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Rīgas pilī 3. maijā pasniegti augstākie valsts apbalvojumi
2019. gada 3. maijā Rīgas pilī svinīgā pasākumā tika pasniegti augstākie Latvijas valsts
apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotas 40 personas:
Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā, nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par
nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākās
nostiprināšanas laikā.

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru apbalvoti un par ordeņa komandieriem iecelti:
Pedro Lopess Kintana (H.E. Archbishop Pedro López Quintana)
bijušais apustuliskais nuncijs Latvijā, Viņa Ekselence arhibīskaps
Par ieguldījumu Latvijas Republikas un Svētā Krēsla divpusējo attiecību veicināšanā un stiprināšanā.
Jolanta Plūme
LR Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos
Par nopelniem valsts darbā un ieguldījumu Latvijas valsts finanšu sistēmas nodrošināšanā.

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru apbalvoti un par ordeņa virsniekiem iecelti:
Inese Baranovska
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja, mākslas zinātniece
Par nopelniem kultūrā un ieguldījumu latviešu dekoratīvās mākslas un dizaina izpētē un izstāžu
organizēšanā Latvijā un ārvalstīs.
Irisa Blumate
tekstilmāksliniece, Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” Tautas lietišķās mākslas studijas
“Draudzība” vadītāja
Par mūža ieguldījumu kultūrā un tekstilmākslas attīstībā Latvijā, nemateriālā kultūras mantojuma
tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.
Dr.art. Ilona Breģe
komponiste un pianiste, orķestra “Rīga” direktore
Par nopelniem kultūrā un radošo ieguldījumu Latvijas mūzikā.
Dr.med. Uga Dumpis
VSIA PSKUS Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvā dienesta vadītājs, LU
Medicīnas fakultātes profesors

Par nopelniem medicīnā, augsti profesionālu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē, medicīnas
izglītībā un zinātniski pētnieciskajā darbā.
Baiba Kokina
Latvijas Nacionālā baleta vadošā baleta soliste
Par nopelniem kultūrā, radošo ieguldījumu Latvijas profesionālā baleta mākslā.
Indulis Kovisārs
AS “Latvijas Finieris” valdes loceklis, biedrības “Latvijas Kokrūpniecības federācija” prezidents
Par ieguldījumu meža nozares un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.
Ārija Martukāne
Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja
Par ieguldījumu audžuģimeņu kustības attīstībā Latvijā un bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošanā.
Roberts Muzis
gleznotājs
Par nopelniem kultūrā un izcilu radošā mūža devumu Latvijas mākslā.
Anna Rancāne
rakstniece un dzejniece
Par nopelniem kultūrā un spilgtu radošo devumu Latvijas literatūrā.
Anda Skrastiņa
SIA “Cēsu klīnika” galvenā ārste, traumatoloģe, ortopēde
Par nopelniem medicīnā un mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē un ārstniecībā.
Olga Šilova
tēlniece, LMA asociētā profesore
Par nopelniem kultūrā un spilgtu radošo devumu Latvijas mākslā.
Sonora Vaice
operdziedātāja
Par nopelniem kultūrā, spilgtu radošo devumu operas mākslā un Latvijas valsts vārda popularizēšanā
pasaulē.
Kristīna Zadovska
operdziedātāja
Par nopelniem kultūrā, spilgtu radošo devumu operas mākslā un Latvijas valsts vārda popularizēšanā
pasaulē.
Juris Žagars
Dailes teātra aktieris un uzņēmējs
Par nopelniem kultūrā un spilgtu radošo devumu Latvijas profesionālā teātra un kino mākslā.

Ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru apbalvoti un par ordeņa kavalieriem iecelti:
Andrejs Cepītis
Madonas pūtēju orķestra diriģents, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu nodaļas
pedagogs
Par ieguldījumu pūtēju orķestru kustības attīstībā Latvijā un jauno mūziķu izglītošanā.
Lorija Cinkusa
latviešu muzikālā ansambļa “Čikāgas piecīši” dalībniece

Par ieguldījumu nacionālās pašapziņas stiprināšanā un identitātes uzturēšanā Latvijā un ārpus tās un
Latvijas neatkarības atjaunošanas veicināšanā.
Visvaldis Freidenfelds
Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas brīvās cīņas izlases vadītājs, brīvās cīņas treneris
Par mūža ieguldījumu sporta trenera darbā un sporta attīstībā Latvijā.
Aivars Gailis
VEF Kultūras pils jauktā kora “Dzīne” mākslinieciskais vadītājs un diriģents
Par radošo ieguldījumu kultūrā un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā.
Raimonds Gailis
Viesītes novada pašvaldības Sēlijas sporta skolas futbola treneris un pedagogs
Par ieguldījumu sporta trenera darbā un sporta attīstībā Latvijā.
Silvija Geikina
LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperte, teātra zinātniece
Par mūža ieguldījumu kultūrā un radošo un zinātnisko devumu Latvijas teātra mākslas pētniecībā.
Elmārs Gulbis
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas šaha nodarbību pasniedzējs
Par ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.
Ligita Insberga
Īslīces SOS bērnu ciemata sociālā audzinātāja
Par ieguldījumu bērnu bāreņu audzināšanā.
Zane Jančevska
Latvijas Nacionālā teātra aktrise
Par nopelniem kultūrā un spilgtu radošo devumu Latvijas profesionālā teātra un kino mākslā.
Dr.hist. Aija Jansone
etnogrāfe, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja
Par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un attīstībā Latvijā.
Pārsla Kopmane
Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore
Par ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.
Maija Kubliņa
bijusī TTT sieviešu basketbola meistarkomandas spēlētāja, Bērnu un jauniešu basketbola skolas
“Rīga” trenere
Par nopelniem sportā un ieguldījumu sporta treneres darbā un jauno sportistu audzināšanā.
Vija Ķenava
Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta redaktore
Par ieguldījumu televīzijas žurnālista darbā un Latvijas sabiedrības labā.
Daina Liepiņa
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra izglītības metodiķe
Par mūža ieguldījumu izglītības darbā un surdopedagoģijas attīstībā Latvijā.
Dainis Lodiņš
vieglatlētikas treneris, Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris

Par mūža ieguldījumu sporta trenera darbā un sporta attīstībā Latvijā.
Anita Ozola
Īslīces SOS bērnu ciemata sociālā audzinātāja
Par ieguldījumu bērnu bāreņu audzināšanā.
Iveta Pētersone-Lazdāne
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja, deju ansambļa “Daiļrade” mākslinieciskā
vadītāja
Par nopelniem kultūrā, latviešu tautas dejas mākslā un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
tradīcijas stiprināšanā.
Jānis Rimbenieks
LSPA docents, basketbola treneris
Par mūža ieguldījumu basketbola attīstībā Latvijā un jauno basketbolistu audzināšanā.
Maija Sinka
sabiedriskā darbiniece
Par mūža ieguldījumu sabiedriskajā darbā un Latvijas neatkarības atgūšanas veicināšanā un
stiprināšanā.
Dr.paed. Silvija Skulme
bijusī TTT sieviešu basketbola meistarkomandas spēlētāja, sporta pedagoģe
Par nopelniem sportā un ieguldījumu sporta izglītības darbā Latvijā.
Austra Šeiniņa
profesionālās izglītības darbiniece, Bulduru dārzkopības vidusskolas floristikas pasniedzēja
Par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības darbā un jauno daiļdārzniecības un floristikas speciālistu
izglītošanā.
Jadviga Švabe
Īslīces SOS bērnu ciemata sociālā audzinātāja
Par ieguldījumu bērnu bāreņu audzināšanā.
Dzintra Tauniņa
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļas kokles spēles pedagoģe, Kolkas
koklētāju ansambļa un lībiešu ansambļa “Laula” vadītāja
Par radošo ieguldījumu izglītības, kultūras un sabiedriskajā darbā un Latvijas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Baiba Vaivare
tekstilmāksliniece, Limbažu kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” vadītāja
Par radošo ieguldījumu kultūras darbā un Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā.

Ar Viestura ordeni apbalvotas 14 personas:
Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem
nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un
sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto
spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai
valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.

Ar Viestura ordeņa I šķiru apbalvots un par ordeņa lielkrusta komandieri (pēc nāves)
iecelts:
Gunārs Astra
Latvijas brīvības cīnītājs
(Viestura ordeni saņem glabāšanā Gunāra Astras brālis Leons Astra)
Par sevišķiem nopelniem Latvijas neatkarības atgūšanas veicināšanā.

Ar Viestura ordeņa I šķiru apbalvots un par ordeņa lielkrusta komandieri iecelts:
Džonatans Vānss (General Jonathan H. Vance)
ģenerālis, Kanādas bruņoto spēku komandieris
Par ieguldījumu Latvijas valsts drošības un aizsardzības veicināšanā.

Ar Viestura ordeņa III šķiru apbalvots un par ordeņa komandieri iecelts:
Normunds Krapsis
pulkvedis, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Satiksmes drošības
pārvaldes priekšnieks
Par ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā.

Ar Viestura ordeņa IV šķiru apbalvoti un par ordeņa virsniekiem iecelti:
Intars Foršū
majors, NBS Militārās policijas virsnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu NBS attīstībā un
nostiprināšanā.
Mārtiņš Kabaks
majors, NBS Militārās policijas virsnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu NBS attīstībā un
nostiprināšanā.
Valters Kalve
pulkvežleitnants, NBS Militārās policijas virsnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu NBS veidošanā un
nostiprināšanā.
Sandis Radziņš
pulkvežleitnants, VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas
pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanā.
Vilis Skuja
pulkvežleitnants, bijušais Zemessardzes speciālo uzdevumu vienības komandieris
Par ieguldījumu Zemessardzes speciālo uzdevumu vienības izveidē un NBS attīstībā.
Mārtiņš Spridzāns
pulkvežleitnants, Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors
Par nopelniem un ieguldījumu valsts robežas stiprināšanā un valsts robežsardzes attīstībā.
Egīls Tišanovs
majors, NBS Militārās policijas virsnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un
nostiprināšanā.

ieguldījumu NBS attīstībā un

Jeļena Zitāne
pulkvežleitnante, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas
priekšniece
Par nopelniem un ieguldījumu valsts drošības stiprināšanā un valsts robežas apsargāšanā.
Ilze Žilde
pulkvežleitnante, NBS Apvienotā štāba Personāla departamenta priekšniece
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu NBS attīstībā un
nostiprināšanā.

Ar Viestura ordeņa V šķiru apbalvoti un par ordeņa kavalieriem iecelti:
Egils Legzdiņš
kapteiņleitnants, NBS Jūras spēku virsnieks
Par profesionālu, pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu dienestu un ieguldījumu NBS attīstībā un
nostiprināšanā.
Silvestrs Rozmanis
Militārās izlūkošanas un drošības dienesta amatpersona
Par ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības un drošības sistēmas izveidē un attīstībā.

Ar Atzinības krustu apbalvotas 39 personas:
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts,
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga
un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde,
ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Ar Atzinības krusta III šķiru apbalvoti un par ordeņa komandieriem iecelti:
Jānis Apsītis
uzņēmējs, kokmateriālu tirdzniecības uzņēmuma SIA “Kurekss” valdes priekšsēdētājs
Par nozīmīgo ieguldījumu kokrūpniecības un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.
Ahmets Arbatli (Ahmet Arbatli)
LR goda ģenerālkonsuls Stambulā
Par pašaizliedzīgu sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu Latvijas un Turcijas ekonomiskās un kultūras
sadarbības veicināšanā.
Dr.sc.comp. Rihards Balodis-Bolužs
LU Matemātikas un informātikas institūta attīstības direktors, vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs
Par mūža ieguldījumu informācijas tehnoloģiju nozares attīstībā Latvijā.
Osvalds Daugelis (Osvaldas Daugelis)
Lietuvas Republikas M.K.Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja Kauņā direktors
Par ieguldījumu Latvijas kultūras popularizēšanā un Latvijas un Lietuvas kultūras sadarbības
veicināšanā.
Kims Deiviss (Kim Gordon Davis)
Baltijas-Amerikas Brīvības fonda valdes priekšsēdētājs
Par ieguldījumu Latvijas valsts drošības stiprināšanā un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā.
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas institūta direktors, LZA
akadēmiķis

Par mūža ieguldījumu ķīmijas zinātnes attīstībā, jauno ķīmijas speciālistu un zinātnieku izglītošanā
Latvijā.
Ragnārs Granelli (Ragnar Granelli)
LR goda ģenerālkonsuls Šveices Konfederācijā
Par pašaizliedzīgu sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu Latvijas un Šveices ekonomiskās un kultūras
sadarbības veicināšanā.
Daina Gūtmane
LR goda konsule Nova Odesā, Sanpaulu štatā Brazīlijā
Par pašaizliedzīgu sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu Latvijas un Brazīlijas divpusējo attiecību
stiprināšanā.
Džons Makgregors (John McGregor)
LR goda konsuls Skotijā, Apvienotajā Karalistē
Par pašaizliedzīgu sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu Latvijas un Skotijas ekonomiskās un kultūras
sadarbības veidošanā.
Arnis Muižnieks
Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
Par ieguldījumu meža nozares un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.
Marita Spundiņa
lauksaimniecības uzņēmuma SIA “Saldus Druva” valdes priekšsēdētāja
Par ieguldījumu lauksaimniecības un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.
Karls Vindings (Karl Winding)
LR goda konsuls Zalcburgas federālajā zemē
Par pašaizliedzīgu sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu Latvijas un Austrijas divpusējo attiecību
nostiprināšanā.

Ar Atzinības krusta IV šķiru apbalvoti un par ordeņa virsniekiem iecelti:
Uldis Auseklis
kultūras darbinieks, dzejnieks un grāmatizdevējs
Par mūža ieguldījumu Latvijas grāmatniecībā un bērnu literatūrā.
Karina Bērziņa
muzikoloģe, VSIA “Latvijas koncerti” izglītības programmu vadītāja, bērnu un skolu jaunatnes
koncertu producente un vadītāja
Par radošo ieguldījumu mūzikas izglītības veicināšanā un popularizēšanā Latvijā.
Inese Bumbiere-Kaže
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Par ieguldījumu valsts un pašvaldības darbā un civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskuma stiprināšanā.
Anna Būre
Cēsu 1.pamatskolas direktore, instrumentspēles skolotāja
Par ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.
Gunārs Dortāns
Rīgas Motormuzeja Restaurācijas nodaļas vadītājs, galvenais restaurators
Par ieguldījumu antīko automobiļu restauratora darbā.
Jānis Dzelzkalējs

lauksaimniecības darbinieks
Par mūža ieguldījumu lauksaimniecības un tautsaimniecības attīstībā Latvijā.
Dr.agr. Zinta Gaile
LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne, LZA korespondētājlocekle
Par ieguldījumu augstākās izglītības un lauksaimniecības zinātnes attīstībā Latvijā.
Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes dekāns, profesors
Par mūža ieguldījumu mehānikas, mašīnzinību, transporta un aeronautikas speciālistu izglītošanā,
augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā.
Eva Juhņēviča
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore
Par profesionālo ieguldījumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku organizēšanā.
Dr.paed. Aīda Krūze
LU emeritētā profesore
Par ieguldījumu augstākās izglītības un pedagoģijas zinātnes vēstures pētniecībā Latvijā.
Dr.philol. Anda Kubuliņa
latviešu literatūras kritiķe, literatūrzinātniece
Par mūža ieguldījumu kultūrā un latviešu literatūras zinātniski pētnieciskajā darbā.
Anda Lamaša
LNB direktora vietniece, Pakalpojumu departamenta direktore
Par ieguldījumu kultūrā un LNB izaugsmes veicināšanā.
Toivo Lukonens
Latvijas dzelzceļa nozares speciālists, AS “LatRailNet” Jaudas sadales pārvaldes direktors
Par mūža ieguldījumu dzelzceļa nozares attīstībā Latvijā.
Pāvils Mežals
uzņēmējs, SIA “V.L.T.” valdes priekšsēdētājs
Par mūža ieguldījumu tautsaimniecībā un uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā.
Terēzija Pētersone
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Restorānu, ēdināšanas pakalpojumu un komerczinību
nodaļas vadītāja
Par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības darbā un jauno speciālistu izglītošanā.
Guntis Skrimblis
Preiļu novada kultūras centra vadītājs
Par radošo ieguldījumu kultūras darbā un kultūrvides veidošanā, kopšanā un popularizēšanā Latvijā.
Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Teorētiskās mehānikas un materiālu
pretestības katedras profesors, LZA korespondētājloceklis
Par mūža ieguldījumu augstākās izglītības un inženiermehānikas zinātnes attīstībā Latvijā.

Ar Atzinības krusta V šķiru apbalvoti un par ordeņa kavalieriem iecelti:
Alda Balode
Auces novada Lielauces pagasta izglītības un kultūras darbiniece, latviešu valodas un literatūras
skolotāja

Par mūža ieguldījumu izglītības un kultūras darbā.
Līvija Baļčūne
Rīgas 13. PII “Ābecītis” vadītājas vietniece, pirmsskolas izglītības skolotāja
Par ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā.
Aivars Bite
Jaunjelgavas novada izglītības, kultūras un sabiedriskais darbinieks
Par mūža ieguldījumu izglītības, kultūras, sabiedriskajā un novadpētniecības darbā.
Vija Cerusa
Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Par ieguldījumu izglītības un kultūras darbā un skolu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.
Dr.theol. Ilmārs Hiršs-Iršs
Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs
Par mūža ieguldījumu teoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā un pedagoģiskajā darbā.
Stella Līpīte
Rīgas Latviešu biedrības biroja vadītāja, kultūras un sabiedriskā darbiniece
Par ieguldījumu kultūras un sabiedriskajā darbā Latvijā.
Margita Mantiņa
LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperte
Par mūža ieguldījumu kultūras darbā, Latvijas profesionālā teātra vēstures saglabāšanā un
popularizēšanā.
Iluta Mistre
kultūras darbiniece, Lielvārdes novada Kultūras centra deju kolektīvu “Pūpolītis” un “Vēji” vadītāja,
horeogrāfe
Par radošo ieguldījumu kultūras darbā, kultūrvides veidošanā un tautas deju tradīciju attīstībā un
popularizēšanā.
Andress Svens Svensons (Anders Sven Svensson)
sabiedriskais darbinieks Zviedrijas Karalistē
Par sabiedrisko kalpošanu un ieguldījumu labdarības darbā Latvijā.
Aivars Kārlis Ustups
kultūras darbinieks, laikraksta “Liesma” žurnālists
Par ieguldījumu kultūrā, žurnālistikā un Latvijas sabiedrības labā.

