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2020.gada 10.novembrī         Nr.228 

 

Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes  2016. gada 23. augusta noteikumiem Nr.7 „Par Ādažu 
novada pašvaldības apbalvojumiem”, un domes Apbalvošanas komisijas š.g. 2. novembra 
sēdes protokolu Nr.1, Ādažu novada dome NOLEMJ: 

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

1.1. biedrībai “Gaujas partnerība”, par nozīmīgu ieguldījumu veicinot sadarbību 
starp sabiedrisko un privāto sektoru Ādažu novada teritorijas plānošanā, 
sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstībā, 
vairojot iedzīvotāju pašapziņu, un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.2. pašvaldības iestādei “Ādažu Mākslas un mūzikas skola”, par nozīmīgu 
ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 
novada tēlu; 

1.3. pašvaldības iestādei “Ādažu Kultūras centrs”, par nozīmīgu ieguldījumu novada 
attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu 

1.4. Gunai KOZLOVSKAI, Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei, par nozīmīgu 
ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 
novada tēlu; 

1.5. Zinaidai JOHANSONEI, Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbā ar 
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par nozīmīgu ieguldījumu 
novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.6. Andai TULIŠAI, Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbā ar ģimenēm ar 
bērniem, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu 
un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.7. Antrai MEOLAI, Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatorei, par nozīmīgu 
ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 
novada tēlu; 

1.8. Annai TRETJAKOVAI, izglītības psihologam, psiholoģijas skolotājai un deju 
kolektīva “Rūta” koncertmeistarei, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, 
vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.9. Omaro BIRZIŅAM, SIA “Portmans un Ko” automehāniķim, veidojot pozitīvu 
novada tēlu; 

1.10. Jānim ŠŪMANIM, SIA “Portmans un Ko” virpotājam–frēzētājam, veidojot 
pozitīvu novada tēlu; 

1.11. Pjotram BURLAKAM, SIA “Portmans un Ko” automehāniķim, veidojot pozitīvu 
novada tēlu; 



1.12. Staņislavam SIRICAM, SIA “Ekspress-Ādaži” šoferim, veidojot pozitīvu novada 
tēlu; 

1.13. Annai KUKAINEI, Ādažu vidusskolas klientu apkalpošanas speciālistei-
dežurantei, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju 
pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu; 

1.14. Silvai ALEKSANDROVAI, Ādažu PII “Strautiņš” administratorei, par nozīmīgu 
ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu 
novada tēlu. 

2. Piešķirt apbalvojumu „GADA ĀDAŽNIEKS” un apzeltītas nozīmes par nozīmīgiem 
sasniegumiem un ieguldījumu pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā: 

2.1. Kristīnei UPĪTEI, biedrības “Privātā vidusskola „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”” 
skolotājai, nozarē „IZGLĪTĪBA”; 

2.2. Aigaram NERIPAM, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola 
trenerim, nozarē „SPORTS”; 

2.3. Mirdzai DZIRNIECEI, Ādažu novada Bibliotēkas vadītājai, nozarē 
„PĀRVALDES DARBS”;  

3. Piešķirt apbalvojumu „GODA ĀDAŽNIEKS” un bronzas figūru „Upe Gauja” Dacei 
DUMPEI, Ādažu vidusskolas direktora vietniecei administratīvajā darbā, ilggadējai 
angļu valodas skolotājai, direktora vietniecei un direktorei, par mūža ieguldījumu Ādažu 
novada izaugsmē. 

4. Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par apbalvošanu publicēt informatīvajā izdevumā 
„Ādažu Vēstis” un domes tīmekļvietnē. 

5. Domes priekšsēdētājam pasniegt apbalvojumus svinīgos apstākļos.  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
 


