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JELGAVAS PILSĒTAS DOMES APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANA  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu 

nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.2/14 

„Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu nolikuma un Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu 

piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšana”) un Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu 

piešķiršanas komisijas 2018.gada 2.oktobra lēmumu, 

 

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:  

 

1. Piešķirt Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu „Goda zīme”: 

1.1. Veltai Lejai, folkloras kopas “Dimzēns” vadītājai, par augstu profesionālo 

meistarību, ieguldījumu latviešu tautas tradīciju kopšanā un Jelgavas pilsētas vārda 

popularizēšanu; 

1.2. Ausmai Spalviņai, tautas daiļamatu meistarei, par latviešu tautas tradīciju 

saglabāšanu, Jelgavas kultūras dzīves bagātināšanu un aktīvu radošu darbību; 

1.3. Ilmāram Cīrulim, zvērinātam advokātam, par aktīvu sabiedrisko darbību un 

taisnīguma stiprināšanu Jelgavas pilsētā; 

1.4. Edvardam Pavlovskim, Jelgavas diecēzes bīskapam, par mūža ieguldījumu 

Jelgavas pilsētas attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbību; 

1.5. Ilmāram Džeņevam, bijušajam Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona 

komandierim, pulkvežleitnantam, par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu 

Jelgavas iedzīvotāju drošībā un aizsardzībā; 

1.6. mūzikas grupai “Prāta Vētra” par augstu profesionālo meistarību un Jelgavas 

pilsētas vārda popularizēšanu; 

1.7. Elitai Moisejai, “NP Properties” valdes priekšsēdētājai, par ieguldījumu 

uzņēmējdarbības attīstībā, jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu sabiedriskajām 

aktivitātēm Jelgavā; 

1.8. Jānim Lūsim, šķēpmetējam, par augstu profesionālo meistarību, izciliem 

sasniegumiem un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu. 

 

2. Piešķirt Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu „Goda raksts”: 

2.1. Oksanai Slobodjanai, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” Dzemdību un ginekoloģijas 

nodaļas vadītājai, par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas pilsētas 

iedzīvotāju veselības aprūpē; 

2.2. Irēnai Čivželei, bijušai SIA “Jelgavas ūdens” darbiniecei, par mūža ieguldījumu 

un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības nozares attīstībā; 
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2.3. Modrim Liepam, arhitektam, par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu 

Jelgavas pilsētvidē; 

2.4. Sanitai Baltiņai, Jelgavas 4.vidusskolas skolotājai, par ieguldījumu jaunatnes 

izglītošanā un patriotisma audzināšanā Jelgavā. 

 

3. Noteikt naudas balvu apbalvojumiem: 

3.1. apbalvojumam „Goda zīme” – 500,00 euro pēc nodokļu nomaksas; 

3.2. apbalvojumam „Goda raksts” – 300,00 euro pēc nodokļu nomaksas. 

 

4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” 

naudas balvu pasniegšanai izmaksāt no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 

budžeta līdzekļiem 6240,68 euro. 

 

5. Apbalvojumus pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā 

svinīgajā pieņemšanā 2018.gada 17.novembrī. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.Rāviņš 

Iesniedz: Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš  

Sagatavoja: I.Neimane, 63005574 

 

Saskaņots: 

Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja I.Šurma 

Pašvaldības iestāžu centralizētajā grāmatvedībā: K. Umbraško 

Juridiskajā sektorā: N.Ozola  

Pašvaldības izpilddirektore I.Škutāne 

 

Izskatīt ______________________________________ komitejā 

Komitejā ziņo: I.Šurma, 63005588 

Nosūtīt: Kancelejai, Pašvaldības iestāžu centralizētai grāmatvedībai, Sabiedrisko attiecību 

pārvaldei, I.Meijai 

 


