Ministru prezidenta Valda Dombrovska piešķirtie
pateicības raksti 2011.gadā
Npk
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Datums

Vārds, Uzvārds

06.01.2011.

Latvijas Radio 3 direktorei
Gundai Vaivodei

07.01.2011.

Svetlanai Rusakovai

par ilggadēju darbu un ieguldījumu
Latvijas makroekonomikas analīzes
attīstībā

Jeļenai Pankevičai

par profesionālu un atbildīgu mediju
darba organizēšanu,
atspoguļojot Daugavpils pilsētas,
novada un Latgales reģiona notikumus,
kā arī sveicot televīzijas DAUTKOM
un laikraksta „SEIČAS” 15 gadu
jubilejā

Eiropas Savienības direkcijas
Baltijas, Ziemeļvalstu un
reģionālās sadarbības nodaļas
1.sekretārei
Katarinai Plāterei

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Igaunijas sadarbības ziņojuma un
Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības
ziņojuma tapšanā un ieviešanas
koordinācijā

28.01.2011.

Mežkopei
Antoņinai Ertai

par mūža ieguldījumu meža nozares
attīstībā

07.02.2011.

Brigitai Beinarovičai

par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes
„Cīrulītis” vadīšanā

20.03.2010

Sociālas integrācijas valsts
aģentūras direktorei
Regīnai Simsonei

par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
Latvijā unikālu un modernu sociālās un
profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībā personām ar
invaliditāti

22.03.2010.

Zigurdam Mežavikam

par mūža ieguldījumu Latvijas
žurnālistikas un publicistikas
profesionālisma veicināšanā, vēsturiski
nozīmīgu notikumu dokumentēšanā un
izdošanā

28.04.2011

Nodarbinātības valsts aģentūras
Madonas filiāles vadītājai
Lidijai Krauklei

par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
nodarbinātības jomā

18.01.2011.

26.01.2011.

Par ko piešķirts
par ieguldījumu klasiskās mūzikas
popularizēšanā un Latvijas Radio 3
Klasika vadīšanā

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

28.04.2011

Nodarbinātības valsts aģentūras
Cēsu filiāles
nodarbinātības aģentei
Zojai Sīviņai

par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
nodarbinātības jomā

28.04.2011

Nodarbinātības valsts aģentūras
Juridiskā departamenta
Licencēšanas un tiesiskā
nodrošinājuma nodaļas
juriskonsultei
Veltai Innusei

par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
nodarbinātības jomā

15.04.2011

Iekšlietu ministrijas
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes priekšniekam
Vilnim Jēkabsonam

par ilggadēju un inovatīvu ieguldījumu
iestādes darba attīstībā

26.05.2011

SIA „TENAX”
valdes priekšsēdētājam
Nikolajam Kurmam

10.06.2011

Latvijas Republikas
goda ģenerālkonsulam
Korejas Republikā
Kwon Kyung-Hoon

par aktīvu un veiksmīgu Latvijas
interešu pārstāvēšanu un divpusējo
attiecību stiprināšanu ar Korejas
Republiku

07.06.2011

Dainim Rudzītim

par mūža ieguldījumu, strādājot
Latvijas valsts labā

Ievai Tārei

par ilggadīgu līdzdalību basketbola
valstsvienībā, veiksmīgi pārstāvot
Latviju starptautiskajās sacensībās

10.06.2011

Ilzei Osei-Hlebovickai

par ilggadīgu līdzdalību basketbola
valstsvienībā, veiksmīgi pārstāvot
Latviju starptautiskajās sacensībās

21.06.2011

Latvijas Komercbanku
asociācijas prezidentam
Mārtiņam Bičevskim

par personīgo ieguldījumu finanšu
krīzes pārvarēšanā 2009. un 2010. gadā,
pildot Finanšu ministrijas valsts
sekretāra pienākumus

25.07.2011

Valsts sociālās aprūpes centra
”Rīga” filiāles ”Rīga” Veselības
sektora vadītājai
Marijai Hristoforovai

par ilggadīgu un godprātīgu darbu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

10.06.2011

par ieguldījumu valsts ekonomiskās
izaugsmes veicināšanā un eksporta
attīstībā

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

25.07.2011

Valsts sociālās aprūpes centra
”Rīga” filiāles ”Rīga” sociālajai
darbiniecei
Janīnai Intai Pinnei

par ilggadīgu un godprātīgu darbu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

21.07.2011

Pēterim Kalniņam

par Latvijas video-vizītkartes izveidi

21.07.2011

Ivaram Pavlovičam

par Latvijas video-vizītkartes izveidi

21.07.2011

Sandrai Īristei

par ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā

18.07.2011

Valsts sekretāra vietniekam
finanšu politikas jautājumos
Andžam Ūbelim

par personīgo ieguldījumu finanšu
krīzes pārvarēšanā un Latvijas
ekonomikas stabilizācijas programmas
īstenošanā

19.08.2011

Amerikas latviešu vokāli
instrumentālam ansamblim
”Čikāgas piecīši”

par mūža ieguldījumu Latvijas tautas
pašapziņas un latvietības saglabāšanā

22.08.2011

Uvim Helmanim

par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
Latvijas valsts basketbola izlasē

22.08.2011

Aigaram Vītolam

par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu
Latvijas valsts basketbola izlasē

30.08.2011

Māksliniekam
Aleksandram Bulikinam

par profesionālo un pašaizliedzīgo
ieguldījumu izstādes par valdības darbu
organizēšanā un noformēšanā

30.08.2011

Jaņa Rozentāla
Rīgas Mākslas vidusskolai

par atsaucību un atbalstu izstādes par
valdības darbu nodrošināšanā

12.09.2011.

31.

15.09.2011.

32.

30.09.2011.

Latvijas Makšķernieku
asociācijai

par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
vides aizsardzībā, sabiedrības
līdzdalības un izpratnes veicināšanā par
ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

par ieguldījumu Latvijas sporta
attīstībā, izcīnot bronzas medaļu
Inetai Radēvičai
pasaules vieglatlētikas čempionātā
Dienvidkorejā
par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas Olimpiskās vienības
Latvijas sportistu - Latvijas Olimpiskās
Fizisko darba spēju diagnostikas
komandas dalībnieku sagatavošanā
laboratorijas vadītājai
sekmīgiem startiem Olimpiskajās
Dignai Jukmanei
spēlēs

33.

07.10.2011.

Reklāmas aģentūrai
”LEO BURNETT RIGA”

34.

07.10.2011.

Digitālā mārketinga aģentūrai
„DJIGITAL”

35.

07.10.2011.

Digitālā mārketinga aģentūrai
„DIGIBRAND”

36.

11.11.2011.

37.

11.11.2011.

38.

11.11.2011.

39.

17.11.2011.

40.

13.12.2011.

41.

13.12.2011.

42.

13.12.2011.

Labklājības ministrijas valsts
sekretāra vietniecei
Laumai Grafai
Labklājības ministrijas Eiropas
Savienības struktūrfondu
departamenta direktorei
Elitai Milčai
Labklājības ministrijas Sociālās
apdrošināšanas departamenta
direktorei
Janai Muižniecei
Drošības policijas amatpersonai
Normundam Mežvietam

par radošiem priekšlikumiem Latvijas
oficiālai lapai sociālajā tīklā
„Facebook” un ieguldījumu Latvijas
starptautiskās reputācijas veidošanā
par radošiem priekšlikumiem Latvijas
oficiālai lapai sociālajā tīklā
„Facebook” un ieguldījumu Latvijas
starptautiskās reputācijas veidošanā
par radošiem priekšlikumiem Latvijas
oficiālai lapai sociālajā tīklā
„Facebook” un ieguldījumu Latvijas
starptautiskās reputācijas veidošanā
par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
labklājības nozarē
par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
labklājības nozarē
par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
labklājības nozarē

par godprātīgu un pašaizliedzīgu
dienesta pienākumu veikšanu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Viļakas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes Šķilbēnu
ieguldījumu Valsts robežsardzes
robežapsardzības nodaļas
attīstībā un sakarā ar Valsts
priekšniekam, majoram
robežsardzes atjaunošanas
Voldemāram Šaicānam
20.gadadienu
Valsts robežsardzes Ludzas
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
pārvaldes Kārsavas II
izrādīto iniciatīvu, personīgo
kategorijas dzelzceļa
ieguldījumu Valsts robežsardzes
robežkontroles punkta
attīstībā un sakarā ar Valsts
priekšniecei, kapteinei
robežsardzes atjaunošanas
20.gadadienu
Jekaterinai Kuprijanovai
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Daugavpils
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes Piedrujas
ieguldījumu Valsts robežsardzes
robežapsardzības nodaļas
attīstībā un sakarā ar Valsts
priekšniekam, majoram
robežsardzes atjaunošanas
Anatolijam Vecelim
20.gadadienu

13.12.2011.

Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Dienesta
organizācijas
pārvaldes Robežpārbaudes un
imigrācijas kontroles nodaļas
galvenajam inspektoram,
kapteinim
Rinaldam Belijam

44.

13.12.2011.

Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Administratīvās
pārvaldes Juridiskās nodaļas
galvenajai inspektorei, kapteinei
Baibai Apinei

45.

13.12.2011.

46.

13.12.2011.

47.

13.12.2011.

48.

13.12.2011.

49.

13.12.2011.

50.

13.12.2011.

43.

par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu, personīgo
ieguldījumu Valsts robežsardzes
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
20.gadadienu

par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu, personīgo
ieguldījumu Valsts robežsardzes
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
20.gadadienu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Galvenās
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes Ekspertīžu dienesta
ieguldījumu Valsts robežsardzes
priekšniecei, kapteinei
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
Guntai Laganovskai
20.gadadienu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Rīgas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes priekšnieka vietniecei
ieguldījumu Valsts robežsardzes
(atgriešanas un patvēruma
attīstībā un sakarā ar Valsts
jautājumos), pulkvežleitnantei
robežsardzes atjaunošanas
Lilitai Gorbunovai
20.gadadienu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Ludzas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes Krivandas
ieguldījumu Valsts robežsardzes
robežapsardzības nodaļas
attīstībā un sakarā ar Valsts
priekšniekam, majoram
robežsardzes atjaunošanas
Mihailam Višņakovam
20.gadadienu
Valsts robežsardzes Daugavpils par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
pārvaldes Silenes
izrādīto iniciatīvu, personīgo
robežapsardzības nodaļas
ieguldījumu Valsts robežsardzes
priekšnieka vietniekam,
attīstībā un sakarā ar Valsts
kapteinim Andrejam
robežsardzes atjaunošanas
20.gadadienu
Timčenko
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes Aviācijas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
pārvaldes Aviācijas dienesta
ieguldījumu Valsts robežsardzes
helikoptera jaunākam pilotam,
attīstībā un sakarā ar Valsts
kapteinim
robežsardzes atjaunošanas
Raimondam Liepiņam
20.gadadienu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes koledžas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
Robežsardzes un imigrācijas
ieguldījumu Valsts robežsardzes
dienestu priekšmetu katedras
attīstībā un sakarā ar Valsts
lektorei, kapteinei
robežsardzes atjaunošanas
Ivetai Adijānei
20.gadadienu

51.

13.12.2011.

52.

13.12.2011.

53.

13.12.2011.

54.

22.12.2011.

55.

22.12.2011.

56.

22.12.2011.

57.

22.12.2011.

58.

22.12.2011.

59.

22.12.2011.

60.

22.12.2011.

par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
izrādīto iniciatīvu, personīgo
ieguldījumu Valsts robežsardzes
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
20.gadadienu
Valsts robežsardzes Rīgas
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
pārvaldes Lidostas "Rīga" I
izrādīto iniciatīvu, personīgo
kategorijas robežkontroles
ieguldījumu Valsts robežsardzes
punkta priekšniekam, majoram
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
Verneram Stūrmanim
20.gadadienu
par teicamu dienesta uzdevumu izpildi,
Valsts robežsardzes koledžas
izrādīto iniciatīvu, personīgo
Vispārizglītojošo priekšmetu
ieguldījumu Valsts robežsardzes
katedras asistentam, majoram
attīstībā un sakarā ar Valsts
robežsardzes atjaunošanas
Mārtiņam Spridzānam
20.gadadienu
Valsts kases
par personisko ieguldījumu
Prognozēšanas un finanšu
starptautiskā aizdevuma programmas
plānošanas departamenta
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.direktorei
22.12.2011.
Jevgēnijai Jaloveckai
par personisko ieguldījumu
Finanšu ministrijas
starptautiskā aizdevuma programmas
valsts sekretārei
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.Sanitai Bajārei
22.12.2011.
Finanšu ministrijas valsts
par personisko ieguldījumu
sekretāres vietniecei budžeta
starptautiskā aizdevuma programmas
jautājumos
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
Baibai Bānei
par personisko ieguldījumu
Finanšu ministrijas Budžeta
starptautiskā aizdevuma programmas
departamenta direktorei
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.Ilondai Stepanovai
22.12.2011.
Finanšu ministrijas
par personisko ieguldījumu
valsts sekretāres vietniekam
starptautiskā aizdevuma programmas
nodokļu, muitas un
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.grāmatvedības jautājumos
22.12.2011.
Jurim Stinkam
Finanšu ministrijas
par personisko ieguldījumu
Nodokļu analīzes departamenta starptautiskā aizdevuma programmas
direktoram
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
Ilmāram Šņucinam
Finanšu ministrijas
par personisko ieguldījumu
ES fondu uzraudzības
starptautiskā aizdevuma programmas
departamenta direktora
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.vietniekam Edgaram Šadrim
22.12.2011.

Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Administratīvās
pārvaldes Juridiskās nodaļas
galvenajai inspektorei, kapteinei
Silgai Bauģei Robežniecei

61.

22.12.2011.

62.

22.12.2011.

63.

22.12.2011.

64.

22.12.2011.

65.

22.12.2011.

66.

22.12.2011.

Finanšu ministrijas
Tautsaimniecības analīzes
departamenta direktorei
Intai Vasaraudzei
Finanšu ministrijas
Finanšu tirgus politikas
departamenta direktorei
Līgai Kļaviņai
Valsts kases pārvaldniekam
Kasparam Āboliņam
Labklājības ministrijas
Finanšu un attīstības
departamenta direktores
vietniecei
Diānai Jakaitei
Tieslietu ministrijas valsts
sekretāra vietniecei tiesību
politikas jautājumos
Lailai Medinai
Finanšu ministrijas
vecākam ekspertam budžeta
jautājumos
Jānim Šintam

par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011.
par personisko ieguldījumu
starptautiskā aizdevuma programmas
Latvijai īstenošanā 23.12.2008.22.12.2011

