Akadēmiskā Krievu drāmas teātra
aktrise

09.04.2003.

Nr.207

Nikuļcevs Andrejs

Kokrūpnieks

12.02.2008.

Nr.58

Ņikuļina Ināra
Obošēviča Veronika

Balvu amatniecības vidusskolas direktore
Rīgas 158.bērnudārza defektoloģe
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa
satiksme" asociētais direktors
starptautiskajos jautājumos

13.06.2001.
14.11.1995.

Nr.313
Nr.674

27.10.2006.

Nr.828

Par ilggadēju, godprātīgu un kvalitatīvu darbu
vides aizsardzības sistēmā.

17.10.2001.

Nr.506

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu Latvijas
aviācijas nozares attīstībā.

Nurmika Nellija

Ogle Silvija

Okladņikovs Aleksandrs

Olaines novada dome

Opelte Vita

Orlova Olga

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Druvas doktorāts" ģimenes ārste
Zemkopības ministrijas Veterinārā un
pārtikas departamenta Pārtikas
nekaitīguma nodaļas vadītāja

Osītis Uldis

Talsu slimnīcas rentgena laborante
Valsts vides Daugavpils reģionālās vides
pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas
vecākā inspektore
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors,
profesors
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes
Agrobiotehnoloģijas institūta vadošais
pētnieks

Ose Velga

Osipova Praskovja
Osis Jānis Andris

06.08.1997.

Nr.410

12.06.2002.

Nr.320

06.12.2016.

Nr.742

15.06.2005.

Nr.395

08.09.2015.

Nr.489

06.08.1997.

Nr.410

18.07.2007.

Nr.443

15.10.2003.

Nr.642

01.11.2010.

Nr.634

Ostrovska Ināra

Profesionālās kompetences centra
"Daugavpils Būvniecības tehnikums"
direktore

06.12.2016.

Nr.742

Ostrovska Inta

Malnavas koledžas direktora vietniece

28.04.2010.

Nr.242

Par mūža ieguldījumu likumdošanas un
advokatūras attīstībā Latvijā, kā arī advokātu
profesionālās izaugsmes veicināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu ministrijas
padotības iestāžu disciplinārās uzraudzības
sistēmas izveidošanā un attīstībā.

Par ieguldījumu Latvijas teātra mākslas
attīstībā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ievērojamu ieguldījumu Latgales novada
izglītības attīstībā.

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē
un veselīga dzīvesveida popularizēšanā
jauniešu vidū.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas piesārņojuma seku
novēršanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā un
augstākās izglītības attīstības veicināšanā.
Par ilggadēju pedagoģisko un zinātnisko
darbu jauno speciālistu un zinātnieku
sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās
izglītības jomā, tehnikuma attīstībā un
ilggadēju pedagoģisko darbu audzēkņu
izglītošanā un audzināšanā.
Par ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes
patriotiskajā audzināšanā un aktīvu līdzdalību
Latgales novada izglītības un kultūrvides
veidošanā.

Ošs Aleksandrs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietnieks, Enerģētikas departamenta
direktors

12.11.1998.

Nr.535

Nr.489

Ozola Alda

08.09.2015.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece vides
02.08.2016.
aizsardzības jautājumos

Nr.431

08.09.2015.

Nr.489

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu Rīgas Stradiņa
universitātes zinātniskā potenciāla
stiprināšanā un mērķtiecīgu darbību
finansējuma piesaistē zinātniskajai darbībai
un infrastruktūras attīstībai.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

06.01.2016.

Nr.4

Par mūža ieguldījumu Latvijas profesionālās
izglītības attīstībā.

Ozoliņš Aldis

Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu
prorektore profesore
Izglītības un zinātnes ministrijas nozares
padomniece (sporta nozarē un jaunatnes
jomā)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums" valdes locekle, direktore
Iekšlietu ministrijas Policijas
departamenta Valmieras rajona policijas
nodaļas kriminālpolicijas priekšnieks

14.06.1995.

Nr.322.

Ozoliņš Andrejs Valdis

Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā
priekšsēdis
07.11.2007.

Nr.688

Ozoliņš Jēkabs

Liepājas simfoniskā orķestra diriģents

09.11.2005.

Nr.717

Ozoliņš Kaspars

Satiksmes
ministrijas
valsts sekretārs
19.10.206.
Akciju sabiedrības
"Tukuma
gaļas
pārstrādes uzņēmums" valdes
priekšsēdētājs
28.08.1996.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Informātikas institūta Matemātikas
katedras profesors mežzinātņu habilitētais
doktors
17.01.2007.

Nr.609

Ozolanta Iveta

Ozoliņa Santa

Ozoliņa Silva

Ozoliņš Modris

Ozoliņš Rūdolfs

Nr.44

Papule Evija

Paševica Baiba

Labklājības ministrijas valsts sekretārei

18.10.2006.

Nr.800

Paškausks Vitauts

Akciju sabiedrības "Agrofirma Tērvete"
padomes priekšsēdētājs

19.10.2016.

Nr.609

Ozols Rolands
Ozols Vilis
Paije Baiba
Paļakavska Ausma
Paņko Viktorija
Papadopuls Adonis

02.08.2016.

Nr.431

11.11.2008.

Nr.692

20.03.2003.

Nr.172

26.02.2004.

Nr.126

12.03.1997.

Nr.123

09.05.2006.

Nr.318

13.11.2012.

Nr.540

08.09.2015.

Nr.489

Pauloviča Inita

Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga"
direktore
14.10.2014.
Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības
programmas Latvijā vadītāja
30.11.2005.

Pauls Raimonds

Mūziķis un 7.Saeimas deputāts

Paudere Inese

11.01.2001.

Par ilggadēju un sekmīgu sabiedrisko darbību
un latviskās izglītības veicināšanu pasaulē.
Par ieguldījumu Latvijas kultūrvides
veidošanā, augsto profesionalitāti un
māksliniecisko kvalitāti.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.363

Zemkopības ministrijas Meža
departamenta direktors
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas
(UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas
ģenerālsekretārs
HoreogrāfS, XXIII Vispārējo latviešu
dziesmu svētku goda virsvadītājs
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers"
15.ginekoloģijas nodaļas vadītāja, ārste
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības
stacijas ārste
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Latvijas Republikas goda ģenerālkonsuls
Kipras Republikā
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra vietniece, Izglītības
departamenta direktore

Ozols Arvīds

Par ieguldījumu enerģētikas nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.588
Nr.763

Nr.24

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu UNESCO izglītības
programmu īstenošanā Latvijā un Latvijas
vārda popularizēšanu pasaulē.
Par mūža ieguldījumu latviešu deju tradīciju
attīstībā un veidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.

Par ilggadēju apzinīgu darbu civilstāvokļa
aktu reģistrācijas tiesiskuma nodrošināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas interešu
pārstāvībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par mērķtiecīgo darbu un lielo ieguldījumu
Labklājības ministrijas vadības sistēmas
uzlabošanā.
Par ieguldījumu lauksaimniecības
daudznozaru ražošanas attīstībā un Tērvetes
novada saimnieciskajā dzīvē.
Par ieguldījumu darbā ar bāreņiem, bez
vecāku gādības palikušiem bērniem un
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem, kā arī veselības aprūpes un
sociālajā sfērā māszinību izglītības un
zinātnes attīstībā.
Par īpašu ieguldījumu Latvijas attīstībā un
starptautiskās sadarbības veicināšanā.
Par mākslinieciski spilgtu darbību mūzikā, kā
arī par ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves
bagātināšanā un Latvijas starptautiskā tēla
veidošanā.

Pavlovs Normunds

Pavlovskis Aleksandrs

Valsts traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīcas ārsts
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Pasienes robežapsardzības nodaļas
inspektors (kinologs) virsniekvietnieks

06.08.1997.

Nr.410

19.04.2016.

Nr.259

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Republikas Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.

Nr.406

Par ieguldījumu Latvijas neatkarības
atjaunošanā, kā arī ārpolitikā, veicinot
Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā un
iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Pavlovskis Oļģerts Raimonds

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Spānijā

Pavļuta Linda

Kultūras ministra padomniece Latvijas
prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē nodrošināšanas
jautājumos

Pavļuta-Deslandes Sanita

Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece, Latvijas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja 02.08.2016.

Pāže Uldis
Peders Guntis

Peders Rihards
Peinberga Līga

Saeimas kancelejas fotostudijas vadītājs
Latvijas sportists
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" valdes priekšsēdētāja vietnieks,
ģenerāldirektora vietnieks
Valsts kancelejas Dokumentu
nodrošinājuma departamenta vadītāja

16.08.2001.

08.09.2015.

Nr.431

15.11.2000.
13.03.1996.

Nr.556
Nr.70

09.12.1997.

Nr.619

21.10.2008.

Nr.633

16.12.2015.

Nr.801

Pelšs Andris

Valsts ieņēmumu dienesta
ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
vēstnieks, pārstāvis Politiskajā un
drošības komitejā

Pēkalis Juris

Ārlietu ministrijas Drošības politikas
departamenta NATO un Eiropas Drošības
politikas nodaļas vadītājs
01.02.2011.

Nr.37

Pencis Ainars

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta priekšnieks ģenerālis

20.12.2007.

Nr.832

Peneze Dzintra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personu apliecinošu dokumentu
departamenta Pasu nodaļas vadītāja

28.01.2015.

Nr.49

16.09.2009.

Nr.626

Pētersone Baiba

Dzejnieks un diplomāts
Valsts kancelejas direktora vietniece
valsts pārvaldes attīstības un politikas
koordinācijas lietās

21.10.2008.

Nr.633

Pētersone-Godmane Ilze

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

08.09.2015.

Nr.489

Pētersone Pārsla

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts
vēstures arhīva Dokumentu pieejamības
un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte 14.10.2014.
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora
vietniece
10.11.1999.

Pelēkā Dace

Peters Jānis

Pētersone Valda
Pētersons Ivars
Pētersons Aigars

Petronis Jānis
Petrovskis Aleksandrs
Petrovs Pēteris

Piebalgs Andris

Mežsaimnieks
Rīgas Stradiņa universitātes Bērnu
ķirurģijas katedras vadītājs, profesors
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas
2.slimnīca" valdes priekšsēdētājs
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants
Rīgas Zooloģiskā dārza Zīdītāju nodaļas
vadītājs
Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikas
pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas
Savienībā

08.09.2015.

Nr.489

Nr.588
Nr.515

03.05.2016.

Nr.276

15.06.2005.

Nr.395

01.11.2010.

Nr.634

22.10.2013.

Nr.479

08.10.1997.

Nr.509

23.01.2003.

Nr.25

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par ieguldīto darbu Latvijas fotomākslas
attīstībā.

Par personīgo ieguldījumu Latvijas dzelzceļa
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu nodokļu
administrēšanas darba attīstībā, veicinot ēnu
ekonomikas apkarošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Afganistānas
drošības atbalsta operācijā - nemilitāro kravu
tranzīta nodrošināšanā caur Latviju uz
Afganistānu.
Par ilggadēju un apzinīgu dienestu un
nozīmīgu ieguldījumu Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu ārlietu un iekšlietu
dienestu sadarbības veicināšanā, optimizējot
personu apliecinošu dokumentu pieteikuma
procesu Latvijas pārstāvniecībās.
Par izcilu radošu devumu latviešu kultūrā,
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas politikā un
diplomātisko attiecību veidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā
dokumentārā mantojuma izpētē un
popularizēšanā.
Par dokumentārā mantojuma popularizēšanu
Latvijā un ārvalstīs.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par mācību grāmatas "Bērnu ķirurģija"
sagatavošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
pakalpojumu pilnveidošanā, attīstībā un
sabiedrības veselības veicināšanā.
Par ieguldījumu Latvijas Republikas Valsts
robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

Par iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu
veiksmīgu vadīšanu un noslēgumu.

Pildegovičs Andrejs
Pilsētniece Ilze
Pimanova Māra

Pindt Holger
Pintāns Jānis
Piziča Vija

Pīlēns Uldis
Plakidis Pēteris
Platkājis Edvīns

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Amerikas
Savienotajās Valstīs
Latvijas Zvērināto notāru padomes
priekšsēdētāja
Balvu pamatskolas direktore
Starptautiskās konsultatīvās vienības
direktoram Dānijas Nacionālajā vietējo
pašvaldību asociācijā
Jaunsardzes centra Latgales novada daļas
vecākais referents
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
rīkotājdirektore
Akciju sabiedrības "UPB" padomes
priekšsēdētājs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesors
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" direktors,
medicīnas zinātņu doktors, ārsts

11.01.2012.

Nr.25

11.11.2008.

Nr.692

Par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo attiecību
veidošanā starp Latvijas Republiku un
Amerikas Savienotajām Valstīm.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu
un notariālās sistēmas attīstībā.

05.10.2011.

Nr.514

Par mūža ieguldījumu izglītības attīstībā.

01.11.1995.

Nr.613

21.10.2008.

Nr.633

13.11.2012.

Nr.540

19.10.2016.

Nr.609

03.11.2006.

Nr.861

26.02.2004.

Nr.126

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunatnes
patriotiskajā audzināšanā.
Par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un
Latvijas notariāta attīstībā.
Par inovatīvu pieeju produktu un
pakalpojumu radīšanā un attīstībā, kā arī
nacionālo vērtību stiprināšanu.
Par 12 sējumu darbu "Latviešu kordziesmas
antoloģija 1873-2000".
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.

20.09.2010.

Nr.560

Par nozīmīgu ieguldījumu X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
sagatavošanā, kā arī par pašaizliedzīgu darbu
jaunās paaudzes kora mākslas izglītošanā.

29.01.2010.

Nr.52

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Plezers Andris

Valsts izglītības satura centra Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Asociācijas "Latvijas Koks" un "Latvijas
mēbēles" izpilddirektors

Plūme Jolanta

Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās
darbības uzraudzības un finansēšanas
departamenta direktore
24.10.2012.

Platpere Rita

Plūme Vilnis
Pļaviņš Imants

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs
Valsts aģentūras „Jaunatnes basketbola
metodiskais centrs” treneris

Poča Aija

Valsts ieņēmumu valsts ministre

19.11.2009.

Nr.799

13.11.2008.

Nr.713

Nr.342

04.06.2014.

Nr.260

21.10.2008.

Nr.633

04.11.2002.

Nr.619

08.09.2015.

Nr.489

08.09.2015.

Nr.489

20.04.2010.

Nr.218

Par ilggadēju un teicamu pedagoģisko darbu.

01.11.1995.

Nr.613

Poļaks Inārs

Pommere Kristīne

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariāta direktore
08.09.2015.

Podiņš Jānis
Podračniece Maiga

Pogenpola Dace

Poikāns Juris
Pole-Polīte Velta

Popens Normunds
Poselis Ludis
Preimate Ilga

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
Rīgas 2.vidusskolas mūzikas un kultūras
vēstures skolotājs
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietniece
Latviešu valodas apguves valsts
programmas vadības vienības direktore

Priedīte Aija

Par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību
finansiālās darbības uzraudzībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un
kvalitātes uzlabošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni
un sporta nozares attīstībā.
Par godprātīgu darbu valsts nodokļu, nodevu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
sistēmas sakārtošanā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
starptautisko ekonomisko sakaru speciālistu,
kā arī muitas un nodokļu speciālistu
sagatavošanā, tautsaimniecības attīstības un
valsts ekonomiskās drošības veicināšanā,
Latvijas augstākās izglītības un zinātnes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts aizsardzības
sistēmas attīstībā.
Par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Rīgas Tehniskās universitātes
Starptautisko ekonomisko sakaru un
muitas institūta Starptautisko ekonomisko
sakaru, transporta ekonomikas un
loģistikas katedras vadītājs profesors
habilitētais ekonomikas doktors
Valsts aģentūras "Tēvijas sargs" Video un
foto nodaļas vadītājs
Akciju sabiedrības "Latvijas Balzams"
ilggadēja darbiniece
Latvijas Republikas vēstniecības Vācijas
Federatīvajā Republikā Konsulārās
nodaļas vadītāja
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu
vēstnieks Austrumu partnerības
jautājumos
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
sākumskolas skolotāja
Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas
direktors

Počs Remigijs

Nr.504

Nr.489

06.05.2009.

Nr.276

09.11.2005.

Nr.717

12.11.1998.

Nr.535

11.09.2002.

Nr.509

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības
jautājumu koordinācijas sistēmas
pilnveidošanā, aktīvu un profesionālu Latvijas
interešu pārstāvību Eiropas Savienības
institūcijās, vadot pastāvīgo pārstāvniecību
Eiropas Savienībā.
Par mūža ieguldījumu skolēnu muzikālajā un
estētiskajā audzināšanā.
Par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības
attīstībā.
Par radošu un aktīvu darbu latviešu valodas
apguves valsts programmas darbības
nodrošināšanā.

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas
apguves valsts programmas īstenošanā un
Latviešu valodas apguves valsts programmas
vadības vienības darbības attīstībā.

Prince Anita

Latviešu valodas apguves valsts
programmas vadības vienības direktore
Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga"
direktora vietniece, filiāles "Pļavnieki"
vadītāja
Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra biroja
vadītāja

Prīberga Dagmāra

Rīgas Tautas lietišķās mākslas studijas
"Bārbele" vadītāja, tautas daiļamatu
meistare, Latvijas Amatniecības kameras
goda meistare tekstilrokdarbu amatos,
Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centra Tautas lietišķās
mākslas nozares padomes locekle, Rīgas
Tehniskās universitātes docente,
inženierzinātņu doktore tekstilmateriālu
tehnoloģiju un dizaina zinībās

24.10.2012.

Nr.504

Probuks Valdis

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Zilupes I kategorijas dzelzceļa
robežkontroles punkta priekšnieks
pulkvežleitnants

06.12.2016.

Nr.742

Vieglatlēte
Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu
lietās sekretariāta vadītāja vietniece,
Valsts pārvaldes reformas departamenta
direktore
Murjāņu sporta ģimnāzijas
riteņbraukšanas treneris
Valsts Psihiskās veselības aprūpes centra
Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas
3.nodaļas vecākā māsa
Daugavpils rajona Naujenes pagasta
padomes priekšsēdētāja
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas pārvaldes
priekšnieks, pulkvežleitnants
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes
Jūras operāciju koordinācijas centra
priekšnieks majors
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretārs

06.12.2006.

Nr.936

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā.
Par zcilo sniegumu Ņujorkas maratonā un
Latvijas tēla popularizēšanu pasaulē.

17.05.2002.

Nr.263

Par ieguldījumu valsts pārvaldes reformas
īstenošanā.

02.08.1995.

Nr.443

20.09.1995.

Nr.531

03.11.2006.

Nr.861

30.11.2011.

Nr.625

28.10.2014.

Nr.610

06.07.2011.

Nr.300

Siguldas novada domes priekšēdētājs
Biomedicīnas pētījumu un studiju centra
zinātniskais direktors akadēmiķis
Labklājības ministrijas valsts sekretāra
vietniece

07.11.2007.

Nr.688

Par nozīmīgu ieguldījumu Naujenes
pašvaldības attīstībā.
Par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu un ieguldījumu Valsts
robežsardzes attīstībā.
Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes
stiprināšanā un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzības
nozares attīstībā.
Par ieguldījumu Siguldas novada
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbā un
projekta "Sigulda 800" sekmīgā īstenošanā.

21.11.2007.

Nr.723

Par ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.

27.10.1998.

Nr.514

31.08.2016.

Nr.494

23.03.2011.

Nr.124

24.01.2001.

Nr.42

Par ieguldījumu sociālās sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu zivkopības nozares
attīstībā.
Par ievērojamu ieguldījumu Latgales novada
izglītības un kultūras attīstībā.
Par mūža ieguldījumu latviešu kora mūzikas
attīstībā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā un tālāknodošanā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino
nozarē.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
vidusskolas attīstībā un jaunās paaudzes
izglītošanā un audzināšanā.

Priedīte Aija

Priedīte Vēsma

Prokopčuka-Čelnova Jeļena

Proskurovska Svetlana
Pūce Ernests

Pudāne Skaidrīte
Pudovkina Vasilisa

Pujāts Guntis

Pukjans Askolds
Puķītis Guntis

Puķītis Tālis
Pumpēns Pauls
Puriņa Ruta

05.03.2004.

Nr.143

14.10.2014.

Nr.588

21.10.2008.

Nr.633

Par ieguldījumu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas sistēmas attīstībā.
Par ieguldījumu Ārlietu ministrijas
administratīvā darba pilnveidošanā.

Par mūža ieguldījumu Latvijas amatniecības
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Rabša Staņislavs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājs
Zinātniskā institūta "BIOR" zivju
audzētavas "Tome" vadītājs
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
mācību prorektors

Račevskis Edgars

Dziesmu svētku goda virsdiriģents,
profesors, komponists

19.10.2016.

Nr.609

Rafalsons Jakovs

Aktieris

19.10.2016.

Nr.609

Rakstiņš Aldis

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas
direktors

31.08.2016.

Nr.494

Putniņš Pēters
Putviķis Ivars

Rantiņš Vilnis

Valsts emeritētā zinātniece, habilitētā
lauksaimniecības zinātņu doktore,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Zinātnes centra "Sigra" zinātniskā
konsultante
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" direktors,
medicīnas zinātņu doktors, ārsts

Rapoporte Lidija
Rassa Indra

Saldus novada domes priekšsēdētāja

20.08.2014.
25.03.2015.

Nr.442
Nr.156

Rausis Aldis

Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma vērtēšanas centra direktors

27.10.1998.

Nr.514

Rāviņš Andris

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

23.12.2009.

Nr.918

16.12.2015.

Nr.801

08.09.2015.

Nr.489

Ramane Ilma

Rāzna Mārtiņš

Reine Inga

Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomniece

02.06.2004.

Nr.379

16.08.2001.

Nr.406

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības un lauksaimniecības
zinātnes attīstībā.
Par ieguldījumu mašīnbūves un
metālapstrādes nozares attīstībā.
Par personisko ieguldījumu, atbildīgi un
profesionāli plānojot Izglītības un zinātnes
ministrijas resora un finanšu budžetu.
Par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā.

Par ieguldījumu nekustamā īpašuma sistēmas
izveidošanā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
kvalitatīvas izglītības sistēmas pilnveidē un
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu iekšlietu nozares
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par veiksmīgi noorganizētu Eiropas
Rekonstrukcijas un attīstības bankas
pilnvarnieku sanāksmi Rīgā 2000.gada maijā.
Par izcilu darbu NATO valstu un valdību
vadītāju sanāksmes organizēšanā Rīgā
2006.gada 28. un 29.novembrī.
Par nozīmīgu ieguldījumu nodokļu
administrēšanas jomā, iestādes mērķu
sasniegšanā un darbības nodrošināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas
vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un nacionālo
vērtību stiprināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības
un zinātnes attīstībā.

Iekšlietu ministrijas Drošības policijas
priekšnieks

31.05.2000.

Nr.263

Reiniks Jānis

Iekšlietu ministrijas Drošības policijas
priekšnieks, policijas ģenerālis

20.12.2006.

Nr.990

Reinšmite Ina

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
kontroles pārvaldes direktora vietniece

06.12.2016.

Nr.742

11.11.2015.

Nr.711

08.10.2015.

Nr.620

09.10.2012.

Nr.480

08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākās
izglītības un zinātnes attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

28.01.2015.

Nr.49

Par profesionalitāti un ieguldījumu,
piedaloties sarunās par Eiropas Savienības
budžetu un Daudzgadu finanšu ietvaru
2014.–2020. gadam.

03.11.2006.

Nr.861

14.10.2014.

Nr.588

Par mūža ieguldījumu rožu pētniecībā un
selekcijā.
Par ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības
sistēmas izveidošanā un īstenošanā un
izpratnes veicināšanā par bērnu tiesību
aizsardzību.

Nr.49

Par izcilu ieguldījumu Latvijas drošības un
aizsardzības stiprināšanā un dalību vēsturiski
nozīmīgu lēmumu pieņemšanā
Ziemeļatlantijas līgumu organizācijā (NATO).

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

Nr.480

Rimša Ruta

09.10.2012.
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības
struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas
nodaļas vecākā referente
02.08.2016.

Sakarā ar universitātes 150 gadu jubileju, kā
arī par ilggadēju darbu inženieru
sagatavošanā, tautsaimniecības attīstības
veicināšanā, Latvijas augstākās izglītības un
zinātnes attīstībā.

Rinkēvičs Edgars

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Nr.990

Resnais Gunārs
Rēvalde Gita

Ribickis Leonīds

Biedrības "Latvijas Politiski represēto
apvienība" priekšsēdētājs
Ventspils Augstskolas rektore asociētā
profesore vadošā pētniece
Rīgas Tehniskās universitātes rektors,
akadēmiķis, habilitētais inženierzinātņu
doktors profesors
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas
departamenta Ekonomisko un finanšu
lietu nodaļas budžeta padomniece

Rieksta Dzidra

Finanšu ministrijas specializētā atašeja,
nozares padomniece Latvijas Republikas
Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas
Savienībā
Lauksaimniecības doktore, valsts
aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs"
Āra krāšņumaugu nodaļas vadošā
speciāliste

Rieksta-Riekstiņa Laila

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas priekšniece

Riekstiņš Māris

Latvijas Republikas pilnvarotais vēstnieks
Ziemeļatlantijas līguma organizācijā
(NATO)
28.01.2015.

Ribkina Sofja

Rīgas dome

Rīgas Tehniskā universitāte

06.12.2016.

20.12.2006.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par izcilu darbu NATO valstu un valdību
vadītāju sanāksmes organizēšanā Rīgā
2006.gada 28. un 29.novembrī.

Rinmane Tija
Ripa Alfrēds

Risa Rita

Ritenbergs Haralds

Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un
starptautiskās sadarbības departamenta
direktore
Klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" direktors,
medicīnas zinātņu doktors, ārsts

Talsu poliklīnikas rentgena laborante
Baleta mākslinieks, pedagogs, Rīgas
horeogrāfijas vidusskolas mākslinieciskais
vadītājs un direktors
Rīgas horeogrāfijas vidusskolas
mākslinieciskais vadītājs
Rīgas horeogrāfijas vidusskolas direktors

08.09.2015.

Nr.489

03.11.2006.

Nr. 861

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par mūža ieguldījumu netradicionālu dārza
kultūru introdukcijā un popularizēšanā.

06.08.1997.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

24.10.2012.

Nr.504

Par mūža ieguldījumu baleta mākslā.

11.11.2009.
17.05.2002.

Nr.778
Nr.263

Par mūža ieguldījumu baleta mākslā.
Par izcilu devumu Latvijas kultūrā.

Nr.711

Par mūža ieguldījumu Dziesmu un deju
svētku tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un
tālāknodošanā latviešiem ārvalstīs.
Par radošu pedagoģisko darbību akadēmiskajā
izglītībā.

Rivža Baiba

Ārsts, sabiedriskais un kultūras
darbinieks, ilggadējais Amerikas
Rietumkrasta Dziesmu svētku
organizētājs, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris
11.11.2015.
Augstākās izglītības padomes
priekšsēdētāja
23.08.2000.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes profesore, Latvijas
Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Latvijas
Republikas 9.Saeimas deputāte
11.11.2009.

Rižovs Nikolajs

Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors

Ritmanis Andris

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
filiāle "Rīga"

Rīgas Tehniskās universitātes
Starptautisko ekonomisko sakaru un
muitas institūts

Nr.433

24.11.2004.

Nr.921

07.12.2012.

Nr.583

Par ilggadēju zinātnisko, pedagoģisko un
sabiedrisko darbību.
Par nozīmīgu ieguldījumu arhīva darba
pilnveidošanā un Latvijas kultūrvēsturiskā
dokumentārā mantojuma saglabāšanas un
pieejamības nodrošināšanā.
Par pašaizliedzīgu darbu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanā bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Nr.260

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
starptautisko ekonomisko sakaru speciālistu,
kā arī muitas un nodokļu speciālistu
sagatavošanā, tautsaimniecības attīstības un
valsts ekonomiskās drošības veicināšanā,
Latvijas augstākās izglītības un zinātnes
attīstībā.

04.06.2014.

Nr.777

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Ritošā sastāva pārvaldes
Daugavpils lokomotīvju depo priekšnieka
vietnieks

15.07.1999.

Nr.344

Finanšu ministrijas Nodokļu politikas
departamenta direktore

21.10.2008.

Nr.633

Robežniece Daina

Finanšu ministrijas konsultante nodokļu
likumdošanas koordinācijas jautājumos

02.08.2016.

Nr.431

Rodze Ieva

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta "BIOR"
Dzīvnieku slimību diagnostikas
laboratorijas vadītāja

22.10.2014.

Nr.590

Rokpelnis Jānis

Dzejnieks

11.11.2015.

Nr.711

Rjazancevs Genādijs

Romeiko Gvido

Talsu slimnīcas direktors
Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas
priekšnieks

Ronis Aivis

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Ziemeļatlantijas
līguma organizācijā

Romanovs Indulis

Ropažu novada dome

Rosne Antoņina

Labklājības ministrijas Pensionāru un
bērnu invalīdu sociālās aprūpes centra
medicīnas māsa

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
nodokļu un nodevu sistēmas politikas izstrādē
un īstenošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu veterinārmedicīnas
laboratoriskās diagnostikas attīstībā, bīstamu
dzīvnieku infekcijas slimību izpētē un
uzraudzības sistēmas pilnveidošanā.
Par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā,
radot izcilus darbus dzejā un prozā, kā arī
veicinot jauno autoru daiļrades attīstību.

06.08.1997.

Nr.410

17.11.1998.

Nr.560

25.01.2006.

Nr.33

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par ieguldījumu valsts apdrošināšanas
sistēmas sakārtošanā un pilnveidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu mērķtiecīgas un
veiksmīgas Latvijas interešu pārstāvības
nodrošināšanā Ziemeļatlantijas līguma
organizācijā.

06.12.2016.

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

28.08.1996.

Nr.363

Rotko-Preizela Keita

Rotko Kristofers

17.09.2014.

Nr.514

Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu reģiona un valsts kultūrvides
attīstībā.
Par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu reģiona un valsts kultūrvides
attīstībā.

17.09.2014.

Nr.514

Roze Natālija

Daugavpils starprajonu Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas
vadītāja

20.04.2010.

Nr.218

Rozenberga Aiva

Ministru prezidenta preses sekretāre

08.09.2015.

Nr.489

Par ilggadēju darbu un ieguldījumu
invaliditātes ekspertīzes attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

10.12.2014.

Nr.778

Par ilggadēju radošu ieguldījumu mācību
procesa pilnveidē un kvalificētu speciālistu
sagatavošanā.

16.06.2004.

Nr.438

21.10.2008.

Nr.633

20.04.2010.

Nr.218

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un civilās aizsardzības attīstībā.
Par ieguldījumu Nacionālā teātra atdzimšanā,
sekmējot sabiedriski nozīmīgu un mūsdienīgu
latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu
veidošanu.

12.02.2008.

Nr.58

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Rozenblate Dace
Rozenblats Jānis
Rozentāle Baiba

Rožkins Vladimirs

Profesionālās izglītības kompetences
centra "Rīgas Valsts tehnikums" direktora
vietniece izglītības organizācijas jomā,
matemātikas skolotāja
Rīgas Tehniskās koledžas direktors,
pedagoģisko zinātņu doktors
Valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas
centrs" direktore
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Finanšu plānu pārvaldes
priekšnieks

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas attīstībā.

Ruža Edgars

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Nacionālais teātris" valdes
loceklis
Mežkopis, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Metsaliitto Latvia" padomnieks
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
Centrālās mikrofotokopēšanas un
dokumentu restaurācijas laboratorijas
direktore
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe
Latvijas sportistu - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieku - treneris
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā trešā
sekretāre
Akciju sabiedrības "Lauma" prezidente
Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo
attiecību departamenta Amerikas un
Karību valstu nodaļas vadītāja
Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības "Latraps"
izpilddirektors, Latvijas Lauksaimnieku
kooperatīvu asociācijas valdes loceklis

Ruža Antons

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes profesors
lauksaimniecības doktors
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
profesors habilitētais lauksaimniecības
doktors

21.10.2008.

Nr.633

Rūse Ilze

Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniecei Nīderlandes Karalistē 08.09.2015.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

Rubenis Ojārs
Rubens Jānis Elmārs

Rudzīte Inta
Rudzīte Marta
Rumbenieks Aivars

Rupjā Sintija
Rusiņa Zigrīda

Rutka Dace

Salacgrīvas novada dome

Saliņš Zigurds

Salmiņš Andrejs
Samohvalovs Mareks

Nr.921
Nr.674

07.08.1996.

Nr.326

08.09.2015.
01.11.1995.

Nr.489
Nr.613

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

23.01.2009.

Nr.41

13.11.2009.

Nr.784

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto
Valstu bezvīzu programmai.
Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieku
sabiedrības vienotības veicināšanā,
popularizējot un ieviešot kooperācijas ideju
valstī.

02.07.2013.

Nr.304

Par ieguldījumu Lauksaimniecības fakultātes
izaugsmē, profesionālu speciālistu
sagatavošanā un lauksaimniecības augkopības
nozares un zinātnes attīstībā Latvijā.

06.12.2016.

Salaspils novada dome
Salcevičs Leonīds

24.11.2004.
14.11.1995.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
kultūrvēsturiskā dokumentārā mantojuma
saglabāšanas un izmantošanas nodrošināšanā.

06.12.2016.

Nr.742

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes profesors, Latvijas valsts
emeritētais zinātnieks, inženierzinātņu
doktors

07.11.2007.

Nr.688

25.01.2006.

Nr.33

Radiācijas drošības centra direktors
Pārtikas un veterinārā dienesta
ģenerāldirektors

21.10.2008.

Nr.633

21.10.2008.

Nr.633

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Jēkabpils pilsētas
saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā.

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu radiācijas drošības,
kodoldrošības uzraudzības un kontroles
sistēmas izveidē un pilnveidošanā Latvijas
Republikā.
Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.

Sarkanis Alberts

Ārlietu ministrijas ģenerālinspektors

15.01.2013.

Nr.17

Sarnovičs Andris

Banku augstskolas rektors asociētais
profesors doktors

18.12.2013

Nr.646

Par ieguldījumu Latvijas un Lietuvas attiecību
stiprināšanā un ziņojuma par Latvijas un
Lietuvas sadarbības perspektīvām
sagatavošanā
Paraugstiem darba sasniegumiem Banku
augstskolas darbības attīstībā un ieguldījumu
augstākās izglītības nozares stiprināšanā.

Nr.634

Par mūža ieguldījumu dejas mākslas attīstībā,
deju svētku vēstures apkopošanā, dziesmu un
deju svētku tradīcijas saglabāšanā.

Sārts Jānis

Horeogrāfe, pedagoģe, vairāku vispārējo
un skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku virsvadītāja
01.11.2010.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Austrumu slimnīca" klīnikas
"Biķernieki" Valsts Apdegumu centra
vadītāja, ārste
18.12.2006.
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
izcilības centra stratēģiskās komunikācijas
jautājumos direktors
08.09.2015.

Sāviča Valentīna

Jelgavas rajona Glūdas pagasta pirmskolas
izglītības iestādes "Taurenītis" vadītāja
11.03.1998.

Nr.114

Seiksts Antons

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas priekšsēdētājs
04.11.2002.

Nr.619

Par nozīmīgu ieguldījumu apdegumu traumu
ārstniecībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par jaunradi jaunās paaudzes audzināšanā,
izglītošanā un pirmskolas darba
popularizēšanā.
Par ieguldījumu Latvijas likumdošanas
harmonizēšanā, lai nodrošinātu Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un NATO.

Nr.742

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.

Saulīte Ingrīda Edīte

Savicka Monika

Sējas novada dome

06.12.2016.

Selga Māris

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Ēģiptes Arābu
Republikā

Semanis Einars

Latvijas Republikas vēstnieks Lietuvas
Republikā
Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Ķīnā

Nr.978

Nr.489

01.02.2011.

Nr.37

08.09.2015.

Nr.489

21.01.2004.

Nr.29

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Ēģiptes
divpusējo attiecību sekmēšanā, kā arī aktīvu
līdzdalību triju Latvijas valstspiederīgo
atbrīvošanā no gūsta Sudānā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par Latvijas un Ķīnas Tautas Republikas
sadarbības attīstībā ieguldīto darbu.

15.06.2005.

Nr.395

Par ieguldījumu Kristapa Rudzīša grāmatas
"Terminologia medica" aktualizēšanā.

22.05.2002.

Nr.278

Sērensens Sands Jānis (Jan Sand
Słrensen)

Izdevniecības "Nacionālais apgāds"
redaktors
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)
pastāvīgais koordinators un ANO
Attīstības programmas pastāvīgais
pārstāvis Latvijā

Signorini Patrizia
Siliņš Ēvalds

Latvijas goda ģenerālkonsule Itālijā
Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotājs

15.01.2013.
14.11.1995.

Nr.17
Nr.674

Singajevska Vera

Aktrise

02.06.1998.

Nr.281

Sinjorīni Patrīcija (Patrizia Signorini)

Sivkovai Vandai

Latvijas goda ģenerālkonsule Itālijā
15.01.2013.
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" 10.nodaļas
vadītāja
19.02.2003.

Sīka Lauma

Izglītības un zinātnes ministrijas nozares
padomniece (zinātnes nozarē)

Senkāns Andrejs

Sīmane Māra

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas personāla inspektore
Latvijas Republikas vēstniecības
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā
Karalistē Konsulārās nodaļas vadītāja
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības
plānošanas nodaļas konsultante
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības
plānošanas nodaļas konsultante

Skaģers Andrejs

Rīgas Stradiņa universitātes Mutes, sejas
un žokļu ķirurģijas katedras vadītājs,
medicīnas zinātņu doktors, profesors

Sīle Zoja

Sīlīte-Galiņa Sanda
Sīle Dita Erna

Skrastiņš Jānis

Latvijas Republikas pirmais
ģenerālprokurors

Nr.17

Nr.105

Par Latvijai nozīmīgu projektu atbalstīšanu.
Par ilgstošu, neatlaidīgu un pašaizliedzīgu
darbu Latvijas valsts un tās pilsoņu labā.
Par mūža ieguldījumu teātra mākslas
popularizēšanā bērnu un jaunatnes vidū.
Par ilgstošu, neatlaidīgu un pašaizliedzīgu
darbu Latvijas valsts un tās pilsoņu labā.

Par drosmīgu un operatīvu rīcību, glābjot
pacientus ugunsgrēka laikā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu lībiešu valodas,
kultūras mantojuma saglabāšanā un
tālāknodošanā.

08.09.2015.

Nr.489

21.10.2008.

Nr.633

28.01.2015.

Nr.49

19.02.2013.

Nr.63

19.02.2013.

Nr.63

Par profesionālu konsulārā darba vadīšanu.
Par ieguldīto darbu Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādē.
Par ieguldīto darbu Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādē.

Nr.634

Par nozīmīgu ieguldījumu vienotas mutes,
sejas un žokļu ķirurģijas specialitātes izveidē
un attīstībā Latvijā.

Nr.474

Par pilsonisko drosmi Latvijas Republikas
prokuratūras izveidošanā, ieguldījumu tiesību
sistēmas attīstībā un likumības nostiprināšanā
valstī un sakarā ar Latvijas Republikas
prokuratūras 10.gadadienu.

01.11.2010.

21.09.2000.

Skride Baiba

Vijolniece

Skrimblis Tomass

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes
Kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais
inspektors, kapteinis
22.04.2015.

Skrube Juris

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Kontroles un vides
aizsardzības daļas vadītājs

Skuja Edgars

Skuja Ēriks

Skuja Ilze

Skujāns Juris

Slava Laima

Slaidiņa Solveiga
Slavinskis Aldis
Slaviņš Rodrigo

Sloka Biruta
Smildziņš Āris

Smočs Andris

11.11.2009.

18.07.2007.

Latvijas Republikas vēstniecības Austrijas
Republikā EDSO delegācijas vadītājs
padomnieks
26.01.2000.
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Ventspils kontroles
sektora vacākais inspektors
18.07.2007.

Nodibinājuma "Palīdzēsim.lv" valdes
locekle
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauku inženieru fakultātes dekāns,
asociētais profesors, inženierzinātņu
doktors
Lauksaimniecības universitātes rektors,
profesors, inženierzinātņu doktors
Mākslas zinātniece, vizuālo mākslu
žurnāla "Studija" un izdevniecības
"Neputns" galvenā redaktore
Īrijas latviešu nacionālās padomes
priekšsēdētāja, tautas deju kopas
"Karbunkulis" vadītāja
Ventspils pilsētas domes Izglītības
pārvaldes vadītājs
Latvijas Orientēšanās federācijas
prezidents

Latvijas Universitātes Ekonomikas un
vadības fakultātes Ekonomisko sistēmu
vadības teorijas un metožu katedras
profesore ekonomikas doktore
Zinātnieks
Pulkvedis, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Objektu
apsardzes pārvaldes priekšnieks

13.11.2009.

Nr.778

Par izcilu sniegumu un panākumiem
atskaņotājmākslā.

Nr.210

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas
Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

Nr.443

Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas un Baltijas jūras
piesārņojuma seku novēršanā.

Nr.45

Nr.443

Nr.784

Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.
Par ieguldījumu augstākās izglītības un
zinātnes attīstībā un augstākās kvalifikācijas
jauno speciālistu sagatavošanā.

28.10.1999.

Nr.499

29.05.2012.

Nr.236

18.07.2007.

Nr.443

19.10.2016.

Nr.609

06.12.2016.

Nr.742

06.06.2006.

Nr.418

Par profesionāli augstvērtīgu ieguldījumu
mākslas zinātnes popularizēšanā.
Par tautas kultūras tradīciju kopšanu un
stiprināšanu Īrijā, kā arī Latvijas vārda
popularizēšanu pasaulē.
Par mūža ieguldījumu izglītības sistēmas
pilnveidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu orientēšanās sporta
attīstībā Latvijā.

22.10.2014.

Nr.590

Par ilggadēju izcilu zinātnisko un
pedagoģisko darbu, prasmīgu starptautisku un
valsts nozīmes projektu īstenošanu un
ieguldījumu jauno ekonomikas vadības
zinātņu speciālistu sagatavošanā Latvijas
Universitātē.

20.05.2015.

Nr.269

19.11.2009.

Nr.799

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu
ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā.

06.08.1997.

Nr.410

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.

27.10.2006.

Nr.828

Sniķere Maira

Bērnu veselības profilakses centra ārste
pediatre

Sobko Jevgenijs

Madonas reģionālās vides pārvaldes
direktors
Madonas reģionālās vides pārvaldes
direktors

12.11.1998.

Nr.535

Sokolova Marija

Valsts zemes dienesta Daugavpils nodaļas
vadītāja
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 27.10.1998.

Nr.514

Sokolova Olga

"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
valdes priekšsēdētāja

18.12.2006.

Nr.978

20.09.2000.

Nr.473

21.10.2008.

Nr.633

Sorokovaja Olga

Latgales tiesas apgabala prokuratūras
virsprokurors
Valsts kancelejas Finanšu departamenta
vadītāja vietniece

Spāre Juris

Mežsaimnieks

26.03.2013.

Nr.102

Spiridonova Ilze

Latvijas Republikas vēstniecības Kanādā
otrā sekretāre

08.09.2015.

Nr.489

Spiridonovs Jurijs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietnieks

08.09.2015.

Nr.489

Sorokins Aleksandrs

Par ieguldīto darbu, pildot Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas
vienošanos par Skrundas radiolokācijas
stacijas tiesisko statusu tās pagaidu
funkcionēšanas un demontāžas laikā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Baltijas jūras piesārņojuma seku
novēršanā.
Par akcijas "Labo darbu nedēļa" organizēšanu,
sniedzot būtisku atbalstu grūtībās
nonākušajiem bērniem no trūcīgajām un
maznodrošinātajām ģimenēm.

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu vides
aizsardzības nodrošināšanā Madonas reģionā.
Par pašaizliedzīgu darbu vides aizsardzības
jomā.
Par ieguldījumu jaunāko tehnoloģiju
ieviešanā valsts kadastra sistēmā un Latgales
reģiona attīstības veicināšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu garīgās veselības
aprūpes dienesta attīstībā.
Par ieguldījumu Latvijas Republikas
prokuratūras izveidošanā un tiesību sistēmas
attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas
prokuratūras 10.gadadienu.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Spīgulis Jānis

Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas
profesors

17.06.2015.

Nr.325

Sproģis Gunvaldis

Tukuma rajona Jaunpils pagasta zemnieks 05.09.1995.

Nr.508

Spuriņš Ēriks

Valmieras tehnikuma direktors

02.08.2016.

Nr.431

15.07.1999.

Nr.344

Staģis Andris

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Ritošā sastāva pārvaldes
Jelgavas lokomotīvju depo priekšnieks
Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes
loceklis

14.01.1998.

Nr.13

Staris Andris

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

30.08.2000.

Nr.448

12.11.1998.

Nr.535

Stabiņš Jānis

Stelpe Lilija

Stenders Ģirts

Stepa Kristīne

Stiķe Vera

Stiprais Eduards

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietniece, Kvalitātes struktūrpolitikas un
vadības departamenta direktore
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu
un stratēģijas analīzes departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares
atašejs
Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā pirmā
sekretāre
Valsts Psihiskās veselības aprūpes centra
bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas
"Ainaži" galvenā ārste

08.09.2015.

Nr.489

08.09.2015.

Nr.489

20.09.1995.

Nr.531

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

08.09.2015.

Nr.489

Ārlietu ministrijas Iestāšanās Eiropas
Savienībā sarunu delegācijas sekretariāta
vadītājs, departamenta direktors

23.01.2003.

Nr.25

Par veiksmīgu Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības institūciju darba koordināciju.

Strada-Rozenberga Kristīne

Stradiņš Imants

Bezpeļņas organizācijas Madonas rajona
pašvaldības uzņēmuma "Madonas
slimnīca" ķirurgs
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latgales Lauksaimniecības centrs"
direktore, lauksaimniecības doktore

06.12.2016.

Nr.742

22.10.2014.

Nr.590

02.02.2000.

Nr.61

Par ieguldījumu Latvijas attīstības
veicināšanā, sekmējot Eiropas transporta tīklu
prioritārā projekta Rail Baltica īstenošanu.
Par ieguldījumu zinātnisko darbu izstrādē un
sekmīgu Juridiskās fakultātes vadību.
Par pašaizliedzību, sniedzot neatliekamo
medicīnisko palīdzību 1999.gada 27.jūnijā
Madonas rajona Lazdonas pagasta Rāceņu
autokrosa trasē cietušajiem.

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības
nozares attīstībā.

Nr.711

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības zinātnē un izglītībā, kā arī
Latgales novada augkopības nozares attīstībā.

Nr.778

Par nozīmīgu ieguldījumu grāmatas "Latvijas
vēsture. 20.gadsimts" veidošanā, kā arī par
paveikto Latvijas vēstures skaidrošanā un
popularizēšanā.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra
direktoreZinātņu
lauksaimniecības
11.11.2015.
Latvijas
akadēmijasdoktore
korespondētājloceklis, Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātes profesors, habilitētais vēstures
doktors

11.11.2009.

Straume Aivars

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes
Programmēšanas katedras vadītājs
asociētais profesors datorzinātņu doktors 25.03.2015.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta priekšnieks, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta ģenerālis
09.02.2005.
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes
departamenta direktors
11.09.2002.

Straume Tālis

Satiksmes ministrijas Juridiskā
departamenta direktore

19.10.2016.

Nr.609

F

Daugavpils bāriņtiesas priekšsēdētāja

09.05.2008.

Nr.251

Straujums Uldis

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vieglatlētikas attīstībā.
Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
iekšlietu sistēmā.
Par ieguldījumu kvalitātes struktūrpolitikas un
starptautiskās ekonomiskās sadarbības jomā,
Latvijai iestājoties Pasaules tirdzniecības
organizācijā.

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Latvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes dekāne

Stranga Aivars

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
jauniešu profesionālās izglītības attīstībā, kā
arī par veiksmīgi īstenotiem Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projektiem.

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks, politiskais direktors

Stopiņu novada dome

Stramkale Veneranda

Par starptautiski nozīmīgiem pētījumiem
atomu spektroskopijā, optoelektronikā un
šķiedru optikā un jauna pētniecības virziena –
biofotonikas – izveidošanu Latvijā, kā arī
jauno zinātnieku sagatavošanu un piesaisti
biofotonikas pētījumiem.

Nr.156

Nr.82
Nr.509

Par ilggadēju izcilu pedagoģisko darbu un
nozīmīgu ieguldījumu datorzinātņu
speciālistu izglītošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības
efektivitātes uzlabošanā.
Par ieguldījumu autoceļu un autotransporta
nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un ģimenes
tiesību un interešu aizstāvībā un godprātīgu
un pašaizliedzīgu darbu.

Strazds Guntis

Vieglās rūpniecības uzņēmumu
asociācijas prezidents
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
rektors, profesors

Strīķis Voldemārs

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes Ekonomikas
katedras vadītājs, Latvijas Zinātņu
akadēmijas un Lietuvas Lauksaimniecības
universitātes lauksaimniecības goda
doktors
21.02.2006.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātes Ekonomikas
katedras docents, lauksaimniecības
zinātņu doktors, profesors
01.11.2010.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietnieks
pašvaldību pārraudzības jautājumos
21.10.2008.

Strazda Ligita

Stucka Artis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietniece

04.11.2002.

Nr.619

28.02.1996.

Nr.64

17.11.1998.

Nr.633

Par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
pedagoģiskajā, zinātniskajā un sabiedriskajā
darbā.
Par mūža ieguldījumu agrārās ekonomikas
zinātnes attīstībā, jauno speciālistu
sagatavošanā, kā arī par aktīvu sabiedriski
organizatorisko darbību.
Par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību
pārraudzības jomā un pašvaldību darbības
tiesiskā regulējuma pilnveidošanā.

Nr.560

Par veiksmīgu valsts budžeta projekta
izstrādes modernizācijas projekta vadīšanu un
Finansu ministrijas stratēģijas attīstības
konceptuālo un galveno mērķu realizāciju
ministrijas struktūrvienībās un Valsts kasē.

Nr.114

Nr.634

Sukuts Augusts

Valsts traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīcas ārsts
Starptautiskā Kino centra valdes
priekšsēdētājs, kinoforuma "Arsenāls"
prezidents
Iekšlietu ministrijas Policijas
departamenta Rīgas pilsētas Galvenās
policijas pārvaldes kriminālpolicijas
1.nodaļas priekšnieka vietnieks

Sumbarovs Andrejs

Valsts robežsardzes koledžas Trešās
mācību rotas komandieris kapteinis

23.04.2014.

Nr.178

Supe Vladimirs

Ventspils zonālā valsts arhīva direktore

10.11.1999.

Nr.515

Sūngaile Daina

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību
departamenta juriskonsulte

02.08.2016.

Nr.431

Spūle Dina
Sviķis Hamilkārs

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts
ceļi" Ceļu muzeja vadītājs
Baltinavas
katoļu
draudzes priesteris
Majors, Valsts
robežsardzes
Viļakas

25.04.2007.
26.03.1996.

Nr.226
Nr.93

11.11.2009.

Nr.777

11.11.2008.

Nr.692

05.06.2002.

Nr.303

Sudraba Ingūna

Suhorukovs Oļegs

Šaicāns Juris

pārvaldes Punduru robežapsardzības
nodaļas priekšnieks
Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks
pulkvedis

Šarigins Konstantīns

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas
augstskolas "Attīstība" rektore

Svilāns Jānis

06.08.1997.

Nr.410

03.11.2006.

Nr.861

14.06.1995.

Nr.322

Šindarjova Ināra

Satiksmes ministrijas Eiropas Savienības
lietu koordinācijas departamenta direktore 08.09.2015.
Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes
filiāles vadītāja
17.12.2008.
Valsts kancelejas Informācijas tehnoloģiju
departamenta vadītāja
21.10.2008.

Šinta Anita

Finanšu ministrijas Finanšu vadības un
metodoloģijas departamenta vecākais
eksperts budžeta jautājumos

Šints Jānis

Ekonomikas ministrijas Eiropas
Savienības un ārējo ekonomisko attiecību
departamenta Ārējo ekonomisko attiecību
nodaļas vecākā referente
02.08.2016.

Ščelkuna Kristīna

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes emeritētais profesors,
habilitētais inženierzinātņu doktors

Šiļņeva Lidija
Šimiņa-Neverovska Elīna

11.11.2015.

05.10.2011.

Par ieguldījumu Latvijas vieglās rūpniecības
attīstībā.

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par profesionāli augstvērtīgas kino mākslas
popularizēšanu un kino festivālu tradīciju
aizsākšanu.

Par par īpašiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā
un attīstībā.
Par radošu un godprātīgu darbu arhīva fonda
saglabāšanā, veidošanā un popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Ceļu muzeja
izveidošanā un ceļu nozares vēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.
Par ilggadēju dienestu un teicamu dienesta
pienākumu izpildi.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts robežas
neaizskaramības nodrošināšanā.

Nr.711

Par ieguldījumu augstākās izglītības sistēmas
attīstībā un sociālo darbinieku sagatavošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu nodarbinātības
politikas īstenošanā un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
budžeta procesa pilnveidošanā un inovatīvu
risinājumu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmas izstrādē.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

Nr.514

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecības
inženierzinātnes attīstībā un jauno speciālistu
sagatavošanā, kā arī ilggadēju sabiedrisko,
zinātnisko un pedagoģisko darbību.

Nr.489
Nr.813
Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un
kvalitātes uzlabošanā, kā arī par veiksmīgu
darbu investīciju piesaistē un apguvē
pašvaldības teritorijas attīstībai.

Šķēle Arnolds

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

19.11.2009.

Nr.799

Šķenders Gints

Mežkopis

23.01.2009.

Nr.41

Šķērsts Viktors

Valsts izglītības satura centra Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļas
pārvaldes vecākais referents

20.09.2010.

Nr.560

Šķetris Egils

Latvijas Valsts arhīva Publikāciju daļas
vadītāja vietniece

28.11.2001.

Nr.574

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ilggadēju radošu darbu skolas pūtēju un
simfonisko orķestru darbības attīstībā,
sekmējot skolēnu muzicēšanas tradīciju
saglabāšanu un pilnveidi.
Par ieguldījumu 1941.gada 14.jūnijā
deportēto Latvijas iedzīvotāju piemiņas
grāmatas "Aizvestie" sagatavošanā un
izdošanā.

Šķiņķe Iveta

Valsts meža dienesta Meža pētīšanas
stacijas direktors dendrologs

Nr.505

Par sasniegumiem mežzinātnes nozares
attīstībā un aktīvu saimniecisko un
sabiedrisko darbību.

Šmaukstelis Edgars

Latvijas kopdarbības Centrālās savienības
"Turība" restorāna "Sēnīte" direktora
vietniece
22.01.1997.

Nr.37

Šmite Kaija

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju
sabiedrības "Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra" ģenerāldirektore 27.10.1998.

Nr.514

Šmitiņa Inese

31.10.2013.

Par ieguldījumu sociālās apdrošināšanas
sistēmas izveidošanā.
Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu
ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā.

Nr.410

Smočs Andris

Talsu slimnīcas ķirurgs
06.08.1997.
Pulkvedis, Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes Objektu
apsardzes pārvaldes priekšnieks
19.11.2009.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" meitas uzņēmuma - sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo"
valdes priekšsēdētājs
05.09.2007.

Šmuksts Ēriks

Diriģents

11.11.2009.

Nr.778

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dzelzceļu
kravas pārvadājumu attīstībā.
Par augstvērtīgu darbu valsts kamerorķestra
Sinfonietta Rīga mākslinieciskajā vadībā,
veicinot izcilību un daudzveidību mūzikas
nozarē.

Šnē Normunds

Mežkopis
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
profesors
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Uzņēmējdarbības katedras profesors,
habilitētais lauksaimniecības doktors

17.01.2007.

Nr.44

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

27.10.1998.

Nr.514

Par aktīvu zinātnisko un pedagoģisko darbību.

21.03.2002.

Nr.140

Par ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības
attīstībā.

07.08.2009.

Nr.535

Par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā,
zinātniskajā un sabiedriskajā darbā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Šmits Jānis

Šnēfelds Arvīds

Nr.799

Nr.566

Špoģis Kazimirs

Profesore, pedagoģijas habilitētā doktore,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolas Pedagoģijas zinātniskā
institūta direktore un vadošā pētniece

Špona Ausma

Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja
Eiropas Savienībā vietnieks, vēstnieks

Štālmeistars Juris

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
ģenerāldirektors

10.11.1999.

Nr.515

Par ieguldījumu Latvijas valstiskuma
atjaunošanā, nostiprināšanā un Latvijas
vēsturei nozīmīgas informācijas saglabāšanā.

Štāls Valdis

Tautas deju ansambļa "Zelta sietiņš"
mākslinieciskā vadītāja

05.03.2004.

Nr.143

Par ilggadēju radošu darbību un nozīmīgu
ieguldījumu jaunatnes estētiskajā audzināšanā.

08.09.2015.

Šteinerts Andris

Iekšlietu ministrijas Autotransporta
centrālās bāzes priekšnieks
17.11.1998.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" Infrastruktūras pārvaldes Rīgas
signalizācijas un sakaru distances
priekšnieks
07.11.2003.

Šteingardts Igors

Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
līgumdarbiniece

Šteina Baiba

08.09.2015.

Nr.703

Par ieguldījumu Iekšlietu ministrijas
Autotransporta centrālās bāzes darbības
uzlabošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības
jomā – signalizācijas, centralizācijas un
bloķēšanas ierīču modernizēšanā un jaunu
iekārtu ieviešanā ekspluatācijā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.560

,

Štokenberga Līva

Par mūža ieguldījumu un Latvijas pianisma
attīstības veicināšanu.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts robežas
neaizskaramības nodrošināšanā

Štrihs Semjons

Jūrmalas mūzikas vidusskolas pedagoģe
Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības
stacijas galvenais ārsts
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
priekšnieks, pulkvežleitnants

Šukšins Aleksandrs

Latvijas Republikas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Čehijas Republikā

23.01.2003.

Nr.25

Šulca Iveta

Lībiešu kultūrvēsturniece un lībiešu
folkloras vācēja un popularizētāja.

03.11.2006.

Nr.861

Šuvcāne Valda Marija

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

23.12.2009.

Nr.918

Švarcs Monvīds
Švolmane Natālija

31.05.2005.
11.12.2009.

Nr.361
Nr.844

Tabaka Maija Nora

Rīgas 92.vidusskolas direktore
Gleznotāja
Labklājības ministrijas Farmācijas
departamenta direktors

Par ieguldījumu Latvijas dalības Prāgas
NATO samita nodrošināšanā un organizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu lībiešu valodas un
lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības iestāžu
tīkla sakārtošanā un izglītības kvalitātes
uzlabošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
politikas attīstībā un pieaugušo tālākizglītības
sistēmas pilnveidošanā.
Par izcilu ieguldījumu mākslā.

27.10.1998.

Nr.514

Par ieguldījumu farmācijas sistēmas attīstībā.

Talents Tālis

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis, profesors, habilitētais
inženierzinātņu doktors, Latvijas
Universitātes Polimēru mehānikas
institūta laboratorijas vadītājs

09.11.2005.

Nr.717

Štrause Irēne

18.12.2013

Nr.646

26.02.2004.

Nr.126

11.11.2008.

Nr.692

Nr.17

Tāre Ineta

Latvijas goda konsuls Lielbritānijā, Velsā 15.01.2013.
Labklājības ministrijas Starptautiskās
sadarbības un Eiropas Savienības politikas
departamenta direktore
08.09.2015.
Akciju sabiedrības "Aldaris" padomes
priekšsēdētājs
05.11.1997.

Tērmanis Henriks

Uzņēmējs

Nr.282

Par nozīmīgu ieguldījumu materiālu
mehānikā.
Par ilggadēju, nesavtīgu darbu Latvijas un
Velsas ekonomiskās, kultūras un izglītības
sadarbības veidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par personīgo ieguldījumu Latvijas
rūpniecības attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

06.08.1997.
09.08.2006.

Nr.410
Nr.606

Par labi organizētu, pašaizliedzīgu darbu un
brīvprātīgi sniegtu neatliekamo medicīnisko
palīdzību ārkārtējos apstākļos 1997.gada
28.jūnijā Talsos notikušajā traģēdijā cietušo
glābšanā.
Par mūža ieguldījumu pedagoģijā.

07.08.1996.

Nr.326

Tamužs Vitauts

Tauriņš Andris

Teterevs Boriss
Tīdemane Intra
Tikmers Jānis

Timofejevs Boriss

Tjans Valērijs (Valeriy Tyan)

Tomiņa Vija
Treija Broņislava Aldona

Talsu slimnīcas Uzņemšanas nodaļas
vecākā medicīnas māsa
Ādažu vidusskolas direktors
Latvijas sportists - Atlantas Olimpisko
spēļu dalībnieks

Uzbekistānas valsts uzņēmuma
"Uzbekistānas Aviolīnijas" prezidents
Rīgas rajona padomes Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes pirmsskolas darba
organizatore

Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktore
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Izglītības apgāds" komercdirektors

Treijs Andrejs

Troņinkovs Valērijs

Habilitētais inženierzinātņu doktors,
ķīmijas doktors profesors
Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību
un attīstības sadarbības politikas
departamenta direktora pienākumu
izpildītājs
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Pasienes robežapsardzības nodaļas
inspektors virsniekvietnieks
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Meža fakultātes Kokapstrādes katedras
vadītājs, profesors, habilitētais zinātņu
doktors

Tuherms Henns

Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks

Treile Jolanta

Treimanis Arnis

Trokša Reinis

21.05.2010.

Nr.489
Nr.553

Par ieguldījumu Latvijas–Uzbekistānas
divpusējo attiecību stiprināšanā un starpvalstu
transporta satiksmes un kravu pārvadājumu
attīstībā.

15.03.2016.

Nr.217

12.11.1998.

Nr.535

31.05.2005.

Nr.361

20.01.1999.

Nr.22

19.10.2016.

Nr.609

Par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbību
pirmsskolas izglītībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts izglītības
politikas attīstībā un starpvalstu sadarbības
veicināšanā.
Par mūža ieguldījumu izglītības sistēmas
pilnveidē.
Par nozīmīgu ieguldījumu kultūrpolitikas
jomā, izstrādājot un attīstot kultūras nozares
pārvaldības sistēmu Latvijā.

12.03.2014.

Nr.109

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

02.08.2016.

Nr.431

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.

19.10.2016.

Nr.609

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
ieguldījumu Valsts robežsardzes attīstībā.

25.01.2006.

Nr.33

28.05.2009.

Nr.347

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, definējot un
aizstāvot Latvijas nacionālās intereses
diskusijās par struktūrfondu un kohēzijas
politikas jautājumiem Eiropas Savienībā.

Ulmanis Guntis

2006.gada Pasaules čempionāta hokejā
rīkošanas izpilddirekcijas ģenerāldirektors 06.06.2006.
Latvijas orientēšanās izlases un Saldus
pilsētas sporta skolas treneris
06.06.2006.

Ulmanis Ojārs

Kontrabasists, Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra koncertmeistars

Ūbele Andžs

Upatnieks Gunārs

Upena Anna

Upīte Eva

Upmale Rasma

11.11.2009.

Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko
attiecību departamenta Konkurētspējas un
enerģētikas nodaļas Pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
specializētā atašeja, nozares padomniece 08.09.2015.
Valsts kancelejas direktora vietniece
valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības
jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības
departamenta vadītāja
08.09.2015.
Valsts Psihiskās veselības aprūpes centra
bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Vīķi"
galvenā ārste
20.09.1995.

Latvijas Tautas frontes muzeja direktore

Nr.778

Par nozīmīgu ieguldījumu 2006.gada pasaules
hokeja čempionāta organizēšanā Rīgā.
Par nozīmīgu ieguldījumu orientēšanās sporta
attīstībā Latvijā.
Par izciliem sasniegumiem atskaņotājmākslā uzvaru 58.starptautiskajā ARD konkursā
Minhenē.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Nr.418
Nr.418

Nr.531

28.04.2010.

Nr.242

20.12.2007.

Nr.832

15.06.2005.

Nr.395

30.11.2011.
28.04.1999.

Nr.625
Nr.209

20.09.2000.

Nr.473

21.10.1997.

Nr.534

08.09.2015.

Nr.489

21.10.2008.

Nr.633

08.09.2015.

Nr.489

21.10.2008.

Nr.633

17.09.2014.

Nr.514

Valce Ilze

11.12.2002.

Nr.677

Valsts akadēmija koris "Latvija"

28.01.2015.

Nr.49

Valsts Augļkopības institūts

20.12.2007.

Nr.832

Ustubs Pēteris

Ministru prezidenta padomnieks ārlietu
jautājumos
Rīgas Stradiņa universitātes
Psihosomatiskās medicīnas un
psihoterapijas katedras asistents

Utināns Artūrs
Uzulnīks Aivars

Valsts robežšardzes koledžas direktora
vietnieks
Tautas daiļamata meistare

Usenko Meldra

Vahere-Abražune Anita

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un
vadības departamenta virsprokurore
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Autoceļu direkcija" ceļu būvinženieris
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece
Valsts kancelejas Tiesību aktu redakcijas
departamenta vadītāja

Vaivare Daina

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks, administratīvais direktors

Užāne Jete
Vāciete Māra

Vagulis Gunārs

Vaivars Pēteris

Vajda Laslo (László Vajda)

Valsts kancelejas Juridiskais
departaments

Valsts kancelejas Komunikācijas
departaments

Valters Raimonds

Liepājas Universitātes profesore

18.02.2015.
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis, Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, profesors,
habilitētais ķīmijas doktors
02.04.2008.

Nr.85

Nr.190

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
profesors habilitētais ķīmijas doktors

20.01.2016.

Nr.33

Liepājas rajona slimokases kontrolārste

05.11.1998.

Nr.532

Par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā,
patriotisma stiprināšanā, kā arī vēstures
mantojuma apkopošanā, popularizēšanā un
par paveikto muzeja pilnveidē un attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās
argumentācijas sagatavošanā Latvijas un
Krievijas robežlīguma parakstīšanai un
ratifikācijai.
Par ieguldījumu grāmatas "Cilvēka psihe. Tās
darbība, funkcionēšanas traucējumi un
ārstēšanas iespējas" sagatavošanā.
Par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu un ieguldījumu Valsts
robežsardzes attīstībā.
Par mūža darbu un devumu Latvijai.
Par ieguldījumu Latvijas Republikas
prokuratūras izveidošanā un tiesību sistēmas
attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas
prokuratūras 10.gadadienu.
Par personīgo ieguldījumu republikas
autoceļu nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts pārvaldes
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgā attīstībā,
iestājoties Eiropas Savienībā.
Par ieguldījumu Dziesmu svētku tradīcijas
attīstīšanā, kora dziedātāju un mūzikas
pedagogu sagatavošanā.
Par nozīmīgiem sasniegumiem vokāli
simfoniskās mūzikas žanrā un latviešu kora
mākslas popularizēšanu.
Par ieguldījumu augļkopības nozares attīstībā
Latvijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
interešu pārstāvības nodrošināšanā
tiesvedības procesos.
Par ieguldījumu, īstenojot inovatīvus
risinājumus administratīvā sloga mazināšanai
valsts pārvaldē.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnē un
ķīmijas nozares attīstībā.
Par Valsts Zinātniskās kvalifikācijas
komisijas darbības principu izstrādāšanu un
ilggadīgu un kvalitatīvu vadību.
Par ieguldījumu veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā.

Vanaga Nelli

Vāgnere Zane

Vārtukapteinis Kaspars

Vasins Sergejs

Kultūras ministrijas nozares padomniece
Latvijas Republikas Pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā
08.09.2015.
Latvijas Universitātes Tehniskās
fakultātes dekāns, asociētais profesors,
inženierzinātņu doktors
28.10.1999.
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" 11.nodaļas
vadītājs
19.02.2003.

Komponists, Latvijas Zinātņu akadēmijas
goda loceklis un Zviedrijas Karaliskās
Mūzikas akadēmijas goda loceklis
Komponists

Nr.499

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Atzīmējot Latvijas Lauksaimniecības
universitātes 60.gadskārtu, par ieguldījumu
Latvijas valsts labā.

Nr.105

Par drosmīgu un operatīvu rīcību, glābjot
pacientus ugunsgrēka laikā.

Nr.489

12.04.2006.
11.11.2009.

Nr.242
Nr.778

02.06.1998.

Nr.281

27.04.2001.

Nr.225

Vēbere Janīna

Pensionēta ārste
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu
departamenta Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras
virsprokurore

08.11.2013.

Nr.538

Vehi Ligita

Gulbenes mūzikas skolas direktore

05.03.2004.

Nr.143

Veikšāne Austra

Valsts administrācijas skolas direktore

12.11.1998.

Nr.535

Veismane Gunta

Valsts kases pārvaldnieks

17.11.1998.

Nr.560

Veiss Aivars

Pedagogs
Nīderlandes Karalistes Lauksaimniecības,
dabas un pārtikas kvalitātes ministrs,
doktors
Madonas reģionālās vides pārvaldes
Alūksnes rajona nodaļas inspektors
Latvijas Pensionāru federācijas
priekšsēdētāja

03.05.2016.

Nr.276

21.10.2008.

Nr.633

22.05.1996.

Nr.173

27.05.2008.

Nr.295

Vasks Pēteris

Vatere Eva Ieva

Veldre Gunārs
Vērmans Korneliss Peters (Kēss)
(Cornelis Peter (Cees) Veerman)
Verners Aldis

Verze Aina

Vides ministrijas Vides aizsardzības
departamenta direktora vietniece

01.10.2010.

Nr.585

Vesere Rudīte

Zviedrijas Karalistes pilsonis

28.01.2015.

Nr.49

Vesterlunds Larss (Lars Vesterlund)

Vetere Inga

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas priekšniece
20.04.2010.
Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma
"Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"" direktors
17.05.2002.

Viguls Arvīds

Rīgas Stradiņa universitātes profesors
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja
vietnieks, Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas vadītājs
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas Austrumu sliminca" klīnikas
"Latvijas Onkoloģiskais centrs" Staru
terapijas bloka vadītāja
Latvijas Nacionālā teātra aktieris
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles
sektora vecākais inspektors
Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes profesors

Vīksna Arnis

Filiāles "Rīgas gāze" avārijas dispečeru
dienesta priekšnieks

Vētra Aivars

Vesperis Vladislavs
Vēvere Ilga

Videnieks Alfrēds

Nr.218

Nr.263

20.09.2010.

Nr.560

02.08.2016.

Nr.431

18.12.2006.
19.08.1998.

Nr.978
Nr.418

18.07.2007.

Nr.443

16.09.2008.

Nr.565

17.11.1998.

Nr.560

Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu mūsdienu
profesionālās mūzikas attīstībā, profesionālo
jaunradi un nacionālās mūzikas mākslas
popularizēšanu starptautiskajā līmenī.
Par izcilu ieguldījumu mūzikā.
Par lielo ieguldījumu Latvijas medicīnas
vēstures izpētē, īpaši atspoguļojot ebreju lomu
Latvijas medicīnā.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas dzimtsarakstu sistēmas attīstībā.
Par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un
tiesiskuma stiprināšanā valstī.
Par izcilu devumu Latvijas kultūras dzīvē un
jaunatnes audzināšanā.
Par sasniegumiem ierēdņu mācību sistēmas
izveidošanā un attīstībā.
Par ieguldījumu Valsts kases darba
sakārtošanā un tās izveidošanā par vienu no
progresīvākajām institūcijām.
Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgā attīstībā,
iestājoties Eiropas Savienībā.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
pensiju sistēmas attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzības
jomā, sekmīgi iesaistot pašvaldības un
uzņēmējus Latvijas valsts saistību izpildē
atkritumu apsaimniekošanas un iepakojuma
jomā.
Par nesavtīgu un nozīmīgu devumu Latvijas
un Zviedrijas kultūras, sociālo un biznesa
saišu stiprināšanā.
Par ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā,
informēšanā ugunsdrošības jautājumos, kā arī
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
popularizēšanā un attīstībā.
Par ieguldījumu Latvijas medicīniskās
rehabilitācijas sistēmas izveidošanā un
attīstībā.
Par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
rehabilitācijas nozares un ar to saistītās
augstākās izglītības attīstībā Latvijā, vadot
Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas
fakultāti, kā arī par valstij nozīmīga un
starptautiski plaši pazīstama rehabilitācijas
centra "Vaivari" izveidi un tā modernizāciju.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu onkoloģisko
slimību ārstniecībā un aktīvu darbību
nukleārajā medicīnā.
Par mūža ieguldījumu teātra mākslā.
Par operatīvu rīcību un profesionālu
ieguldījumu Daugavas piesārņojuma seku
novēršanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
sistēmas attīstībā.
Par drošu un nepārtrauktu gāzes piegādes
nodrošināšanu patērētājiem un ilggadēju
radošu darbu valsts gāzes saimniecībā.

Par ieguldījumu Latvijas interešu realizācijā
Centrālās Āzijas reģionā, kā arī Latvijas
Republikas un Uzbekistānas Republikas
attiecību sekmīgā attīstībā.

Vīksna Jānis

Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Uzbekistānas
Republikā

17.11.1998.

Nr.560

Vilcāns Andris

Akciju sabiedrības "Agrofirma Tērvete"
finanšu direktore, padomes priekšsēdētāja 15.06.2010.

Nr.333

Vildberga Nora

Rīgas 5.arodvidusskolas direktore

10.11.1999.

Nr.515

Vilde Biruta

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

25.05.2007.

Nr.307

Par nozīmīgu ieguldījumu akciju sabiedrības
"Agrofirma Tērvete" ekonomiskajā izaugsmē.
Par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības
sistēmas pilnveidē.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un Latvijas bibliotēku nozares
attīstībā.

Vilks Andris

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības
plānošanas nodaļas vadītājs

19.02.2013.

Nr.63

Par ieguldīto darbu Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādē.

Vilks Pēteris

Viena no piecu Zviedrijā dzīvojošo
Latvijas pilsoņu grupas

Nr.504

Par ieguldījumu Zviedrijā dzīvojošo Latvijas
pilsoņu saiknes stiprināšanā ar Latviju un
repatriācijas procesu veicināšanā.

Vilsone Indra

Latvijas Republikas Pastāvīgās
pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomnieks

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

Viļumsons Andžejs

Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga"
filiāles "Baldone" vadītāja

Nr.40

Par priekšzīmīgu darbu, labu darba
organizāciju un ieguldījumu sociālās politikas
īstenošanā.

Nr.49

Par ilgstošu un sekmīgu darbu goda konsula
amatā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un
Zalcburgas federālās zemes attiecību
stiprināšanā.

24.10.2012.

08.09.2015.

24.01.2012.

Viča Aina

Latvijas Republikas goda konsuls Austrijā 28.01.2015.

Vindings Karls (Karl Winding)

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāta
Mazākumtautību lietu departamenta
direktore

Vinnika Irina
Virtmanis Andris
Višņauskas Jonas

Satiksmes ministrijas Informātikas
departamenta direktors
Akciju sabiedrības "Ventamonjaks"
tehniskais direktors
Aizputes zonālās slimnīcas Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas vadītāja

21.10.2008.

Nr.633

20.01.1999.

Nr.22

16.10.1996.

Nr.422

05.11.1998.

Nr.532

Par nozīmīgu ieguldījumu mazākumtautību
tiesību aizsardzībā un etniskās identitātes
saglabāšanā.
Par lielo personīgo ieguldījumu
telekomunikāciju un informātikas nozares
attīstībā.

Par ieguldījumu un profesionālu atsaucību
pacientu ārstēšanā.

Vītoliņa Baiba

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
direktore
Hamburgas profesionālās rehabilitācijas
centra direktors

Vitvers Ulrihs (Ulrich Wittwer)

Eiropas Komisijas eksperte finanšu jomā

08.09.2015.

Nr.489

Vlagsma Kristīne

Fizikas doktors

23.03.2011.

Nr.124

Vocišs Arkādijs

Balvu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs

11.11.2009.

Nr.778

Voika Augusts

Valsts policijas priekšnieks, ģenerālis

04.01.2011.

Nr.3

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu bērnu
neiroloģijas attīstībā un ar to saistītu studiju
programmu izveidē un vadīšanā Latvijā, kā
arī par starptautiski atzītiem un rezultatīviem
pētījumiem neiroloģijā un patentu iegūšanu.
Par ieguldījumu Venecuēlas investīciju
piesaistē Latvijas ekonomikā un Latvijas tēla
popularizēšanā.
Par sniegto iespēju iegūt augstāko izglītību
spējīgiem jauniešiem no maznodrošinātām
ģimenēm, kā arī par nerimstošu darbību
Likteņdārza veidošanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās
rehabilitācijas attīstībā Latvijā.
Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.
Par aktīvu zinātnisko, pedagoģisko,
sabiedrisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas augstākās izglītības attīstībā.
Par pašaizliedzību pedagoģiskajā un
sabiedriskajā darbā, nozīmīgu ieguldījumu
izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā
valstī.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts
drošības nostiprināšanā.

Voins Valdis

Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības
Apvienoto Nāciju Organizācijā
padomniece

Nr.33

Par nozīmīgu ieguldījumu sarunu dokumentu
sagatavošanā un ekspertu sarunu vešanā
Apvienoto Nāciju Organizācijā, nodrošinot
Latvijas starptautisko atpazīstamību.

Vītola Rasma

Rīgas Stradiņa universitātes profesors

20.09.2010.

Nr.560

Vītols Egils

Latvijas goda ģenerālkonsuls Venecuēlā

21.01.1998.

Nr.28

Uzņēmējs, mecenāts, nodibinājuma
"Vītolu fonds" padomes priekšsēdētājs

19.10.2016.

Nr.609

02.08.2016.

Nr.431

10.11.2004.

Nr.864

Vītols Vilis Ansis

20.01.2016.

Volksone Elīna
Voitišķis Silvija

Rīgas 34.arodvidusskolas direktore
Latvijas Republikas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Polijas Republikā

12.11.1998.

Nr.535

26.01.2000.

Nr.45

Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko
darbību profesionālajā izglītībā.
Par ieguldījumu Krievijas karaspēka izvešanā
no Latvijas.

11.11.2008.

Nr.692

Vrubļevskis Aldonis

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras
direktora vietnieks

21.10.2008.

Nr.633

Par izcili veikto darbu sporta nozarē, sekmīgi
sagatavojot Latvijas sportistu komandu
startam XXIX olimpiskajās spēlēs Pekinā, un
Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē.
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts militārās
aizsardzības objektu infrastruktūras attīstībā.

Vucāns Ivars

Mežsaimnieks

24.01.2012.

Nr.40

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Vovers Aivars

Vugulis Lucijans

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais
profesors

20.09.2010.

Nr.560

Zagorskis Ivans

Valsts robežsardzes galvenās pārvaldes
Dienesta organizācijas pārvaldes
priekšnieka vietniece, majore

01.11.2010.

Nr.634

Zaiceva Natālija
Zaka Ļubova
Zakenfelde Velta

Zaķis Juris

Zālītis Ivars
Zālītis Pēteris

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers”
direktore
31.10.2008.
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas
matemātikas skolotāja
21.03.2002.
Latvijas Universitātes rektors, profesors
23.10.1996.
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
priekšnieks (Valsts robežsardzes
priekšnieka pirmais vietnieks) ģenerālis
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
"Silava" vadošais pētnieks, habilitētais
mežzinātņu doktors
Banku augstskolas Finanšu katedras
asociētais profesors

Nr.140
Nr.434

Par nozīmīgu ieguldījumu sociālās aprūpes
nozares attīstībā.
Par ieguldījumu darbā ar skolēniem, kuriem ir
īpašas vajadzības.

Par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas
Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

22.04.2015.

Nr.210

24.01.2012.

Nr.40

13.11.2012.

Nr.540

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.
Par ilggadēju un radošu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu izglītības attīstībā.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgā attīstībā,
iestājoties Eiropas Savienībā.

Zandbrinks Haincs (Heinz Sandbrink)

Vācijas Federatīvās Republikas ŠlēsvigasHolšteinas Lauksaimniecības, apkārtējās
un lauku vides ministrijas Starptautisko
attiecību, ilglaicīgas attīstības, izglītības
un konsultāciju referāta vadītājs agrārā un
vides nozarē
21.10.2008.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu
mācību un ražošanas uzņēmums"
ģenerāldirektors
11.09.2002.

Zariņš Egons

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra
padomnieks, policijas ģenerālis

Zālītis Uģis

Nr.667

Par ilggadēju ieguldījumu medicīnas nozares
attīstībā, augstākās izglītības veicināšanā, kā
arī iekšķīgo slimību inovatīvu ārstēšanas
metožu ieviešanu Latvijā.
Par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas
valsts robežas apsardzības un imigrācijas
kontroles nodrošināšanā.

Nr.990

Par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un
redzes invalīdu integrēšanā sabiedrībā.
Par izcilu darbu NATO valstu un valdību
vadītāju sanāksmes organizēšanā Rīgā
2006.gada 28. un 29.novembrī.

Nr.246

Par ievērojamu ieguldījumu akciju
sabiedrības "Dambis" restrukturizācijā un
ražošanas dinamiskā izaugsmē, kā arī
uzņēmējsabiedrības integrācijas Eiropas
Savienībā veicināšanā.

29.09.1999.

Nr.458

Par personīgo ieguldījumu Latvijas ostu
sakārtošanā un Latvijas jūrniecības
stiprināšanā.

04.02.2004.

Nr.79

12.10.2011.

Nr.526

20.12.2006.

Nr.509

Zelcere Dzintra Silvija

Akciju sabiedrības "Dambis" valdes
priekšsēdētājs, prezidents
Bezpeļņas organizācijas valsts akciju
sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija"
direktors - Latvijas ostu galvenais
kapteinis
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra
direktora padomniece kultūrizglītības un
metodiskā darba jautājumos
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku
ceļotājs" prezidente un valdes
priekšsēdētāja

Ziemele Asnāte

Satversmes tiesas tiesnese

19.10.2016.

Nr.609

Par ilggadēju pedagoģisko darbu un radošu
darbību kultūrizglītības jomā.
Par ieguldījumu Latvijas lauku reģionu
attīstības un dabas aizsardzības veicināšanā,
kā arī tūrisma popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu
sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma
stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem
tieslietu nozarē.

Ziemele Ineta

Kokrūpnieks

20.05.2015.

Nr.269

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Zaščirinskis Jānis

Zausajevs Edgars

Zeiliņš Bruno

Ziemelis Andris
Zirdziņš Vitālijs

Bijušais Rīgas Stradiņa universitātes
Medicīnas fakultātes dekāns
Latvijas Nacionālās operas orķestra
diriģents

17.05.2000.

20.09.2010.

Nr.560

26.02.2004.

Nr.126

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Rīgas
Stradiņa universitātes attīstībā un studiju
procesa organizēšanā, kā arī par starptautiski
atzītu zinātnisko pētījumu izstrādi
traumatoloģijā un ortopēdijā.
Par ilggadēju radošu darbību Latvijas koru
kustības attīstībā.

Zirnis Jānis

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras
administrācija" Kuģošanas drošības
departamenta inspektors radio navigācijas
aprīkojuma jautājumos
24.11.2004.

Nr.921

Par ieguldījumu valsts akciju sabiedrības
"Latvijas Jūras administrācija" darbības
pilnveidošanā.

Zunda Antonijs

Latvijas Universitātes profesors
habilitētajs vēstures doktors
11.11.2009.
Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās
nodaļas vadītājs
11.11.2008.

Zvaigznonis Tālivaldis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

21.10.2008.

Nr.633

Par augstiem darba rezultātiem dzelzceļa
tranzītkravu pārvadāšanā, dzelzceļa
infrastruktūras attīstībā un vilcienu kustības
drošības nodrošināšanā un sakarā ar Latvijas
dzelzceļa 80.gadadienu.
Par nozīmīgu ieguldījumu Nacionālā
dokumentārā mantojuma uzkrāšanā un
saglabāšanā.
Par izcilu un pašaizliedzīgu darbu latviešu
kora mākslā, Dziesmu un deju svētku
tradīcijas izkopšanā un latvietības
stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
Par mūža ieguldījumu latviešu kora mākslas
attīstībā un popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu grāmatas "Latvijas
vēsture. 20.gadsimts" veidošanā, kā arī par
paveikto Latvijas vēstures skaidrošanā un
popularizēšanā.
Par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas
attīstībā.
Par nozīmīgu ieguldījumu XXIV Vispārējo
latviešu dziesmu un XIV Deju svētku
sagatavošanā.

Zvidriņa Solvita

Mežkope

25.01.2006.

Nr.33

Par mūža ieguldījumu meža nozares attīstībā.

Zviedre Aija

Zvirgzdiņš Ainis

Latvijas Nacionālās
sporta skolas direktors 02.05.1995.
Klīniskās
slimnīcas "Gaiļezers"
14.asinsvadu ķirurģijas nodaļas vadītājs,
medicīnas zinātņu doktors, sirds
asinsvadu ķirurgs, ārsts
26.02.2004.

Zvirgzdiņš Vitālijs

Labklājības ministrijas Darba tirgus
politikas departamenta direktora vietniece 08.09.2015.

Zlidnis Jānis

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs,
ģenerāldirektors

15.07.1999.

Nr.344

Zorgevics Andris

Latvijas Valsts arhīva Dokumentu
aprakstīšanas daļas galvenā arhīviste

11.11.2008.

Nr.692

15.01.2013.

Nr.17

08.01.2003.

Nr.1

Zubkova Jeļena

Zuika Roberts

Zvīdriņa Ilze

Žagars Andrejs

Žigulovs Viktors

Žukļēviča Tamāra
Žukovs Aleksandrs

Kordiriģents
Vispārējo latviešu dziesmu svētku goda
virsdiriģents

Latvijas Nacionālās Operas direktors
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona brigādes
Liepājas daļas inspektors
Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" 10.nodaļas
medicīnas māsas palīdze
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras
administrācija" Kuģošanas drošības
inspekcijas vecākais kuģu kontroles
Liepājas inspektors

Nr.778
Nr.692

Nr.224

Nr.126

Par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes
jomā.

Nr.489

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot
veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas
Savienības Padomē.

21.10.2008.

Nr.633

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālās
operas attīstībā.

20.04.2010.

Nr.218

Par nozīmīgu ieguldījumu ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un civilās aizsardzības attīstībā.

19.02.2003.

Nr.105

Par drosmīgu un operatīvu rīcību, glābjot
pacientus ugunsgrēka laikā.

24.11.2004.

Nr.921

Par ieguldījumu kuģošanas drošības
pasākumu ieviešanā un kontrolē.

