
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 13.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. 8.novembra sēdes 

protokolu Nr.1, Ādažu novada dome NOLEMJ: 

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

1.1. Ausmai Sproģei – PSIA „Ādažu slimnīca” ārstei, par nozīmīgu ieguldījumu veselības 

aprūpē, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.2. Ilzei Lieljurei – PSIA „Ādažu slimnīca” ārstei, par nozīmīgu ieguldījumu veselības 

aprūpē, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.3. Ludmilai Zeiļukai – Ādažu novada ģimenes ārstei, par nozīmīgu ieguldījumu 

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

1.4. Regīnai Eihmanei - Ādažu vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā, par 

nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot 

pozitīvu novada tēlu; 

1.5. Aijai Krūzei - Ādažu vidusskolas skolotājai, par nozīmīgu ieguldījumu novada 

attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu. 

2. Piešķirt apbalvojumu „GADA ĀDAŽNIEKS” un apzeltītu nozīmes par nozīmīgiem 

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

2.1. Birutai Krūzei – biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība” pārstāvei, nozarē 

“SABIEDRISKĀ DARBĪBA”; 

2.2. Inesei Laubenbahai – Ādažu vidusskolas skolotājai, nozarē „IZGLĪTĪBA”; 

2.3. Pēterim Slukam – Ādažu novada iedzīvotājam, bijušajam Ādažu novada domes 

Sporta daļas vadītājam, nozarē „SPORTS”; 

2.4. Paulam Timrotam – Rīgas Ūdensapgādes muzeja darbiniekam, nozarē „KULTŪRA”;  

2.5. Uldim Štēbelim – biedrības „Ādažu uzņēmēji“ valdes priekšsēdētājam, nozarē 

“SAIMNIECISKĀ DARBĪBA”; 

2.6. Pēterim Balzānam – Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam, nozarē 

„PĀRVALDES DARBS”;   

2.7. Pašvaldības iestādei Ādažu PII “Strautiņš” – nozarē „ĪPAŠA NOMINĀCIJA”; 

2.8. Varim Kazakam – „Kokaudzētava Baltezers” vadītājam, nozarē „ĪPAŠA 

NOMINĀCIJA”. 

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

Ūdrim – Ādažu novada iedzīvotājam, Atmodas laika aktīvam dalībniekam. 

4. Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par apbalvošanu publicēt informatīvajā izdevumā 

„Ādažu Vēstis” un domes tīmekļvietnē. 

5. Domes priekšsēdētājam  pasniegt apbalvojumus š.g. 16.novembrī, svinīgos apstākļos.  

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


