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20. augustā Rīgas pilī notika valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta –
pasniegšanas svinīgā ceremonija.

I Triju Zvaigžņu ordenis
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas
kvalitātē, risinot valstiski un sabiedriski nozīmīgas tēmas un pārstāvot kvalitatīvu, profesionālu un ētisku žurnālistiku.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieriem iecelti:
Jānis Domburs

Žurnālists
Aivars Ozoliņš

Žurnāla “IR” žurnālists un komentētājs
Nellija Tjarve (Nellija Ločmele)

Izdevniecības “IR” galvenā redaktore

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem iecelti:
Ilze Jaunalksne-Rēdere

Raidījuma “Nekā personīga” vadītāja, žurnāliste
Jānis Krēvics

Raidījuma “Nekā personīga” vadītājs, žurnālists
Mārīte Libeka (Māra Libeka)

Laikraksta “Latvijas Avīze” žurnāliste
Eduards Liniņš

Latvijas Radio 1 programmu vadītājs, žurnālists
Inga Spriņģe

Žurnāliste, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” līdzdibinātāja
Ilze Strenga

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta žurnāliste, dokumentālo filmu redaktore un producente
Inga Šņore

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta raidījuma “De facto” vadītāja, žurnāliste
Aidis Tomsons

Latvijas Radio 1 programmu vadītājs, žurnālists
Egīls Zirnis

Laikraksta “Diena” žurnālists un publicists

II Triju Zvaigžņu ordenis par nopelniem Latvijas valsts labā
Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieriem iecelti:
Liene Dambiņa

Nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” valdes priekšsēdētāja
Par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu un ieguldījumu bērnu veselības aprūpes veicināšanā un atbalstīšanā
Māris Gailis

Uzņēmējs, bijušais Ministru prezidents un valsts darbinieks, Žaņa Lipkes memoriāla izveidotājs un Vāgnera nama atjaunotājs
Par nopelniem demokrātiskas valsts veidošanā un nostiprināšanā un nozīmīgo ieguldījumu sabiedriskajā darbā
Juris Jansons

Tiesībsargs
Par nopelniem valsts darbā, nozīmīgo veikumu cilvēktiesību aizsardzībā, tiesībsarga institūcijas attīstībā un stiprināšanā
Kārlis Kangeris

Vēsturnieks, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, Dr.hist.
Par mūža ieguldījumu Latvijas valsts vēstures pētniecībā un skaidrošanā sabiedrībai

Ilze Konstante

Mākslas zinātniece
Par nozīmīgo darbu un ieguldījumu Latvijas kultūrā, muzeoloģijā un vizuālās mākslas procesu virzībā un tā sabiedriskā konteksta
pētniecībā
Laila Pakalniņa

Kinorežisore
Par nopelniem Latvijas kultūrā, nozīmīgo mākslinieciski augstvērtīgo veikumu kinomākslā un Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē
Edgars Vērpe

Valsts kultūrkapitāla fonda direktors, gleznotājs, pedagogs
Par ieguldījumu Latvijas vizuālajā mākslā, nozīmīgo darbu kultūras politikas veidošanā un kultūras nozaru atbalstīšanā

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekiem iecelti:
Evita Ašeradena (Evita Sniedze)

“Valmieras drāmas teātra” direktore, dramaturģe
Par nopelniem Latvijas kultūrā un radošo ieguldījumu teātra mākslas attīstībā
Andris Balcers

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolotājs, sabiedriskais darbinieks, vīru kopas “Vilki” dalībnieks, zemessargs
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu izglītībā, skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā un veikumu latviešu karavīru
kultūrmantojuma pētniecībā
Edgars Bērziņš

Arhitekts, "Arhitekta Edgara Bērziņa biroja” vadītājs
Par nopelniem Latvijas arhitektūrā un pilsētplānošanā un nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvas arhitektūras attīstības veicināšanā
Gints Bērziņš

Kinooperators
Par nopelniem Latvijas kultūrā un kinomākslā un nozīmīgo radošo veikumu latviešu kino valodas augstvērtīgo tradīciju turpināšanā
Uģis Bratuškins

Arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns, Arhitektūras projektēšanas katedras vadītājs, profesors,
vadošais pētnieks, Dr.arch.
Par nopelniem arhitektūras izglītības attīstībā, jauno arhitektu izglītošanā un radošo ieguldījumu Latvijas arhitektūrā
Antainna Buša (Anta Buša)

Bijusī Latvijas Radio žurnāliste un Augstākās Padomes Preses centra vadītāja vietniece
Par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā
Uldis Cekulis

Kino producents, Vides filmu studijas (VFS Films) vadītājs
Par nopelniem Latvijas kultūrā un dokumentālā kino mākslā un Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē
Vija Daukšte

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas emeritētā profesore, Dr.hist.
Par ilggadējo nozīmīgo darbu un ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā un popularizēšanā, zinātniskajā un akadēmiskajā darbā
Astrīds Freimanis

Ģeologs un sabiedriskais darbinieks, “Latvijas Politiski represēto apvienības” priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas

goda doktors, Dr.geol.
Par pašaizliedzīgo mūža darbu ģeoloģijā un aktīvo sabiedrisko darbību
Pauls Jaunzems

Tēlnieks
Par nopelniem Latvijas kultūrā un paliekošo radošo veikumu vizuālajā mākslā nacionālā un starptautiskā mērogā
Ģirts Krūmiņš

Jaunā Rīgas teātra aktieris
Par ieguldījumu kultūrā un izcilu radošo devumu Latvijas teātra un kino mākslā
Alvis Lapiņš

Filmu scenāriju autors
Par izcilo mūža ieguldījumu kultūrā un Latvijas kino zelta fonda veidošanā
Gunta Lazdāne

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes profesore, Sabiedrības veselības institūta direktore, vadošā pētniece,
Dr.habil.med.
Par ilggadējo nozīmīgo darbu medicīnā un medicīnas izglītībā un ieguldījumu Latvijas veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā
Vizma Māra Maksiņa

Kultūras darbiniece un diriģente
Par ilggadējo pašaizliedzīgo darbu un ieguldījumu latviešu kultūras un latvietības kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas
Lalita Rūta Muižniece

Rakstniece un valodniece
Par mūža ieguldījumu latviešu literatūrā un tās popularizēšanā, latvietības kopšanā un uzturēšanā ārpus Latvijas
Māris Ošlejs

“Valsts akadēmiskā kora “Latvija”” direktors
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas dzīvē un latviešu mūzikas popularizēšanā pasaulē
Pēteris Ozols

Sabiedriskais darbinieks, Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības valdes priekšsēdētājs, vēstures ekspozīcijas Cēsīs “Sirdsapziņas
ugunskurs” iniciators
Par pašaizliedzīgo sabiedrisko darbu un nozīmīgo veikumu nacionālās pretošanās kustības vēstures liecību apzināšanā un
iemūžināšanā
Māris Saba

Rīgas 1. slimnīcas ķirurgs, ārkārtas hospitāļa veidotājs Doma baznīcā 1991. gada barikāžu laikā
Par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā un nozīmīgo profesionālo ieguldījumu ķirurģijas attīstībā Latvijā
Inese Vaivare

Sabiedriskā darbiniece, biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) un “Paliec mājās” vadītāja
Par nozīmīgo pašaizliedzīgo darbu un brīvprātīgo sabiedrisko veikumu Covid-19 pandēmijas laikā
Vita Vārpiņa

Dailes teātra aktrise
Par ieguldījumu kultūrā un izcilu radošo devumu Latvijas teātra un kino mākslā
Ilze Zariņa

Vijolniece, Liepājas simfoniskā orķestra koncertmeistare
Par izcilu radošo ieguldījumu Latvijas mūzikā un Latvijas valsts vārda popularizēšanu pasaulē

Reinis Zariņš

Pianists
Par izcilu radošo ieguldījumu Latvijas mūzikā un Latvijas valsts vārda popularizēšanu pasaulē
Kaspars Znotiņš

Jaunā Rīgas teātra aktieris
Par ieguldījumu kultūrā un izcilu radošo devumu Latvijas teātra un kino mākslā
Ivars Zviedris

Kinorežisors, operators un producents
Par izcilu radošo veikumu Latvijas dokumentālajā kino

Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem iecelti:
Andra Baltmane

Briseles latviešu sabiedriskā un kultūras darbiniece
Par nesavtīgo ieguldījumu latviešu diasporas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, latvisko tradīciju kopšanā
Elžbeta Beņeviča (Elżbieta Bieniewicz)

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas poļu valodas skolotāja
Par pašaizliedzīgo mūža darbu pedagoģijā un ieguldījumu Latvijas un Polijas sadarbības veicināšanā kultūrā un izglītībā
Gunārs Ikaunieks

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas orientēšanās sporta treneris
Par nozīmīgo ieguldījumu sporta pedagoģijas darbā un sporta nozares attīstībā
Aleksandrs Matvejevs

Bijušais Bauskas rajona milicijas nodaļas priekšnieks, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais
profesors, Dr.iur.
Par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā
Baiba Urbāne

Dokumentālo filmu producente
Par izcilo mūža ieguldījumu Latvijas kultūrā un dokumentālā kino mākslā

III Viestura ordenis par nopelniem Latvijas valsts labā
Par Viestura ordeņa komandieriem iecelti:
Pēteris Bauska

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā un ekonomisko noziegumu apkarošanas darba pilnveidošanā
Māris Geida

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks, pulkvedis
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā
Elfrīda Pujēna

Nacionālās pretošanās kustības dalībniece
Par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā

Par Viestura ordeņa virsniekiem iecelti:
Ivars Bukavs

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes amatpersona, pulkvežleitnants
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts drošības stiprināšanā
Inārs Kalnačs

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā
Leonards Kukjans

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežuzraudzības jautājumos), pulkvežleitnants
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts robežas drošības stiprināšanā un Valsts robežsardzes attīstībā
Vilnis Naglis

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 1. biroja priekšnieks, pulkvežleitnants
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā
Artūrs Umulis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris, majors
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības uzturēšanā un nostiprināšanā

Par Viestura ordeņa kavalieriem iecelti:
Māris Bruža

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 13. kājnieku bataljona štāba Izlūkošanas nodaļas priekšnieks, zemessargs, kapteinis
Par profesionālo un pašaizliedzīgo dienestu, ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā un dalību divās starptautiskajās
operācijās Irākā

Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvots:
Aivars Ronis

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Nodrošinājuma departamenta Transporta tehnikas pārvaldes Sauszemes transporta
daļas kvalificēts speciālists, štāba virsseržants
Par profesionālu un pašaizliedzīgu dienestu, ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā

Ar Viestura ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda zīmi apbalvots:
Andris Grīnbergs

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras mīnu meklētāja M-05 VIESTURS Vadības grupas bocmanis, seržants
Par profesionālu un pašaizliedzīgu dienestu, ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku attīstībā

IV Atzinības krusts par nopelniem Latvijas valsts labā
Par Atzinības krusta lielvirsniekiem iecelti:
Andris Pelšs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu Latvijas diplomātiskā dienesta darbā un Latvijas ārpolitikas veidošanā
Jānis Platais

Finanšu konsultants, makroekonomikas speciālists, valsts darbinieks, bijušais Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs
Par nopelniem valsts darbā un fiskālās disciplīnas uzraudzības sistēmas izveidošanā Latvijā
Alda Vanaga

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē
Par ilggadējo nozīmīgo un daudzpusīgo ieguldījumu Latvijas ārlietu dienesta attīstībā
Gunta Veismane

Ilggadējā valsts darbiniece, bijusī Valsts kancelejas direktore
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu valsts darbā, Latvijas valsts pārvaldes attīstībā

Par Atzinības krusta komandieriem iecelti:
Linda Karlina

Valsts kultūrkapitāla fonda direktora vietniece
Par ilggadējo, nesavtīgo ieguldījumu Latvijas kultūras procesu nodrošināšanā, kultūras atbalsta sistēmas izveidē un darbībā
Pārsla Rigonda Krieviņa

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece
Par nozīmīgo ieguldījumu valsts darbā, lauksaimniecības un tautsaimniecības attīstībā Latvijā
Andis Kudors

Politologs un drošības politikas eksperts, bijušais Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors un pētnieks
Par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās politikas un drošības politikas pētniecībā un skaidrošanā sabiedrībai
Zinaīda Lovnika

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kokapstrādes uzņēmuma “Verems” valdes priekšsēdētāja
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā
Raisa Meiere

Rēzeknes 6. vidusskolas direktore
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā
Aija Melle

Bijusī ilggadējā Juglas vidusskolas direktore
Par ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu vispārējās izglītības attīstībā Latvijā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā
Kārlis Rācenis

“Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas” 80. karantīnas nodaļas virsārsts, internists, Rīgas Stradiņa universitātes lektors
Par pašaizliedzīgo darbu medicīnā Covid-19 pacientu veselības aprūpē

Imants Slišāns

Baltinavas vidusskolas direktors
Par nozīmīgo ieguldījumu izglītības darbā, latgaliešu valodas, literatūras un kultūras tradīciju saglabāšanā un kopšanā
Andris Sprūds

Latvijas Ārpolitikas institūta direktors un pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes dekāns, profesors,
Dr.sc.pol.
Par nozīmīgo ieguldījumu starptautisko attiecību pētniecībā un ārpolitikas procesu skaidrošanā, augstākās izglītības un
akadēmiskajā darbā
Elīna Vasiļjeva

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekāne, Rusistikas un slāvistikas katedras profesore, Dr.philol.
Par ilggadējo pedagoģisko un zinātnisko darbu un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrvēstures apzināšanā un sabiedrības
saliedētības veicināšanā
Alīda Zigmunde

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadošā pētniece, profesore, Dr.paed.
Par ilggadējo nozīmīgo zinātnisko veikumu augstākās tehniskās izglītības vēstures pētniecībā Latvijā, vēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā

Par Atzinības krusta virsniekiem iecelti:
Ģirts Briģis

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas
katedras vadītājs, profesors, Dr.med.
Par augsti profesionāli un pašaizliedzīgi veiktajiem amata pienākumiem līdz šim nebijušas sarežģītības epidemioloģiskajā un
sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību
Gundars Freimanis

“Latvijas valsts mežu” Īles iecirkņa mežkopis, Īles nacionālo partizānu atjaunotā bunkura un piemiņas vietas izveidotājs
Par ilggadējo aktīvo sabiedrisko darbu un nesavtīgo ieguldījumu nacionālo partizānu piemiņas saglabāšanā
Iveta Gabrāne

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotāja, audēja, tekstilmāksliniece
Par ilggadējo nozīmīgo darbu un veikumu Latvijas un Latgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un
nodošanā nākamajām paaudzēm
Ilmārs Kamarūts

Ārlietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanā
Zane Lieldidža-Kolbina

Baleta māksliniece un baleta pedagoģe, Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas baleta
skolas baleta un dejas pedagoģe
Par ilggadējo nozīmīgo veikumu Latvijas baleta un dejas mākslas attīstībā
Kristīne Mārtinsone

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras
vadītāja un vadošā pētniece, profesore, psiholoģe, supervizore, Dr.psych.
Par nozīmīgo darbu un ieguldījumu psihologu profesionālās izglītības attīstībā, psiholoģiskās palīdzības prakses ieviešanā un
attīstībā Latvijā

Judīte Meļķe

Ārlietu ministrijas Finanšu politikas departamenta direktore
Par nozīmīgo darbu un ieguldījumu Latvijas ārlietu dienesta stiprināšanā
Mudīte Rimbeniece

Ilggadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora palīdze, sporta pedagoģe
Par ilggadējo pašaizliedzīgo ieguldījumu valsts sporta izglītības un zinātnes darbā
Andris Rudovics

Bijušais ilggadējais Saldus novada skolu ģeogrāfijas skolotājs un ģeogrāfijas mācību grāmatu autors
Par mūža ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā
Mihails Siņicins

Bijušais ilggadējais Mazsalacas vidusskolas vēstures un ekonomikas skolotājs, Vidzemes Augstskolas vieslektors
Par ilggadējo nesavtīgo pedagoģisko darbu un ieguldījumu sabiedrības saliedētības veicināšanā
Māris Skuja

Pianists un koncertmeistars, operas solistu repetitors
Par ilggadējo darbu un ieguldījumu Latvijas jauno operas mākslinieku izglītošanā un Latvijas mākslas un mākslinieku
popularizēšanu pasaulē
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Sabiedriskā un kultūras darbiniece, muzeja “Žaņa Lipkes memoriāls” direktore
Par nozīmīgo ieguldījumu Holokausta upuru un glābēju piemiņas iemūžināšanā un sabiedrības saliedētības veicināšanā
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Farmācijas muzeja direktore
Par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas farmācijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā un veikumu farmācijas nozares
pētniecībā
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Pašvaldību darbiniece, ilggadējā Staburaga pagasta pārvaldes vadītāja
Par ilggadējo pašaizliedzīgo ieguldījumu pašvaldības darbā, Sēlijas kultūras un vēstures saglabāšanā un tradīciju turpināšanā
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Ilggadējais Latvijas gāzes nozares darbinieks
Par pašaizliedzīgo mūža ieguldījumu Latvijas gāzes apgādes nozarē
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Ilggadējais Indrānu pagasta pašvaldības, sabiedriskais un kultūras darbinieks, amatnieks
Par pašaizliedzīgo mūža ieguldījumu pašvaldības, sabiedriskajā un kultūras darbā, Latvijas lauku tūrisma popularizēšanā un
amatniecības tradīciju kopšanā
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