Ministru prezidenta Valda Dombrovska piešķirtie
pateicības raksti 2010.gadā
Npk
1.

2.

Datums
13.03.2010

06.03.2010

3.

31.03.2010

4.

06.04.2010

5.

16.04.2010

6.

26.04.2010

7.

06.05.2010

8.

14.05.2010

9.

14.05.2010

10.

14.05.2010

11.

04.05.2010

Vārds, Uzvārds

Par ko piešķirts
Par biedrības ieguldījumu latviskās
Daugavpils Latviešu biedrībai vides stiprināšanā un kultūrvēsturisko
tradīciju saglabāšanā
Par ilggadēju radošu pedagoģisko
Talsu novada Bērnu un jauniešu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu
centra direktorei
interešu izglītības un jaunatnes darba
Doloresai Leperei
attīstībā Latvijā
Par pasaules etapu spīdvejā Grand Prix
sērijas organizāciju un rīkošanu,
Biederībai "Speedway Grand
Latvijas popularizēšanu pasaules sportā
Prix of Latvia"
un Latvijas spīdveja sasniegumiem
pasaulē
Labklājības ministrijas
Par ilggadīgu, godprātīgu darbu un
Vienlīdzīgu iespēju politikas
ieguldījumu invaliditātes, sociālās
nodaļas vadītājai
iekļaušanas un dzimumu līdztiesības
politikas attīstībā
Sandrai Baltiņai
Par atbildīgu, radošu un mērķtiecīgu
Rīgas Centra humanitārās
pedagoģisko un administratīvo darbu,
vidusskolas direktorei
kā arī sveicot Rīgas Centra humanitārās
Inetai Rudzītei
vidusskolas 125 gadu jubilejā
Par ilggadīgu un godprātīgu darbu
Kazimiram Vingrim
Par profesionālu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu dabas zinātņu vērtību
Latvijas Dabas muzejam
saglabāšanā, kā arī 165 gadu jubilejā
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
Par personīgo ieguldījumu
reģiona brigādes Gulbenes daļas
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
vada komandiera vietniekam
civilās aizsardzības attīstībā
virsniekvietniekam
Artūram Āpšam
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
Par personīgo ieguldījumu
reģiona brigādes Jelgavas daļas
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
nodaļas komandierim
civilās aizsardzības attīstībā
(autovadītājam) virsseržantam
Igoram Tornim
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes
Par personīgo ieguldījumu
reģiona brigādes Saldus daļas
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
ugunsdzēsējam glābējam
civilās aizsardzības attīstībā
kaprālim Andim Krūmiņam
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
skolotājai
Latvijas Republikas neatkarības
Dacei Simsonei
atjaunošanas 20.gadadienā

04.05.2010

Daugavpils Medicīnas koledžas
izglītības metodiķei un lektorei
Ligitai Umbraško

13.

04.05.2010

Daugavpils Valsts ģimnāzijas
direktorei
Guntai Mālniecei

14.

04.05.2010

Dobeles Bērnu un jauniešu
centra skolotājam
Edgaram Gaigalim

15.

04.05.2010

Ernesta Vīgnera Kuldīgas
Mūzikas skolas direktorei
Marutai Rozītei

16.

04.05.2010

Iecavas vidusskolas skolotājai
Dacei Greižai

12.

04.05.2010

Jēkabpils mazpulku vadītājai
Spodrai Purviņai

04.05.2010

Jūrmalas sākumskolas „Atvase”
skolotājai
Ingrei Neikenai

04.05.2010

Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centra direktorei
Eleonorai Obrumānei

20.

04.05.2010

Madonas novada
novadpētniecības darba
koordinatorei
Leontinai Brenčevai

21.

04.05.2010

Rīgas Valsts tehnikuma
skolotājam
Andrim Viktoram Purkalnam

22.

04.05.2010

Rīgas 6.vidusskolas direktoram
un skolēnu orķestru diriģentam
Haraldam Bārzdiņam

23.

04.05.2010

Rīgas 25.vidusskolas skolotājai
Rudītei Liepiņai

17.

18.

19.

Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
Patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
Patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
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24.

25.

04.05.2010

Rūjienas vidusskolas skolotājai
Mārai Gunai Dreimanei

04.05.2010

Trikātas pamatskolas direktora
vietniecei un skolotājai
Marutai Ģingulei

26.

04.05.2010

27.

04.05.2010

28.

30.04.2010

29.

30.04.2010

30.

30.04.2010

31.

30.04.2010

32.

30.04.2010
30.04.2010

Vaiņodes vidusskolas skolotājai
un Vaiņodes 138.mazpulka
vadītājai
Aijai Revizorei
Valkas novada Bērnu un
jauniešu centra „Mice”
11.Valkas mazpulka vadītājai
Silvijai Doršai
Finanšu ministrijas eiro projekta
vadītājai – ekspertei finanšu
nozares jautājumos
Sanitai Bajārei
Finanšu ministrijas valsts
sekretāra vietniecei budžeta
jautājumos
Baibai Bānei
Valsts aģentūras „Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra”
direktoram
Armandam Eberhardam
Finanšu ministrijas Budžeta
departamenta direktorei
Ilondai Stepanovai
Finanšu ministrijas Finanšu
vadības un metodoloģijas
departamenta vecākajam
ekspertam
Jānim Šintam

Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā un sveicot
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadienā
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valsts finanšu sistēmā
Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valsts finanšu sektora attīstībā
Par ieguldījumu nodrošinot Eiropas
Savienības pirmsiestāšanās un
strukturālo, kā arī citu finanšu
instrumentu ietvaros piešķirto līdzekļu
drošu, efektīvu un caurskatāmu
administrēšanu
Par nozīmīgu ieguldījumu valsts
budžeta sistēmas izveidē un ilggadēju
darbu valsts pārvaldē
Par ieguldījumu Latvijas valsts
pārvaldes attīstībā, īpaši Latvijas valsts
budžeta sistēmas izveidošanā un
pilnveidošanā

33.

Iepirkumu uzraudzības biroja
vadītājam
Andrejam Tiknusam

Par ieguldījumu iepirkumu sistēmas
izveidošanā Latvijā un ilggadēju darbu
valsts pārvaldē

34.

30.04.2010

Finanšu ministrijas valsts
sekretāra vietniekam finanšu
politikas jautājumos
Andžam Ūbelim

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valsts finanšu sistēmā

02.05.2010

TTT komandas pirmajai
kapteinei Dzidrai
Uztupei-Karamiševai

Par ieguldījumu Latvijas sieviešu
basketbola tradīciju izveidē un TTT
komandas leģendas radīšanā, kā arī
lielajā dzīves jubilejā

35.
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36.

22.05.2010

37.

13.05.2010

38.

13.05.2010

39.

13.05.2010

40.

13.05.2010

41.

05.06.2010

42.

12.06.2010

43.

10.06.2010

44.

45.

01.07.2010

29.06.2010

Valmieras Viestura vidusskolas
Par profesionalitāti, nesavtīgu un
ilggadējam direktoram
mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,
Viestura vidusskolas tradīciju kopšanu
Ivaram Briedim un
un radošu pieeju skolēnu audzināšanā
skolotāju kolektīvam
Par aktīvu un profesionālu darbu
Ministru kabineta un nevalstisko
Biedrības Latvijas Pilsoniskā
organizāciju sadarbības veicināšanā,
alianse direktorei
sekmējot pilnvērtīgu pilsoniskās
Rasmai Pīpiķei
sabiedrības iesaisti valdības lēmumu
veidošanas un pieņemšanas procesā
Par aktīvu un profesionālu darbu
Ministru kabineta un nevalstisko
Biedrības Latvijas Bērnu
organizāciju sadarbības veicināšanā,
forums valdes priekšsēdētājai
sekmējot pilnvērtīgu pilsoniskās
Inetei Ielītei
sabiedrības iesaisti valdības lēmumu
veidošanas un pieņemšanas procesā
Par aktīvu un profesionālu darbu
Ministru kabineta un nevalstisko
Biedrības Latvijas Pilsoniskā
organizāciju sadarbības veicināšanā,
alianse politikas koordinatorei
sekmējot pilnvērtīgu pilsoniskās
Intai Šimanskai
sabiedrības iesaisti valdības lēmumu
veidošanas un pieņemšanas procesā
Par aktīvu un profesionālu darbu
Ministru kabineta un nevalstisko
Biedrības PRO FUTURO
organizāciju sadarbības veicināšanā,
valdes priekšsēdētājai
sekmējot pilnvērtīgu pilsoniskās
Evai Birzniecei
sabiedrības iesaisti valdības lēmumu
veidošanas un pieņemšanas procesā
Par nozīmīgu ieguldījumu
SIA „ANTARIS”
tautsaimniecības izaugsmē Latgalē
par profesionalitāti, nesavtīgu un
Strenču skolas direktorei
mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,
Dacei Gaigalai un
Strenču novada vidusskolas 100 gadu
skolotāju kolektīvam
jubilejā
Ģenerālim
Andrim Dzenim
Valsts policijas priekšnieka
Par ilggadīgu un priekšzīmīgu dienesta
vietniekam, Galvenās Kārtības
pienākumu izpildi
policijas pārvaldes
priekšniekam

Elektronikas un datorzinātņu
institūtam

LTV darbiniekam
Omāram Ivanovam

Par starptautiskiem sasniegumiem
signālu apstrādes, elektronikas un
datorzinātnes jomās, būtisku
ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā
un jaunās zinātnieku paaudzes
izglītošanā
Par pilsonisku atbildību, drosmi un
pašaizliedzību,
aizturot smaga ceļu satiksmes
negadījuma izraisītāju 2010.gada
27.jūnijā
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LTV darbiniekam
Normundam Pavlovskim

46.

29.06.2010

47.

30.06.2010

Banku augstskolas docētājam
Henriham Stobovam

10.07.2010

Zaļenieku arodvidusskolas
direktorei
Lilitai Leoho

48.

Bukaišu pamatskolai
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

17.07.2010.

16.07.2010

16.07.2010

16.07.2010

16.07.2010

16.07.2010

16.07.2010

X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Koru
koncerta „Mana zemīte – zemīte
skaistā” mākslinieciskajam
vadītājam
Arvīdam Platperam
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
deju lielkoncerta „Deja kāpj
debesīs” mākslinieciskajai
vadītājai
Baibai Rasmai Šteinai
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
deju kolektīvu laureātu koncerta
un Tautas mūzikas koncerta
„Saule sēja sidrabiņu” režisorei
Ingai Cipei
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
galvenajam māksliniekam
Ivaram Mailītim
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Tautas
mūzikas koncerta „Saule sēja
sidrabiņu” projekta vadītājai
Antrai Strikaitei
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku vizuālās
un lietišķās mākslas projektu
vadītājai
Aretai Raudzepai

Par pilsonisku atbildību, drosmi un
pašaizliedzību,
aizturot smaga ceļu satiksmes
negadījuma izraisītāju 2010.gada
27.jūnijā
Par ilggadēju, mērķtiecīgu darbu un
lielo ieguldījumu uzņēmējdarbības
ekonomikas zinātnes attīstībā un jauno
uzņēmēju izglītošanā
Par mērķtiecīgu darbu un lielo
ieguldījumu Zaļenieku arodvidusskolas
mācību satura pilnveidē un skolas ēkas
vēsturiskā mantojuma atjaunošanā
Par nozīmīgu ieguldījumu
pamatizglītības nodrošināšanā Tērvetes
novadā un Bukaišu pagasta bērnu
izglītošanā paaudžu paaudzēs kopš
1855.gada
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
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56.

16.07.2010

57.

16.07.2010

58.

16.07.2010

59.

16.07.2010

60.

16.07.2010

X Latvijas skolu jaunatnes
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
dziesmu un deju svētku projekta ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
„Svētki Vērmanes dārzā”
un norisē
vadītājai Dacei Jurkai
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
Dzejniekam
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
Andrim Akmentiņam
un norisē
X Latvijas skolu jaunatnes
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
dziesmu un deju svētku
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
Mārketinga darba grupas
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
vadītājam
un norisē
Uldim Kalniņam
X Latvijas skolu jaunatnes
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
dziesmu un deju svētku
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
Sponsorēšanas darba grupas
dziesmu un deju svētku sagatavošanā
vadītājam
un norisē
Didzim Kauliņam
X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos
Par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
Organizatorisko jautājumu
ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes
darba grupas pārstāvei Mārītei dziesmu un deju svētku sagatavošanā
un norisē
Grebzdei

61.

31.07.2010

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas skolotājam
Andim Jauniņam

62.

31.07.2010

Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas skolotājam
Gunāram Stradiņam

02.08.2010

Ārlietu ministrijas Eiropas
departamenta direktoram
Indulim Ābelim

63.

64.

02.08.2010

65.

02.08.2010

Par pašaizliedzīgu darbu, ģimnāzijas
vārda popularizēšanu un veiksmīgu
audzēkņu sagatavošanu valsts
olimpiādēm, kā arī sagaidot ģimnāzijas
simtgadi
Par pašaizliedzīgu darbu ģimnāzijas
vēstures izpētē un saglabāšanā un par
ilggadēju radošu pedagoģisko darbību,
kā arī sagaidot ģimnāzijas simtgadi
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā

Finanšu ministrijas Budžeta
departamenta Varas, valdības
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
dienestu un tautsaimniecības
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
finansēšanas nodaļas vecākajai Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
referentei
biroja izveidi Latvijā
Vitai Balodei- Bolužai
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Satiksmes ministra
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
padomniekam
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
Artūram Bergholcam
biroja izveidi Latvijā
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66.

02.08.2010

Ārlietu ministrijas Vispārējo
lietu nodaļas vadītājai
Inetai Celmiņai
Ministru prezidenta
padomniekam tautsaimniecības
jautājumos
Gintam Freimanim
UNESCO ģenerāldirektores
vietniekam komunikāciju un
informācijas jautājumos
Jānim Kārkliņam
Ārlietu ministrijas Vispārējo
lietu nodaļas trešajam
sekretāram
Kasparam Krumholcam

67.

02.08.2010

68.

02.08.2010

69.

02.08.2010

70.

02.08.2010

VAS „Valsts nekustamie
īpašumi” attīstības direktoram
Gunāram Kosojam

71.

02.08.2010

Latvijas Republikas Pastāvīgā
pārstāvja Eiropas Savienībā
vietniecei
Leldei Līcei- Līcītei

72.

02.08.2010

Satiksmes ministrijas valsts
sekretāra vietniecei
Aivitai Ļubļinai-Goldmanei
VAS „Valsts nekustamie
īpašumi” valdes loceklei
Inesei Odiņai-Laizānei

73.

02.08.2010

74.

02.08.2010

Saeimas Eiropas lietu komisijas
priekšsēdētājai
Vairai Paeglei

75.

02.08.2010

Ministru prezidenta
padomniecei ārlietu jautājumos
Solveigai Silkalnai

76.

02.08.2010

Satiksmes ministra padomniecei
Ingai Spriņķei

77.

02.08.2010

Satiksmes ministrijas Sakaru
departamenta direktora
vietnieceiSakaru nozares attīstības
nodaļas vadītājai
Ingrīdai Tauriņai

Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroja izveidi Latvijā
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78.

02.08.2010

79.

03.08.2010

80.

06.08.2010

81.

06.08.2010

82.

06.08.2010

83.

06.08.2010

84.

06.08.2010

85.

06.08.2010

86.

06.08.2010

87.

06.08.2010

88.

06.08.2010

89.

06.08.2010

90.

06.08.2010

91.

06.08.2010

92.

06.08.2010

Satiksmes ministrijas Eiropas
Par nozīmīgu ieguldījumu, aizstāvot
Savienības lietu koordinācijas
Latvijas pozīciju saistībā ar Eiropas
nodaļas specializētajam
Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
atašejam
biroja izveidi Latvijā
Elīnai Volksnei
Bijušajam Latvijas Republikas
Par ieguldījumu Latvijas augstākās
ārkārtējam un pilnvarotajam
izglītības eksportspējas veicināšanā un
vēstniekam Azerbaidžānas
sadarbības stiprināšanā starp Latviju un
Republikā
Azerbaidžānu augstākajā izglītībā un
zinātnē
Mihailam Popkovam
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Anetei Čundai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Sabīnei Niedolai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Laurai Puriņai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Anetei Klintsonei
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Lindai Rubenei
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Lienei Priedei
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Artai Strupovičai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Karlīnei Nīmanei
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Anetei Šteinbergai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Annai Gailītei
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Kristīnei Vītolai
Latvijas U-20 basketbola izlases
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
dalībniecei
čempionātā
Ievai Krastiņai
Par ieguldīto darbu Latvijas U-20
Galvenajam trenerim
basketbola izlases sagatavošanā dalībai
Mārtiņam Zībartam
Eiropas čempionātā un augstajiem
komandas sasniegumiem
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Trenera asistentei
Mudītei Zanderei

93.

06.08.2010

94.

06.08.2010

Trenerim konsultantam
Gundaram Vētram

95.

06.08.2010

Fizioterapeitei
Ievai Biseniecei

96.

06.08.2010

Menedžerim
Rūdolfam Rozītim

97.

06.08.2010

98.

06.08.2010

99.

06.08.2010

100.

06.08.2010

101.

06.08.2010

102.

06.08.2010

103.

06.08.2010

104.

06.08.2010

105.

06.08.2010

106.

06.08.2010

107.

06.08.2010

108.

06.08.2010

Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Kasparam Vecvagaram
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Dāvim Čoderam
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Andrim Misteram
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Kārlim Apsītim
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Dāvim Bertānam
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Renāram Magonem
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Arturam Brēmeram
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Jānim Timmam
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Edmundam Dukulim
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Arturam Vītiņam
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Arnoldam Helmanim
Latvijas U-18 junioru
basketbola izlases dalībniekam
Aleksejam Rostovam

Par ieguldīto darbu Latvijas U-20
basketbola izlases sagatavošanā dalībai
Eiropas čempionātā un augstajiem
komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-20
basketbola izlases sagatavošanā dalībai
Eiropas čempionātā un augstajiem
komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-20
basketbola izlases sagatavošanā dalībai
Eiropas čempionātā un augstajiem
komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-20
basketbola izlases sagatavošanā dalībai
Eiropas čempionātā un augstajiem
komandas sasniegumiem
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
Par izcīnīto trešo vietu Eiropas
čempionātā
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109.

06.08.2010

110.

06.08.2010

111.

06.08.2010

112.

06.08.2010

113.

06.08.2010

114.

03.08.2010

115.

03.08.2010

116.

03.08.2010

117.

19.08.2010

118.

10.08.2010

119.

10.08.2010

120.

10.08.2010

121.

19.08.2010

122.

19.08.2010

123.

19.08.2010

Par ieguldīto darbu Latvijas U-18
Galvenajam trenerim
junioru basketbola izlases sagatavošanā
dalībai Eiropas čempionātā un
Ziedonim Jansonam
augstajiem komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-18
Trenerim
junioru basketbola izlases sagatavošanā
dalībai Eiropas čempionātā un
Dainim Bertanam
augstajiem komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-18
Trenerim
junioru basketbola izlases sagatavošanā
dalībai Eiropas čempionātā un
Gunāram Gailitim
augstajiem komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-18
Ārstei
junioru basketbola izlases sagatavošanā
dalībai Eiropas čempionātā un
Baibai Černovskai
augstajiem komandas sasniegumiem
Par ieguldīto darbu Latvijas U-18
Menedžerim
junioru basketbola izlases sagatavošanā
dalībai Eiropas čempionātā un
Viktoram Zujevam
augstajiem komandas sasniegumiem
Par neizsmeļamo enerģiju un
dzīvesprieku,
uzturot spēkā tautā un
Sieviešu resursu centram
valstī mūžīgas vērtības – darba tikumu,
"Prieks"
cilvēkmīlestību, radošu garu un ticību
Par sniegto nozīmīgo ieguldījumu
Madonas NVO atbalsta
pilsoniskās sabiedrības veidošanā
centram
Madonas novadā un visā Latvijā
Par neizsīkstošu aktivitāti Cesvaines
pensionēto sieviešu saliedēšanā un
Biedrībai "Mārtiņrozes"
radošu pieeju brīvā laika organizēšanā
Par ieguldījumu Latvijas estrādes
Borisam Rezņikam
mūzikas attīstībā kvarteta „Eolika” 30
gadu jubilejā
Par neizsmeļamo enerģiju un aktīvu
Lubānas pensionāru biedrība
līdzdalību Lubānas novada
"Cerība"
sabiedriskajā dzīvē
Par ekonomiskās aktivitātes
stimulēšanu Allažos un Siguldas
Kooperatīvā krājaizdevu
novadā
sabiedrība „Allažu saime”
Bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība „Cerību
spārni”
Olgai Rajeckai
Ilonai Stepānovai
Dainim Dobelniekam

Par sabiedrības izpratnes veicināšanu
par bērnu ar invaliditāti vajadzībām un
iespējām
Par ieguldījumu Latvijas estrādes
mūzikas attīstībā kvarteta „Eolika” 30
gadu jubilejā
Par ieguldījumu Latvijas estrādes
mūzikas attīstībā kvarteta „Eolika” 30
gadu jubilejā
Par ieguldījumu Latvijas estrādes
mūzikas attīstībā kvarteta „Eolika” 30
gadu jubilejā
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124.

19.08.2010

Viktoram Zemgalam
Ģenerālprokuratūras Personu un
valsts tiesību aizsardzības
departamenta prokurorei
Ramonai Bērziņai
Organizētās noziedzības un citu
nozaru specializētās
prokuratūras virsprokuroram
Aleksandram Černišovam
Valmieras rajona prokuratūras
virsprokuroram
Guntim Dreijam
Organizētās noziedzības un citu
nozaru specializētās
prokuratūras virsprokurora
vietniecei
Elgai Jonikānei
Zemgales tiesas apgabala
prokuratūras virsprokuroram
Dainim Mālmanim
Jūrmalas pilsētas prokuratūras
virsprokurorei
Indrai Stutiņai

Par ieguldījumu Latvijas estrādes
mūzikas attīstībā kvarteta „Eolika” 30
gadu jubilejā
Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī

125.

02.09.2010

126.

02.09.2010

127.

02.09.2010

128.

02.09.2010

129.

02.09.2010

130.

02.09.2010

131.

27.08.2010

SIA ”AVOTI SWF”

132.

27.08.2010

SIA ”GRAANUL INVEST”

133.

27.08.2010

SIA ”SCANDAGRA
LATVIA”

134.

27.08.2010

SIA ”STAĻI”

135.

27.08.2010

AS ”STORA ENSO
LATVIJA”

136.

27.08.2010

SIA ”TĪNE”

27.08.2010

Lauksaimniecības
pakalpojumu piensaimnieku
kooperatīvajai sabiedrībai
”TRIKĀTA KS”

Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā

AS ”VALMIERAS PIENS”

Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā

137.

138.

27.08.2010

Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī
Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī
Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī
Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī
Par personīgo ieguldījumu tiesiskuma
nostiprināšanā valstī
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
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139.

27.08.2010

AS ”VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA”

140.

27.08.2010

SIA ”VALPRO”

141.

01.09.2010.

Rīgas 49.vidusskolas skolotājai
Ārijai Eglei

142.

01.09.2010.

143.

09.09.2010.

144.

09.09.2010.

145.

09.09.2010.

146.

18.09.2010.

147.

28.09.2010.

148.

19.10.2010.

149.

01.11.2010

150.

01.11.2010.

Rīgas 49.vidusskolas
direktoram
Jurim Liepiņam

Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā
Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā
darbā
Par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu
pedagoģiskā procesa organizēšanā un
skolēnu audzināšanas darbā

Par nozīmīgu ieguldījumu bērnu dzīves
prasmju attīstībā un saistībā ar Rīgas
pašvaldības Bērnu un jauniešu centra
struktūrvienības „Imanta”
90 gadu jubileju
Par nozīmīgu ieguldījumu bērnu dzīves
Rīgas pašvaldības Bērnu un
prasmju attīstībā un saistībā ar Rīgas
jauniešu centra struktūrvienības
pašvaldības Bērnu un jauniešu centra
„Imanta” sociālajai audzinātājai
struktūrvienības „Imanta”
Almai Burmistrovai
90 gadu jubileju
Par nozīmīgo ieguldījumu Iekšlietu
Valsts policijas koledžas
sistēmas darbinieku profesionālās
direktoram, pulkvedim
izaugsmes veicināšanā, kā arī par
Aigars Evardsons
godprātīgu un kvalitatīvu amata
pienākumu pildīšanu
Par ieguldījumu golfa attīstībā Latvijā
Andrim Apinītim
Par ieguldījumu latviešu valodas
Prāgas Kārļa universitātes
mācīšanā un popularizēšanā Čehijā un
Filozofijas fakultātes Baltistikas
par Latvijas – Čehijas izglītības,
programmas vadītājam
pētniecības un kultūras sakaru
Mg.philol. Pāvelam Štollam
stiprināšanu
Valsts robežsardzes koledžas
Par teicamu dienestu, personīgu
Vispārizglītojošo priekšmetu
ieguldījumu un centību Valsts
katedras docentei, majorei
robežsardzes koledžas studiju un
mācību procesu pilnveidošanā
Marinai Žukovai
Par ieguldījumu Latvijas augstākās
Latvijas Republikas ārkārtējai
izglītības eksportspējas veicināšanā un
un pilnvarotai vēstniecei
sadarbības stiprināšanā starp Latviju un
Ķīnas Tautas Republikā
Ķīnas Tautas Republiku augstākajā
Ingrīdai Levrencei
izglītībā un zinātnē
Rīgas pašvaldības Bērnu un
jauniešu centra struktūrvienības
„Imanta” sociālajai audzinātājai
Jevgeņijai Talamajevai

Finanšu ministram
Einaram Repšem

par pašaizliedzīgu darbu valdībā un
profesionālu ieguldījumu finanšu
sistēmas atjaunošanā krīzes
pārvarēšanas laikā
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par ieguldījumu un atbalstu valdības
darbam budžeta un nodokļu politikas
jautājumos

151.

02.11.2010.

Guntim Bērziņam

152.

02.11.2010.

Aivim Ronim

par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu
valdībā (29.04.2010. - 02.11.2010.)

Didzim Gavaram

par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu
valdībā (29.04.2010. - 02.11.2010.)

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

02.11.2010.

Jānim Zaščirinskim

par ilggadīgu, priekšzīmīgu dienestu un
personīgo ieguldījumu iekšlietu
sistēmas attīstībā

11.11.2010.

Valsts policijas Galvenās
administratīvās pārvaldes
Sadarbības un attīstības biroja
Starptautisko lietu nodaļas
priekšnieka pienākumu
izpildītājai, pulkvežleitnantei
Inesei Volosevičai

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 2.daļas vada
komandiera vietniekam,
virsseržantam
Vladimiram Balabajam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 3.daļas
ugunsdzēsējam glābējam
(autovadītājam), kaprālim
Aleksandram
Tihomirovam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

08.11.2010.

11.11.2010.

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 1.daļas
ugunsdzēsējam glābējam,
kaprālim
Andrejam Korņevam
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 1.daļas
ugunsdzēsējam glābējam,
kaprālim
Staņislavam Turokam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā
par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 1.daļas
ugunsdzēsējam glābējam,
kaprālim
Genadijam Sedičenkovam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 2.daļas
ugunsdzēsējam glābējam,
seržantam
Aleksandram Kosovam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 2.daļas
ugunsdzēsējam glābējam
(autovadītājam), kaprālim
Jurim Mitčenko

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 2.daļas
ugunsdzēsējam glābējam,
kaprālim
Uldim Tutānam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā
mežu un kūdras ugunsgrēku dzēšanā
Krievijas Federācijā

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Operatīvās
vadības pārvaldes Operatīvās
pārvaldīšanas nodaļas
priekšniekam, kapteinim
Ivo Mežulim

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Moldovā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā

11.11.2010.

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 7.daļas
nodaļas komandierim,
kaprālim Jānim Dinbiram
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 8.daļas
vada komandiera
vietniekam, virsseržantam
Sergejam Savčenko

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Moldovā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā
par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Moldovā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā
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167.

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes
Madonas daļas
ugunsdzēsējam glābējam
(autovadītājam), kaprālim

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Moldovā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā

Dzintaram Zaretokam

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

11.11.2010.

11.11.2010.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona brigādes Alūksnes daļas
vada komandiera vietniekam,
virsseržantam
Intam Ratsepam
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas
reģiona pārvaldes 7.daļas
ugunsdzēsējam glābējam
(autovadītājam), kaprālim
Kristapam Kolbergam

01.12.2010.

Labklājības ministrijas
valsts sekretāram
Ringoldam Beinarovičam

01.12.2010.

Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas
priekšniecei
Lailai Riekstai-Riekstiņai

05.12.2010.

Valsts policijas priekšniekam
Valdim Voinam

par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Polijā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā
par apzinīgu dienestu, profesionālu
rīcību un personīgo ieguldījumu
starptautiskās palīdzības sniegšanā,
piedaloties plūdu likvidācijā Polijā
BaltFloodCombat moduļa sastāvā
par nozīmīgu ieguldījumu labklājības
nozares darbības efektivitātes
paaugstināšanā, iniciatīvu, radošu
pieeju darbam un strukturālo reformu
īstenošanu
par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu izpratnes par bērnu tiesību
aizsardzību veicināšanā
par profesionālu un pašaizliedzīgu
darbu Valsts policijas vadībā

05.12.2010.

Drošības policijas priekšniekam
Jānim Reinikam

par profesionālu un pašaizliedzīgu
darbu Drošības policijas vadībā

30.12.2010.

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras direktorei
Inesei Šmitiņai

par nozīmīgu ieguldījumu sociālās
apdrošināšanas sistēmas attīstībā

Valsts kancelejas direktorei
Guntai Veismanei

par profesionālu darbu un nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas valsts pārvaldes
attīstībā, Valsts kancelejas kā valdības
centra stiprināšanā un Ministru
kabineta darba nodrošināšanā

30.12.2010.
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