
Pašvaldība Cilvēks apraksts 

Valmieras 
pilsēta 

Inta Sīka Vidzemes slimnīcas Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes 
nodaļas un Infekciju slimību nodaļas virsmāsa. I. Sīka aktīvi 
iesaistījusies Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas 
attīstībā, rūpējoties par iespējami ērtāku un drošāku uzturēšanās 
vidi pacientiem. Pēc viņas iniciatīvas sākusies un turpinās 
sadarbība ar humānās palīdzības organizācijas „Baltikhjalpen” 
pārstāvjiem no Zviedrijas, kas sagādājuši pacientu kvalitatīvākai 
aprūpei nepieciešamo aprīkojumu.  Virsmāsa atsaucīgi nodaļā 
uzņem brīvprātīgos Valmieras jauniešus, kas palīdz aprūpēt 
pacientus, reizē mācoties empātiju un komunikāciju ar gados 
veciem un slimiem cilvēkiem. Pateicoties I. Sīkas neatlaidībai un 
prasmei sadarboties, jau vairākus gadus Vidzemes slimnīcas 
Rehabilitācijas centrs ir saņēmis LR Aizsardzības ministrijas 
Pateicības rakstus par atbalstu Nacionālo bruņoto spēku 
karavīriem – starptautisko operāciju veterāniem. 
 

 Andris Oskars 
Brutāns 

AS „Valmieras stikla šķiedra” prezidents un valdes priekšsēdētājs. 
Andris ir savas nozares profesionālis, kurš vada lielāko uzņēmumu 
un darba devēju Vidzemē, kurā pats strādā teju no dibināšanas 
pirmās dienas. Nenovērtējams ir viņa ieguldījums stikla šķiedras 
rūpniecības un ražošanas izveidošanā un attīstībā Latvijā. Andris 
pats vienmēr aizrautīgi līdzdarbojas katrā no investīciju 
projektiem. Viņa zināšanas un pieredze sekmīgi ļauj pārvaldīt 
ražošanas un attīstības procesus uzņēmumā, tādējādi virzot 
uzņēmumu rūpnieciskās stikla šķiedras ražotāja līderpozīcijā 
Eiropā un pasaulē.  
 

 Dina 
Tanberga 

ir Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas attīstības 
centra audiologopēde. Pirms 20 gadiem viņa bija viena no skolas 
dzirdes centra  izveidošanas idejas autorēm. Pateicoties ziedotāju 
atbalstam un veiksmīgai sadarbībai ar Dinu, dzirdes centrs šobrīd 
darbojas  gaumīgi iekārtotās un ar jaunākajām tehnoloģijām 
aprīkotās telpās. 
Dina pastāvīgi tālākizglītībā  pilnveido savu kvalifikāciju, sekojot 
līdzi jaunākajām  tehnoloģijām cilvēku ar dzirdes traucējumiem 
dzīves kvalitātes uzlabošanā gan Latvijā, gan Eiropā. Tādi 
iespējams sniegt labāko atbalstu cilvēkiem ar dzirdes problēmām 
no visas Vidzemes. 
Dina prasmīgi organizē dzirdes centra darbu, iejūtīgi uzklausa 
klientu vēlmes un ar dzirdes centra darbinieku atbalstu cenšas 
rast piemērotāko risinājumu katrai problēmai. 
 
 

Jaunpils novads Sandra Šteina- jau vairāk kā 30 gadus ir Viesatu pagasta bibliotekāre. Visu šo 
gadu laikā Sandra ar neizsmeļamu enerģiju ir rūpējusies par 
vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu. Sandra allaž spēj iedvesmot ļaudis lepoties ar 
savu identitāti un būt radošiem.  
 

 Austra Sipeniece vairāk kā 10 gadus daudz pūļu ir veltījusi veselīga 
dzīvesveida un mūžizglītības popularizēšanā Jaunpils senjoru vidū. 



Austras neizsmeļamā enerģija, pozitīvā domāšana un nesavtīgais 
darbs ir radījis grandiozu pacēlumu senjoru dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.  
 

 Vija Zīverte Vairāk kā 10 gadus ir veikusi mērķtiecīgu un apzinīgu darbu 
Jaunpils novada biedrību veidošanā, izglītošanā un koordinēšanā. 
Ne mazums pūļu ir ieguldīts biedrību motivēšanā un jaunu ideju 
ģenerēšanā. Vija ir arī Jaunpils iedzīvotāju forumu organizēšanas 
un vadīšanas eksperts.  

Rundāles 
novads 

Kristīnes 
Brūveles 

Inovatīva pieeja un neizsīkstoša darba dzirksts, stereotipu laušana 
un allaž pozitīva attieksme, sabiedriski aktīva un iniciatīvas bagāta 
- tā varētu raksturot Rundāles novada Sociālā dienesta vadītājas 
Kristīnes Brūveles profesionālo un sabiedrisko darbību. Septiņu 
darba gadu laikā sociālajā jomā Kristīne piešķīrusi jaunu 
skanējumu jēdzienam „sociālais darbinieks”, pārvēršot to par 
veselīga dzīvesveida, iedzīvotāju iekļaušanās un savstarpējā 
dialoga nesēju un popularizētāju novadā.  
 

 Ludmilas Knokas Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības 
centra vadītājas mērķtiecīgais darbs pie uzņēmējdarbības vides 
un infrastruktūras attīstības, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas novadā, ļāvis dienas gaismu ieraudzīt daudzām sen 
lolotām, reizēm šķietami neiespējamām un pārdrošām idejām.  
Ludmilas neizsmeļamā enerģija un iniciatīva radījusi pamatu 
sekmīgai novada attīstībai un pārliecību daudziem iedzīvotājiem, 
ka viss ir iespējams. 
 

 Kristīnes Kociņas „Mēs dzīvojam visforšākajā novadā” – ir galvenie atslēgvārdi 
sabiedrisko attiecību speciālistes Kristīnes Kociņas darbā. Azarts, 
dzirksts, uzņēmība un pozitīvā attieksme profesionālajā darbībā ir 
sekmējušas iedzīvotāju iesaistīšanos novada pozitīvā tēla 
veidošanā un Rundāles vārda izskanēšanā Latvijā un ārpus tās 
robežām. 
 

Raunas novads Linda Kručāne ir viens no Raunas jauniešu centra stūrakmeņiem un nu jau otro 
gadu arī Raunas pagasta kultūras cilvēks, īsts Raunas patriots. 
Gluži kā vējš kokos arī Linda ir nenogurstoša nemitīgā skrējienā, 
veicot savus daudzos pienākumus, attīstot arvien jaunas idejas 
un rūpējoties, lai prieku rastu gan jaunie, gan vecie raunēnieši, 
lai viņas pārzinātajā jomā Rauna būtu bagāta. Un viņai tas 
izdodas – prieks tiek radīts! 
 

 Raunas jauniešu 
centrs komandai 

Raunas jauniešu centrā nav iespējas izcelt kāda viena cilvēka 
nopelnus, jo tieši šī trīsvienība ir priekšnoteikums tam, kā viss 
pie mums notiek. Linda Kručāne – jau aprakstīts iepriekš. 
Mareks Dombrovskis – vīrišķīgākais jauniešu centra stūrakmens. 
Mareks ir Jauniešu centra fiziskais centrs, ap viņu jaunieši spieto, 
ja runājam par sportu, par tūrismu, par velobraukšanu vai 
slēpošanu. Mareks ir pamatlicējs jauniešu centra komandas 
spēkam, jo viņa otrais darbs ārpus jauniešu centra ir cilvēku 
saliedēšana. Izteikti pozitīvs cilvēks, kam pēc risinājuma kabatā 
nav jāmeklē. 



Ilze Podniece – trešais jauniešu centra stūrakmens, mierīgākais 
no visiem trijiem un tieši tas nereti ir vissvarīgākais posms, kad 
pārējie „jānotur pie zemes”. Ilze ir tā, kas rosina jauniešos 
interesi par dažādām iemaņām kā, piemēram- ēst gatavošana, 
floristika, māksla un - Ilze ir vienkārši draugs pie tējas tases, ja 
nepieciešams. 
 

 Aivars Damroze ilggadējs Gatartas pansionāta direktors, jau 5 gadus arī Raunas 
novada domes deputāts un visādi citādi aktīvs novada 
iedzīvotājs. Aivars cilvēks, ko mēs saucam par „ideju 
ģeneratoriem”, turklāt no tiem retajiem, kas ne tikai ģenerē, bet 
arī aktīvi iesaistās to iedzīvināšanā. Tā Gatartas pansionātā 
tapušas gan mobilās dobes, gan nekur neredzētas formas 
estrāde, tā Raunā tapusi Dabas taka un aktīvi tiek tīrīta Raunas 
upe. 
 

Smiltenes 
novads 

Ļubova 
Ņikiforova, 

Ļubova Ņikiforova, Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta 
centra direktore.   
L. Ņikiforova caur visiem laikiem ir spējusi izveidot un saglabāt 
krīzes centru bērniem un māmiņām ar maziem bērniem. Šajā 
centrā veido atmosfēru kā ģimenē, lai gan pati ir rūpīga un 
prasīga. Savu bagāto dzīves pieredzi piemēro arī visā jaunajā, 
aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs un projektu konkursos. Bērnu 
centrā atbalstu var saņemt ne tikai bērni, bet arī krīzes situācijā 
nonākušās ģimenes, kurām tiek sniegta palīdzība caur dažādiem 
labdarības fondiem (Teterevu fonds, ziedot.lv). Ar fondiem ir 
izveidojusies ilgtspējīga un laba sadarbība, jo L. Ņikiforova  ir ļoti 
atbildīga un godīga savā darbā.   Ģimenes centrā ir izveidojusi 
atbalsta programmas māmiņām ar bērniem, bēbīšu skolu, bērnu 
emocionālās audzināšanas skoliņu vecākiem.    
 

 Santa Rudzīte, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” 
vadītāja  
S.Rudzīte ir nerimstoša jaunu ideju un risinājumu meklējumos, 
vienmēr iestājas par izglītības iestādes attīstību un izaugsmi. 
S.Rudzītes vadības stils ir vērsts uz sadarbību, kopīgu problēmu 
apspriešanu, mērķu izvirzīšanu un risinājumu meklēšanu, viņa 
vienmēr atrod iespēju, lai tiktos ar darbiniekiem un bērnu 
vecākiem, uzklausītu ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai. 
S.Rudzītes vadītā iestāde realizē ar viņas iniciatīvu izveidotu 
pirmsskolas izglītības autorprogrammu, kuras saturā akcentēta 
bērnu emocionālās inteliģences izkopšana, kā arī latviskās 
kultūrvides un tradīciju apgūšana. S.Rudzīte ir mērķtiecīga un 
rezultatīva Smiltenes novada pirmsskolas metodiskās apvienības 
vadītāja, kas vienmēr cenšas izzināt aktuālās tendences 
pirmsskolas pedagoģijā un nodrošina novada pirmskolas 
pedagogu profesionālu tālākizglītību, kas sekmē pirmskolas 
audzēkņu pilnvērtīgu attīstību un sagatavošanos skolai. 
 

 Guntars Markss, Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas 
treneris, Sporta pārvaldes vadītājs  
G.Markss ilggadīgi trenējot Smiltenes sporta skolas audzēkņus 

http://ziedot.lv/


vieglatlētikā, prot un spēj atklāt un sagatavot nākamos čempionus 
gan valsts, gan pasaules mērogā, iemācot topošajām personībām, 
ko nozīmē mērķtiecība, neatlaidība, drosme, kā arī palīdzot kalt 
nākotnes plānus. Kā īstens Smiltenes patriots un veselīga 
dzīvesveida atbalstītājs, Guntars ar entuziasmu strādā, lai 
Smiltenes pilsētas apkārtnē izveidotu labiekārtotu distanču 
slēpošanas trasi; kvalitatīvi organizē aizraujošas, veselību 
stiprinošas sporta aktivitātes (piem. „Top ielu stafetes", skriešanas 
seriāls „Tepera takas", tautas skrējiens „Smiltenes apļi"), kas ir 
kļuvušas par ikgadējiem, tradicionāliem pasākumiem, tādējādi ar 
katru gadu veicinot arvien vairāk iedzīvotāju, t.sk., daudz ģimeņu 
ar bērniem, brīvo laiku pavadīt aktīvi.   
 

Dagdas novads Marija Mickeviča Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja 
Ļoti enerģisks un idejām bagāts cilvēkus, pateicoties kuram 
Dagdas novadā ienāca daudzas jaunas un interesantas lietas – 
Comenius projekti, starptautiski festivāli, inovatīva pieeja mācību 
procesam, starpvalstu izglītības iestāžu sadraudzība. Marija 
godam nes Dagdas novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī visā 
Eiropā.  
 

 Vija Nipere Dagdas novada Sporta skolas direktore 

Azartiska, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizētāja Dagdas 
novadā. Pateicoties Vijai, 2013.gadā Dagdas novads ieguva pirmo 
vietu Latvijā Veselības nedēļas aktivitāšu īstenošanā un 2014.gadā 
1. vietu Sniega Dienas video konkursā. Pateicoties viņas 
neatlaidībai šī gada sākumā novadā tika izveidota Sporta skola, 
kurā pašlaik sporto jau vairāk nekā simts bērni. 

 

 Ināra Veržbicka Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” sociālais 
aprūpētājs 

Gan darba laikā, gan pēc velta visu savu nesavtīgo mīlestību un 
uzmanību aprūpes centra iemītniekiem. Dažiem jau ir kļuvusi pat 
par ģimenes locekli – parunā, palīdz atrisināt dažāda rakstura 
problēmas, palīdz ikdienā, jo katram cilvēkam ir nepieciešama 
sava pieeja un kriptiņa nedalītas uzmanības. 

 

Nīcas novads Inata Štāle Nīcas ambulances vadītāja Inata (vārds ir pareizs) Štāle 
nenogurstoši rūpējas par novada ļaužu veselības uzlabošanas 
iespējām, nodrošinot speciālistu pakalpojumus, organizējot 
izglītojošus pasākumus un sniedzot iedzīvotājiem daudzveidīgu 
informāciju par veselības jautājumiem. 

 

 Ingars Kalējs Sporta darba organizators Ingars Kalējs mērķtiecīgi darbojas, 
iesaistot un atbalstot Nīcas novada iedzīvotājus gan daudzveidīgās 
ikdienas sporta nodarbībās, gan saistošos sporta pasākumos, gan 



rūpējas par sporta infrastruktūras attīstību. 
 

 Lāsma 
Petermane 

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane neatlaidīgi rūpējas 
par lauku vidusskolas pastāvēšanu un attīstību līmenī, kas 
līdzvērtīgs lielajām Latvijas skolām. Skolā tiek iedzīvinātas 
demokrātijas vērtības.  
 

Jelgavas pilsēta Marija 
Kudrjavceva 

Pieteikšanai: Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļas 
priekšsēdētāja, Latvijas Poļu Savienības priekšsēdētāja vietniece  
 Marijas kundze ar poļu tautai raksturīgo pozitīvo enerģiju 
padara bagātāku un krāsaināku Jelgavas pilsētas sabiedrisko dzīvi, 
atbalsta un veicina poļu kultūras, valodas un tradīciju izkopšanu 
un saglabāšanu. Viņas vadībā Jelgavas Poļu biedrība sniedza 
atbalstu 17. gadsimta vēsturiskās vērtības - Jelgavas kokgriezēja 
Tobiasa Heinca veidotās Svētās Trīsvienības baznīcas lasāmpults 
atgūšanā, kas otrā pasaules kara laikā tika izvesta uz Poliju. 
 

 Gints Reinsons 
 

Pieteikšanai: Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas 
centra vadītājs Gints Reinsons 
Gints Reinsons vada Latvijā pirmo Pašvaldības operatīvās 
informācijas centru, kas nodrošina tiešo saikni starp pilsētas 
iedzīvotājiem un pašvaldības atbildīgajiem dienestiem krīzes 
situāciju un saimniecisko jautājumu risināšanā. Gints ir sava darba 
entuziasts ar augstu atbildības sajūtu, kas palīdzējis operatīvās 
informācijas centram kļūt par uzticamu palīgu jelgavniekiem.  
 

 „Eiropas gada 
komanda 2014” 
(Jelgavas 4. 
vidusskolas bērnu 
kora 
vadītāji/komanda 
Arta 
Jurgenovska, 
Ingus Leilands un 
koncertmeistare 
Daiga Rudzīte) 

Mīlestība uz kora dziesmu, mūziku un darbu veido pamatu 
sinerģijai starp diriģentiem – mūzikas pedagogiem Artu 
Jurgenovsku, Ingu Leilandu, koncertmeistari Daigu Rudzīti un 
Jelgavas 4. vidusskolas bērnu kori. Šī veiksmīgā sadarbība šovasar, 
astotajā Pasaules koru olimpiādē 73 valstu,  460 koru un 27 
tūkstošu dziedātāju konkurencē jelgavniekiem ļāva uzvarēt un 
iegūt olimpisko čempionu titulu. Uzvarēt var tikai tad, ja bērni 
skolotāju acīs redz radošuma dzirksti, izjūt gara brīvību un milzīgu 
pašatdevi.  
 

Viļakas novads Ināra Sokirka Ināra Sokirka 2008.gada vasarā projekta „Nemateriālās kultūras 
mantojuma izglītības programma Ziemeļlatgalē” ietvaros 
nodibināja Medņevas folkloras kopu „Egle” Viļakas novadā, kas 
popularitāti guvusi ne tikai Latvijā, bet ārpus tās robežām. Aktīvi 
iesaistās folkloras teicēju, tautasmuzikantu apzināšanā un 
popularizēšanā.  
 

 Vilis Cibulis  
Vilis Cibulis kopš 1977.gada saistīts ar mūziku, bijušās mūzikas 
grupas „Karburators” līderis. Nu jau 10 gadus Vilis dzied folkloras 
kopā „Rekavas dzintars” un ir tās vadītājs. Enerģisks, sirdī jauns 
spēj aizraut Viļakas novada jauniešus ģitārspēles apguvei un 
mīlestību uz dziesmu. 
 

 Ēriks Eizāns 5 gadus atpakaļ nodibināja biedrību „Motosporta klubu 



Motokruīzs”, kuram jau pēc nepilna gada tika piešķirts sabiedriskā 
labuma statuss. Motosporta entuziasts, uzņēmīgs cilvēks, kurš ar 
savu iniciatīvu un sadarbības spējām deva Viļakas novada 
mototrasei „Baltais briedis” jaunu elpu. 
 

Jelgavas novads Tabita Šķerberga , Europe Direct informācijas centra Jelgavā vadītāja, Jelgavas 
novada pašvaldības Tūrisma attīstības projektu vadītāja . 
Tabita Šķerberga – viennozīmīgi entuziaste Eiropas Savienības 
aktivitāšu un vērtību popularizēšanā.  Asociatīvi viņa vienmēr 
saistās ar tēlu, kam rokā ir izziņas materiāli, bukleti vai pilna galva 
ideju, kā vēl kādu Eiropas ideju varētu īstenot dzīvē  - bez 
samākslotības un birokrātijas, bet ar patiesu interesi sadarbībā. 
Gadu gaitā, īstenojot Europe Direct projektu Jelgavas novadā, viņa 
ir spējusi iekustināt dažādas mērķauditorijas interesē par Eiropas 
Savienību – sākot no jauniešiem, organizējot viktorīnas, un 
beidzot ar senioriem tematiskos pasākumos.  Tabita ir 
spējusi  savienot Jelgavas novada tūrismam popularizējamās 
vietas ar atraktīvo un saistošo Eiropā. Viņas iedvesmas vadīti, 
esam iepazinuši dziļas personības, viņa organizējusi seminārus un 
lekcijas – kopumā var teikt, padarījusi novada kontekstā Eiropas 
Savienību ļoti ērti sasniedzamu, saprotamāku un pieejamu. 
 

 Nellija Veinberga Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja 
vietniece 
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja 
vietniece Nellija Veinberga vienlaikus ir Jauniešu mājas aizbildne – 
tas nozīmē, ka aci pret aci ar sociālās aprūpes centra jeb bērnu 
nama audzēkņu problēmām, sāpēm un dzīves neziņu. Viņa ir 
veicinājusi pārsteidzoši pozitīvās pedagoģiskās prakses 
īstenošanos Jelgavas novadā – bērnu nama bērnus ieinteresēt 
jaunsardzes aktivitātēs, noārdot robežas tam, ko var vai nevar 
bērnu nama audzēkņi, veicinot disciplīnu, mīlestību pret Latviju un 
sev pašiem. Nellija ir sirdscilvēks savā amatā.  
 

 Ēriks Grinevics, Elejas vidusskolas, Sesavas pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas, 
Teteles pamatskolas Jaunsardzes instruktors 

Ērikam Grinevicam jaunsargu kustības aizsākšana Elejas 
bērnunamā bijusi vēl vienu papildu slodze – viņš līdz tam ar 
jaunsargiem strādājis jau sešās skolās. Taču tas, ko viņš paveic šo 
jauniešu labā papildus, bez maksas un ar milzu nodošanos, nav 
uzskaitāms. Pašu veidota mācību bāze Lielplatonē nodrošina 
iespējas organizēt nometnes un nodarbības, ierindas mācību, 
ieroču apguvi, nodarbības mežā ar zvēru pēdu atpazīšanu, koku 
koksnes atpazīšanu. Bērnunama jaunsargi strādā pēc standarta 
jaunsargu apmācības programmas. Ēriks publikācijā izdevumā 
„Tēvijas sargs” teicis, ka „darbs ar bērniem, kuri aug bez savas 
ģimenes, sniedz milzu gandarījumu, apziņu, ka esi spējis palīdzēt 
kādam cilvēkam atrast savu ceļu un kļūt labākam. Tas, ka izdevies 
tiktāl iekustināt un ieinteresēt bērnunama jauniešus, lai viņi 
kopīgo lietu ieinteresētos arī paši, ir viens no lielākajiem šī gada 
panākumiem”. 



 

Tukuma novads Valda Dzelzkalēja Pūres  pagasta bibliotēkas-informācijas un novada centra 
vadītāja. 
Valda Dzelzkalēja palīdz saglabāt Pūres pagasta vēstures un 
dzimtu likteņstāstus,  viņa ir ilggadēji  veikusi  nozīmīgu 
ieguldījumu bibliotēkas darba popularizēšanā  novadā, valstī un 
ārzemēs.  

 

 Sanita Ratniece Pastariņa muzeja vadītāja 
Sanita Ratniece ļoti radoši vada pedagoģiskās programmas, 
ekskursijas un organizē pasākumus, kuros tiek apgūtas 
tradicionālās spēles un rotaļas un iepazīstina ar lauku darbiem 
Pastariņa muzejā. Pastariņa muzejs pilda kultūras centriņa 
funkcijas Zentenes un Sēmes pagastu iedzīvotājiem. 
 

 Andis Jakobsons   Dzirciema internātpamatskolas skolotājs                                                                                
Andis Jakobsons nodrošina radošu un  kvalitatīvu mācību procesu 
galdnieku palīgu apmācības procesā Dzirciema 
internātpamatskolā, kas ļauj jauniešiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem pēc skolas beigšanas veiksmīgāk atrast darbu  un 
integrēties sabiedrībā. 
 

Jūrmalas pilsēta Agnis Kristvalds Apraksts par Agni -  Agnis Kristvalds jau 5 gadus vadot Jūrmalas 
Kultūras centru, ir devis kvalitatīvu ieguldījumu Jūrmalas kultūras 
dzīves bagātināšanā. Agnim vienmēr ir ļoti svarīga tieši pasākumu 
kvalitāte, kas sevī ietver gan organizatoriskos, gan saturiskos 
aspektus. Agnis ir pratis izveidot efektīvu darba komandu, ar 
vislielāko pietāti izturas pret uzticētajiem pienākumiem, ir 
vienmēr spējis atrast risinājumus arī šķietami sarežģitās situācijās. 
Vislielākais Agņa nopelns ir renovētais Jūrmalas Kultūras centrs. 
Pilsētas iedzīvotāji ir ieguvuši laikmetīgām kultūras norisēm 
piemērotas telpas, kas nodrošinās saturisku brīvā laika pavadīšanu 
arī ziemas periodā. 
 

 Daci Riņķi Apraksts par Daci Riņķi – Dace Riņķe ir cilvēks ar neizsmeļamu 
radošu garu. Sociālais darbinieks , kurš 20 gadu garumā ir strādājis 
Jūrmalā un attīstot sociālos pakalpojumus. Daces Riņķes izpratne 
par sociālajiem un veselības jautājumiem , aizrautība pulcē un 
iedvesmo cilvēkus , veidojot pilsētā  
daudz jaunumu pasākumu, kas tiek iemīļoti un kļūst par tradīcijām 

 Egons Liepiņš Apraksts par Egonu Liepiņu -  
Jūrmalas slimnīcas vadītājs, ārsts (ķirurgs) Egons Liepiņš no 1996. 
gada rūpējas par jūrmalnieku un pilsētas viesu veselību. Egona 
Liepiņa vadībā mērķtiecīgi tiek domāts par attīstību un inovācijām 
pacientu ārstēšanas procesā. Profesionālo un atbildīgo darbu 
pozitīvi novērtē gan pacienti, gan kolēģi, jo paralēli 
administratīvajam darbam, Egons Liepiņš jau 30 gadus ikdienā 
veic operācijas un ārstē pacientus.  
 

 



 Margarita Marcinkeviča – Ventspils Muzeja direktore 

Margarita Marcinkeviča 12 profesionālās darbības gadu laikā Ventspilī veicinājusi pilsētas un novada 

kultūras dzīves pilnveidošanu, prasmīgi vadot Ventspils Galveno bibliotēku un vēlāk Ventspils muzeju. 

Margaritas Marcinkevičas aizrautība, darba mīlestība un neatlaidība sniegusi lielu pienesumu Ventspils 

pilsētas kultūras izaugsmē un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā. 

 

Aldis Slavinskis – Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājs 

 

Aldis Slavinskis vairāk kā 24 profesionālās darbības gadu laikā veicinājis Ventspils pilsētas izglītības 

sistēmas vispusīgu attīstību, nodrošinot kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas vispārējās izglītības 

iegūšanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Alda Slavinska ieguldījums atspoguļojas mūsdienīgā 

izglītības infrastruktūrā, pedagoģiskā darba kvalitātē un profesionāli sagatavoto skolu absolventu eksāmenu 

rezultātos! 

 

 

Dainis Gīlis – SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis - galvenais ārsts 

 

Dainis Gīlis ir veselības aprūpes profesionālis, kas savā jomā darbojas jau 30 gadus, veicinot Ventspils un 

Kurzemes reģiona primārās un sekundārās ārstniecības telpas attīstību. Daiņa Gīļa darbības pievienotā 

vērtība ir augstas kvalitātes veselības aprūpes infrastruktūra un plašais sabiedrībai pieejamo ārstniecības 

pakalpojumu piedāvājums, kuru nodrošina kvalificēti un profesionāli medicīnas nozares speciālisti. 

 

Daugavpils pilsēta 

Žanna Stankeviča vairāk kā 17 gadus vada Daugavpils poļu kultūras centru, bet viņas sirdsdarbs ir kolektīvs 

„Kukulečka”, kuru Žanna Stankeviča ir radījusi, veidojusi un kopusi vairāk nekā 20 gadus. Viņas 

neizmērojamā enerģija ļauj uzturēt dzīvas poļu tautas tradīcijas. Žanna Stankeviča ieguldījusi pašaizliedzīgu 

darbu Daugavpils poļu kopienas saliedēšanā.  

Tatjana Kokina daudzus gadus veltījusi  jauno mediķu apmācīšanai un audzināšanai Daugavpils medicīnas 

koledžā. Ļoti atbildīgs un zinošs cilvēks. Tatjana Kokina devusi ļoti lielu ieguldījumu medicīnas un 

izglītības jomā. Šobrīd, ar milzīgu atbildības sajūtu, rūpējas par mazo daugavpiliešu veselību .  

Anžela Peceviča ir jaunu ideju ieviesēja darbā, atbildīgs un radošs cilvēks. Daudz pūļu un zināšanu 

ieguldījusi, lai palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tikt galā ar problēmām, palīdz saskatīt pozitīvo, 

vieno cilvēkus un aizrauj.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


