Ministru kabineta Atzinības raksti:
1. Astrai Kurmei - Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei
Krievijas Federācijā - Par sekmīgu dalību sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu
budžeta izstrādi un pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības finansējuma piesaistē,
veicinot Latvijas lauku attīstību;
2. Armandam Eberhardam - Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos - Par pašaizliedzīgu darbu
Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku attīstību;
3. Aivaram Lapiņam - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes departamenta vadītājam, valsts sekretāra vietniekam - Par pašaizliedzīgu
darbu Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas lauku attīstību;
4. Jānim Briedim - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta vadītāja vietniekam, Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītājam - Par
pašaizliedzīgu darbu Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, veicinot Latvijas
lauku attīstību;
5. Martenam Kokam (Marten Kokk) - Igaunijas vēstniekam Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijā (OECD) - Par nozīmīgu ieguldījumu, veicinot sarunas par
Latvijas uzņemšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).

Ārlietu ministrijas Atzinības raksti ministrijas darbiniekiem:
1. Jānim Beķerim - NATO un Eiropas drošības politikas nodaļas vadītāja vietniekam
- Par ieguldījumu Latvijas drošības politikas veidošanā.
2. Ievai Božko - Latvijas Republikas ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā sekretārei lietvedei - Par ilggadīgu, profesionālu darbu Latvijas ārlietu dienestā un nesavtīgu
Latvijas valsts piederīgo interešu aizstāvību.
3. Agitai Dūvei - Latvijas Republikas vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā
sekretārei - Par nesavtīgu darbu Latvijas publiskās diplomātijas jomā.
4. Inesei Freimanei - Deksnei - Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO
padomniecei - Par pilnvērtīgu Latvijas interešu aizstāvību ANO, īpaši darbā ar
rezolūcijām ANO Ģenerālasamblejas 3.Komitejā.
5. Vitai Freimanei - Latvijas Republikas vēstniecības Azerbaidžānas Republikā
otrajai sekretārei - Par godprātīgu un profesionālu attieksmi pret saviem darba
pienākumiem, aizstāvot Latvijas valsts piederīgo intereses.
6. Ligitai Gribovskai - Personāla uzskaites nodaļas vecākajai referentei - Par
profesionalitāti, godprātību un pašaizliedzību, veicot darba pienākumus.
7. Diānai Innusai - Starptautisko tiesību nodaļas vecākajai referentei - Par darbu,
īpaši sankciju tematikā, nodrošinot Ārlietu ministrijai pozitīvu tēlu un prestižu.
8. Ievai Kalniņai - Dokumentu izpildes organizācijas nodaļas vecākajai referentei Par profesionalitāti, veicot ikdienas darba pienākumus un risinot krīzes situācijas.
9. Sintijai Ķikstei – Publiskā iepirkuma nodaļas vadītājai - Par ministrijas un
pārstāvniecību iepirkumu kārtības un sistēmas pilnveidošanu.
10. Marutai Raginskai – Finanšu uzskaites un metodoloģijas nodaļas vadītāja
vietniecei - Par pašaizliedzību un profesionālismu Latvijas Republikas vēstniecības
Ēģiptē finanšu darbības nodrošināšanā.
11. Solvitai Rakitko - Latvijas Republikas vēstniecības Kanādā lietvedei - Par

profesionalitāti un nozīmīgu ieguldījumu Valsts prezidenta darba vizītes Kanādā
organizēšanā un norisē.
12. Gintam Serafinovičam – Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas
Republikā otrajam sekretāram - Par ieguldījumu Latvijas-Baltkrievijas divpusējo
attiecību, ekonomisko attiecību un kultūras sakaru stiprināšanā.
13. Vigo Vīgantam – Diplomātiskā pasta nodaļas diplomātiskajam kurjeram - Par
profesionalitāti, veicot ikdienas darba pienākumus un risinot krīzes situācijas.
14. Arvilam Zeltiņam – Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas trešajam
sekretāram - Par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanā
ar NVS valstīm un Afganistānu.
15. Jurim Žuravļovam – Starptautisko operāciju un krīžu noregulējuma nodaļas
otrajam sekretāram - Par izciliem sasniegumiem politiskajā jomā, ievērojamu atbalstu
konsulāro funkciju izpildē un iesaistīšanos publisko un kultūras pasākumu
organizēšanā.
Citu organizāciju pārstāvjiem par veiksmīgu sadarbību un sniegto ieguldījumu
Latvijas Republikas stiprināšanā:
1. Signei Adamovičai – Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas vadītājai Par personīgo ieguldījumu, lai panāktu Baltijas jūras reģiona valstu atbalstu
Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta pagaidu izvietošanai Rīgā.
2. Inesei Allikai – Latvijas Bankas specializēto atašeju-nozares padomniecei
Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā - Par
ieguldījumu lēmuma par eiro ieviešanu Latvijā pieņemšanā.
3. Sigmai Ankravai – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
profesorei, literatūrzinātniecei un tulkotājai - Par iniciatīvu un uzņēmību Latvijas
Universitātes Indijas studiju un kultūras centra izveidē un par ieguldījumu
publiskās diplomātijas jomā.
4. Dacei Arājai – Zemkopības ministrijas specializētajam atašejam Latvijas
Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā - Par profesionālu un
personīgu ieguldījumu saistībā ar darbu pie sarunām par ES Daudzgadu budžetu.
5. Alīnai Aščepkovai – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības
Japānā vadītājai - Par aktīvu iesaisti dibinot Latvijas biznesa forumu un lobija
darbu, veidojot Latvijas Tirdzniecības kameru Japānā.
6. Martai Kristinai Arango Ečavarijai (Marta Cristina Arango Echavarría) –
Latvijas Republikas goda konsulei Kolumbijas Republikā - Par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas un Kolumbijas attiecību veicināšanā, kā arī par
pašaizliedzīgu atbalstu Latvijas valsts piederīgajiem krīzes situācijās Kolumbijā.
7. Žozē Ņūtonam Barbozu Gama (Jose Newton Barbosa Gama) – Brazīlijas
Federatīvās Republikas Ostu ministra īpašajam padomniekam - Par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas un Brazīlijas ekonomisko attiecību veicināšanā.
8. Jānim Grimbergam - Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulam Brazīlijā - Par
ilglaicīgu ieguldījumu Latvijas un Brazīlijas attiecību veicināšanā
9. Johanam Andreasam Holmsenam (Johan Andreas Holmsen) – Latviešu
biedrības Norvēģijas Karalistē loceklim - Par ieguldījumu Latvijas Republikas
valstiskuma stiprināšanā un par nesavtīgu darbu Latvijas valsts piederīgo interešu
aizstāvībā ārvalstīs.
10. Kirai Holmsenai (Kira Holmsen) – bijušo latviešu biedrības valdes sekretārei
Norvēģijas Karalistē - Par ieguldījumu Latvijas Republikas valstiskuma

stiprināšanā un par nesavtīgu darbu Latvijas valsts piederīgo interešu aizstāvībā
ārvalstīs.
11. Robertam Kotrelam (Robert Cottrell) – Jesajas Berlina asociācijas Latvijā
dibinātājam - Par iniciatīvu un lielo ieguldījumu Latvijas starptautiskās
atpazīstamības un tēla veidošanas jomā pasaules intelektuālās elites aprindās.
12. Mihailam Kozlovskim – Finanšu ministrijas specializētajam atašejam - nozares
padomniekam - Par ieguldījumu lēmuma par Latvijas pievienošanos eirozonai
pieņemšanā.
13. Fatmai Kubatai (Fatma Kubat) – Latvijas Republikas goda ģenerālkonsula
Turcijas Republikā palīdzei - Par godprātīgo un pašaizliedzīgo palīdzību goda
ģenerālkonsula konsulāro jautājumu risināšanā.
14. Žanam-Luī Lepretram (Jean-Louis Leprêtre) – bijušajam Francijas Institūta
direktoram – Par personīgo ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā Francijā.
15. Sevam Tiamam Lovam (Siew Thiam Low) – Latvijas Republikas goda konsula
Singapūrā padomniekam – Par Latvijas-Singapūras attiecību veicināšanu
izglītības jomā un par aktīvu dalību Latvijas amatpersonu vizīšu organizēšanā
Singapūrā.
16. Ingai Pavlinai – Finanšu ministrijas finanšu padomniecei Latvijas Republikas
pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā - Par profesionālu un personīgu
ieguldījumu saistībā ar darbu pie sarunām par ES Daudzgadu budžetu.
17. Sofjai Ribkinai – Finanšu ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas
pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā - Par profesionālu un personīgu
ieguldījumu saistībā ar darbu pie sarunām par ES Daudzgadu budžetu.
18. Inesei Auziņai Smitei (Smith) - Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā
Kultūras dokumentācijas nozares vadītājai - Par nesavtīgu darbu veidojot arhīvu
un vācot informāciju par Latvijas valsts piederīgo darbību Lielbritānijā.
19. Inetai Sokolovskai – bijušajai Latviešu-dāņu biedrības vadītājai - Par Latviešudāņu biedrības dibināšanu un aktīvu darbību tajā.
20. Mišelam-Anrī Vandesmetam (Michel-Henry Vandesmet) – Latvijas Republikas
goda konsulam Francijas Republikā - Par īpaši aktīvo darbību dažādās Francijas
un Latvijas sadarbības jomās – izglītībā, ekonomikā un kultūrā.
21. Anitai Zandmanei - Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas
vadītājai - Par ilgstošu un kvalitatīvu sadarbību ārlietu dokumentu aprakstīšanā
un arhīvu sakārtošanas jomā.
22. Baibai Zasei - Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdens
resursu nodaļas vecākajai ekspertei - Par aktīvu un mērķtiecīgu darbību Latvijas
vides politikas mērķu īstenošanā.

