
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 10.novembrī         Nr.214 

  

Par apbalvojumu piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 28.04.2015. noteikumiem „Par kārtību, kādā piešķir 

Ādažu novada domes apbalvojumu” un iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu par 

ieguldījumu Ādažu novada attīstībā, Apbalvošanas komisijas 03.11.2015. atzinumu, kā arī 

sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Ādažu novada domes apbalvojumu „Pateicības raksts” šādiem kandidātiem par 

aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu novada un iedzīvotāju labā, aktīvu dalību pašvaldības 

pasākumos un rezultatīvu sadarbību ar Domi:  

1.1. Kristīnei Voitovai – YAMAXA mūzikas klases dibinātājai, Ādažu bērnu un 

jauniešu attīstības centra „Saules stariņš” un Montessori klases Ādažos dibinātājai; 

1.2. Indrai Rasmanei – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotājai; 

1.3. Vitai Zemturei – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolotājai; 

1.4. Aigai Mikasenokai – Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotājai; 

1.5. Dacei Bāliņai – Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības dibinātājai; 

1.6. Jānim Sauka – uzņēmējam, SIA „Ādažu desu darbnīca” valdes priekšsēdētājam. 

2. Piešķirt apbalvojumu „Goda raksts” un sudraba nozīmītes šādiem kandidātiem par 

sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, sportā un sabiedriskajā darbā, kā arī par 

nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot 

pozitīvu novada tēlu: 

2.1. Olgai Marijai Vidauskai – Ādažu slimnīcas medicīnas māsai; 

2.2. Intai Lācei –PSIA „Ādažu slimnīca” ārstei anestezioloģei-reanimatoloģei; 

2.3. Dacei Bankai – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora vietniecei izglītības 

jomā; 

2.4. Anitai Šaicānei – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniecei; 

2.5. Edītei Kānai – Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai; 

2.6. Annai Deniškānei – Ādažu vidusskolas krievu valodas skolotājai; 

2.7. Leonīdam Kuzņecovam – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo trenerim; 

2.8. Ingusam Salcēvičam – Ādažu Pašvaldības policijas darbiniekam; 

2.9. Osvaldam Krūze – pensionāram;  

2.10. Valentīnam Vasjakam – Ādažu aerokluba valdes loceklim, Latvijas Pilotu amatieru 

aviokonstruktoru biedrības prezidentam; 

2.11. Ilgonim Balodim – Ādažu novada transporta infrastruktūras attīstītājam. 

3. Piešķirt apbalvojumu „Ādažu novada goda pilsonis” un apzeltītas nozīmītes šādiem 

kandidātiem par nozīmīgiem sasniegumiem: 

3.1. Ēvī Upeniecei – tēlniecības vecmeistarei, apbalvojums nozarē „Kultūra”; 

3.2. Raimondam Paulam – komponistam, apbalvojums nozarē „Kultūra”. 
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4. (Konfidenciāla informācija) 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmajam 

vietniekam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


