
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 14.novembrī         Nr.250  

Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 2016.gada 23.augusta noteikumiem 

Nr.7 „Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem”, Apbalvošanas komisijas š.g. 

6.novembra sēdes protokolu Nr.1 un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas š.g. 

7.novembra atzinumu, Ādažu novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt apbalvojumu „Goda raksts” un sudraba nozīmīti: 

1.1. Inesei Liepiņai – biedrības „ĀdažiVelo” valdes loceklei, par nozīmīgu ieguldījumu 

sporta un sabiedriskās dzīves attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot 

pozitīvu novada tēlu; 

1.2. Ilgai Liepai – PSIA „Ādažu slimnīca” ārstei, par nozīmīgu ieguldījumu veselības 

aprūpē, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.3. Vijai Dzerkalei - PSIA „Ādažu slimnīca” ķirurģijas māsai, par nozīmīgu 

ieguldījumu veselības aprūpē, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 

novada tēlu; 

1.4. Ritai Zakarei - Ādažu vidusskolas medicīnas māsai, par nozīmīgu ieguldījumu 

veselības aprūpē, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.5. Mārai Balodei - Ādažu vidusskolas skolotājai, par nozīmīgu ieguldījumu novada 

attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.6. Maijai Drunkai – Ādažu Kultūras centra kultūras projektu vadītājai, par nozīmīgu 

ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 

novada tēlu.  

2. Piešķirt apbalvojumu „GADA ĀDAŽNIEKS” un apzeltītas nozīmītes par nozīmīgiem 

sasniegumiem un ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā 
darbā: 

2.1. Sarmai Jākobsonei – Ādažu vidusskolas skolotājai, nozarē „IZGLĪTĪBA”; 

2.2. Kerolai Dāvidsonei – biedrības “Privātā vidusskola „Ādažu Brīvā Valdorfa 

skola”” valdes priekšsēdētājai, nozarē “SABIEDRISKĀ DARBĪBA”; 

2.3. Jānim Saukam – SIA „Ādažu desu darbnīca” valdes priekšsēdētājam, nozarē 

„MECENĀTISMS”. 

3. Piešķirt apbalvojumu „GODA ĀDAŽNIEKS” un bronzas figūru „Upe Gauja” Ingai 

Patmalnikai – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas ilggadējai direktorei, par mūža 

ieguldījumu profesionālās ievirzes un radošās izglītības attīstībā. 

4. Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par apbalvošanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Ādažu Vēstis” un domes mājaslapā. 

5. Domes priekšsēdētājam  pasniegt apbalvojumus š.g. 17.novembrī, svinīgos apstākļos.  

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


