Apbalvojumi
[26.01.2013.]

Ministru kabineta Atzinības raksti:
Nerim Germanam (Neris Germanas) – Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas
viceministram – par Latvijas un Lietuvas divpusējo attiecību veicināšanu un
padziļināšanu. Par personīgo ieguldījumu „Ziņojuma par Latvijas un Lietuvas
sadarbības perspektīvām” sagatavošanā.
Albertam Sarkanim – Ārlietu ministrijas ģenerālinspektoram - par aktīvu
darbošanos Latvijas un Lietuvas attiecību stiprināšanā un kontaktu rosināšanu starp
abu valstu amatpersonām, sabiedriskajām organizācijām un kultūras cilvēkiem. Par
nozīmīgu ieguldījumu „Ziņojuma par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām”
tapšanā.
Patrīcijai Siņjorīni (Patrizia Signorini) – Latvijas Republikas goda konsulei Itālijā,
Milānā – par ilgstošu, neatlaidīgu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas valsts un pilsoņu
labā.
Andrim Tauriņam – Latvijas Republikas goda konsulam Lielbritānijā, Velsā – par
ilggadēju nesavtīgu darbu Latvijas un Velsas ekonomiskās, kultūras un izglītības
sadarbības veidošanā.

Ārlietu ministrijas Atzinības raksti:
Salamam Saijedam Abdelgānī (Salama Sayed Abd El Ghany) – Latvijas Republikas
vēstniecības Ēģiptē šoferim – par neatsveramu atbalstu vēstniecības darbiniekiem
saskarsmē ar vietējām administratīvajām institūcijām, kā arī par vēstniecības
ikdienas tehniskās darbības nodrošināšanu.
Norai Balodei – Šengenas nodaļas 2.sekretārei – par lielo profesionālo ieguldījumu
Šengenas novērtēšanas vizītes vīzu jomā un datu aizsardzības jomā sekmīgas norises
nodrošināšanā.
Ivitai Burmistrei – Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas
departamenta direktorei - par Latvijas valsts ekonomisko interešu aizsardzību ārpus
valsts robežām un par ieguldīto darbu, efektīvi organizējot departamenta ikdienas
darbu.
Dacei Bušantei – Politiskā arhīva nodaļas vadītāja vietniecei - par nozīmīgu
ieguldījumu darbā ar arhīva dokumentiem, kā arī publiskās diplomātijas pasākumu
organizēšanā.

Andai Catlakai - Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomniecei – par izcilu profesionālo sniegumu pārstāvot Latvijas intereses Antici
grupas darbā.
Andrejam Grinaško – Krievijas nodaļas 1.sekretāram - par ieguldījumu Latvijas un
Krievijas starpvalstu attiecību veicināšanā.
Andai Grinbergai – Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītājas pienākumu
izpildītājai - par izstrādātajiem priekšlikumiem Latvijas attīstības sadarbības
finansējuma palielināšanai 2013.gadā un attīstības prioritātēm Centrālāzijas reģionā,
kā arī par personisko ieguldījumu un profesionalitāti sadarbības veidošanā ar
nevalstiskajām organizācijām attīstības sadarbības jautājumos un par darbu Latvijas
interešu aizstāvēšanā ES attīstības sadarbības politikas ietvaros.
Olgai Jerzjukovai – Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijā un Ziemeļīrijas
Apvienotajā Karalistē 3.sekretārei – par 2012.gada novembrī veiktajiem
izbraukumiem ar mobilo pasu sistēmu, sniedzot konsulāros pakalpojumus 254
Latvijas valstspiederīgajiem. Par pašaizliedzīgu ilgstošu darbu paaugstinātas
intensitātes apstākļos.
Viktorijai Karamanei – Austrumeiropas un Centrālāzijas nodaļas 3.sekretārei - par
jautājumu risināšanu attiecībās ar Baltkrieviju.
Vitai Majorei – Personāla departamenta direktores vietniecei, Personāla plānošanas
un attīstības nodaļas vadītājai - par profesionalitāti un pašaizliedzību, palīdzot
nodrošināt Personāla departamenta funkcionētspēju tā reformu periodā.
Lindai Ozoliņai – Starptautiskās tirdzniecības un investīciju nodaļas vecākajai
referentei - par ekspertīzi Latvijas ģeopolitisko interešu formulēšanā un aizstāvībā
enerģētikas sektorā.
Evitai Pavlovai - Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā
darbiniecei – par nesavtīgu ieguldījumu pārstāvniecības Sevišķās lietvedības un
dokumentu aprites sistēmas uzturēšanā un nodrošināšanā.
Arnim Rozītim – Finanšu analīzes un metodoloģijas vecākajam referentam - par
efektīvu un radošu darba pieeju, kas sniedzis ieguldījumu vēstniecības darba
efektivitātes celšanā. Par lielisku sadarbību ar vēstniecību Slovēnijā, piedāvājot
konstruktīvus, profesionālus padomus, kas ir ievērojams ieguldījums Latvijas valsts
ārpolitisko interešu ilglaicīgā aizstāvēšanā.
Agnesei Saliņai – bijušajai Latvijas Republikas ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā
Vīzu nodaļas vadītājai - par ģenerālkonsulāta kultūras un ekonomikas jautājumu
pasākumu organizēšanu.

Vijai Stepānovai - Latvijas Republikas vēstniecības Uzbekistānā atašejam-vēstnieka
sekretārei – par kvalitatīvu dokumentu pārvaldības nodrošināšanu vēstniecībā.
Anetei Stīpniecei – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES darbiniecei –
par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu, pārstāvot Latviju Rietumbalkānu reģiona darba
grupā, par mūsu interešu aizstāvību Āzijas-Okeānijas darba grupā.
Antrai Strubergai - Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijā un Ziemeļīrijas
Apvienotajā Karalistē lietvedei - par 2012.gada novembrī veiktajiem izbraukumiem ar
mobilo pasu sistēmu, sniedzot konsulāros pakalpojumus 254 Latvijas
valstspiederīgajiem. Par ilggadējo ieguldījumu Ārleitu ministrijas darbā.
Sandrai Vētrai – Personāla uzskaites nodaļas vadītāja vietniecei - par personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti, pašaizliedzīgi veicot darba pienākumus, kā arī
aktīvi piedaloties ministrijas „Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas”
izstrādē Personāla vadības jautājumos, plānojot uzlabot un papildināt personāla
dokumentu apriti Vienotajā dokumentu sistēmā.
Raimondam Vingrim – Latvijas Republikas vēstniecības Uzbekistānā 2.sekretāram –
par NATO kontaktvēstniecības funkciju izpildi Latvijas vēstniecībās Gruzijā un
Uzbekistānā. Par augsti vērtējamiem darba rezultātiem Latvijas interešu īstenošanā
un teicamo darbību vēstniecībā Uzbekistānā.
Bijušajiem Ārlietu ministrijas darbiniekiem:
Aivaram Baumanim – Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam – par nenogurstošu
darbu, vadot Kvalifikācijas komisiju un par intelektuālo ieguldījumu, novērtējot
diplomātu profesionālās zināšanas un piemērotību ārlietu dienestam.
Ludmilai Bulīginai – Valsts Protokola padomniecei - par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu ārlietu dienestā..
Citu organizāciju pārstāvjiem:
Rudītei Āboliņai – Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta
virsprokurorei,
Sandrai Kerno - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta
metodikas nodaļas prokurorei,
Žannai Starei - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta
metodikas nodaļas prokurorei – par pašaizliedzīgu darbu ar nepieciešamās
informācijas un dokumentu apkopošanu un analīzi, bieži vien īsos termiņos. Par
ilgstošu veiksmīgu sadarbību, sniedzot atbalstu valdības pozīcijas sagatavošanai
tiesvedības procesiem Eiropas Cilvēktiesību tiesā un sagatavojot informāciju par
Latvijai saistošo starptautisko daudzpusējo līgumu izpildi.
Baibai Bānei – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei budžeta jautājumos,
Ilondai Stepanovai – Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktorei,

Raisai Bikai – Finanšu ministrijas Varas, vadības dienestu un tautsaimniecības
finansēšanas nodaļas vadītājai – par sniegto atbalstu un nenovērtējamu darba
ieguldījumu, kas saistīti ar Ārlietu ministrijas budžeta precīzu, kvalitatīvu un
atbilstošu analīzi. Par nenogurstošu un pašaizliedzīgu atdevi, izprotot ministrijas
specifiku un sniedzot atbildes un informāciju budžeta jautājumos, kas nodrošina
Ārlietu ministrijas un Latvijas pozitīvu tēlu pasaulē. Pateicoties profesionālai,
pragmatiskai un rodošai pieejai, kas tiek saglabāta intensīvos darba apstākļos, šobrīd
norit sekmīgs darbs pie Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas un tiek
nodrošināta materiālās palīdzības sniegšana Latvijas iedzīvotājiem.
Zigrīdai Daškevicai – Laikraksta „Brīvā Latvija” pārstāvei - par ilggadējo
ieguldījumu diasporas informācijas jomā. Par latviešu kultūras dzīves Lielbritānijā
rakstīšanu 2012.gadā.
Valērijam Dragņevam (Valeriu Dragnev) – Latvijas Republikas goda konsulam
Moldovā – par Latvijas valsts pārstāvēšanu un popularizēšanu Moldovā, par patiesu
draudzību un palīdzības sniegšanu vēstniecībai un Latvijas uzņēmējiem.
Dacei Gailei – Anglo Baltic News īpašniecei un galvenajai redaktorei - par aktīvu un
pašaizliedzīgu darbību informācijas telpas uzturēšanā, risinot un pievēršot uzmanību
jaunā latviešu emigrācijas viļņa jautājumu aktualitātei.
Metjū Gīrtsenam (Mathew Geertsen) – Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas
(EDSO) Konfliktu novērošanas centra Drošības sadarbības foruma (DSF) atbalsta
nodaļas vadītājam - par būtiska atbalsta sniegšanu Latvijas prezidentūrai EDSO DSF
un personīgi sekmēto Baltijas jūras valstu reģionālā semināra organizēšanu par
EDSO politiski militāro drošības aspektu regulējumu.
Jānim Karlsbergam – Aizsardzības ministrijas padomniekam Latvijas pastāvīgajā
pārstāvniecībā NATO – par efektīvu darbu politikas jomā, kā arī par tehnoloģisko,
materiālo un cilvēkresursu nodrošinājuma izaicinājumu pārvarēšanu.
Frančeskai Kokocai (Francesca Cocozza) – Latvijas Republikas vēstniecības Itālijā
sekretārei un vēstnieces asistentei – par augstu atbildības sajūtu un personīgo darba
ieguldījumu, veicot amata pienākumus. Par profesionāli organizētajām vēstnieces un
Latvijas amatpersonu vizītēm Itālijā, Vatikānā un reģionos, kā arī par personīgo
iniciatīvu vēstniecībai svarīgu projektu augstvērtīgas norises nodrošināšanā.
Jurim Kozlovskim – SIA „Wolf systems” būvinženierim – par ilggadēju sadarbību
telpu remontdarbos un telpu piemērošanu pārstāvniecību vajadzībām.
Mindaugam Kvietkauskim (Mindaugas Kvietkauskas) – Lietuviešu literatūras un
folkloras institūta direktoram - par viņa personīgo ieguldījumu, veicinot latviešu

literatūras un kultūras atpazīstamību Lietuvā un rosinot kontaktu veidošanu abu
valstu kultūras cilvēku starpā.
Andžejam Majkovskim (Andrzej Majkowski) – Polijas Republikas biedrības „Sports
bērniem un jauniešiem” valdes prezidentam – par Latvijas jauno sportistu iesaisti
plaša mēroga starptautiskās sporta sacensībās.
Eminam Musavi (Emin Musavi) – Azerbaidžānas žurnālistam – par palīdzību
Latvijas vēstniecībai Azerbaidžānā sabiedrisko attiecību jomā un par pozitīviem
vēstījumiem Azerbaidžānas tautai par Latviju un tās amatpersonām.
Dzidrai Noor – latviešu biedrības Mančesterā vadītājai – par nedēļas nogales
latviešu skoliņas nodrošināšanu 42 latviešu bērniem Mančesterā 2012.gadā.
Džerardam O’Hēram (Dr.Gerard O’Hare) – Latvijas Republikas goda konsulam
Ziemeļīrijā - par Latvijas un Ziemeļīrijas sadarbības veicināšanu izglītības, kultūras
un ekonomiskajos jautājumos.
Mārim Pūlim – Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības nozares
vadītājam - par latviešu skolu kultūras dzīves organizēšanu 2012.gadā.
Dzidrai Smiltēnai – režisorei - par auglīgu sadarbību starp valsts institūcijām un
kultūras inteliģenci Latvijas vēstures mantojuma izgaismošanā, tajā skaitā
starptautiskajā apritē, kā arī par pilsoniskās sadarbības saišu veidošanu ar ES
Austrumu Kaimiņu valstīm.
Janai Šteinbergai-Ranki – Somijas-Latvijas draudzības biedrības valdes loceklei - par
aktīvu darbību Somijas latviešu vidū, piedaloties dažādu pasākumu rīkošanā gan
vēstniecībā, gan ārpus tās.

