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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 13.oktobrī Nr.628 
 (protokols Nr.19, 6.§) 
 
Par apbalvojumu “Valmieras novada Goda 
pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” 
saņēmēju apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valmieras novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nolikumu “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem” 
(apstiprināts ar Pašvaldības domes 13.10.2022. lēmumu Nr.627 (protokols Nr.19, 5.§)), kā arī domes 
24.08.2022. lēmumu Nr.539 (protokols Nr.16, 54.§) par apbalvojumu “Valmieras novada Goda 
cilvēks” un “Valmieras novada Gada cilvēks” pretendentu izvērtēšanas un apstiprināšanas Komisijas 
izveidošanu”, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 13.10.2022. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Toms Upners, Vugars 
Ecmanis) PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. 2022. gadā apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” piešķirt sešām personām:  

 

1. Martai Ādamsonei Par mīlestības pret sportu veicināšanu bērnu un jauniešu vidū, 
gan veicot skolotājas darbu, gan 1960. gados aicinot Valmierā 
iepazīt un attīstīt tādu sporta veidu kā badmintons. Par 
Valmieras vārda nešanu pasaulē, piedaloties dažādu sporta 
veidu sacensībās un turpinot to darīt arī senioru vecuma grupā, 
uzrādot augstvērtīgus rezultātus pasaules līmenī, kā arī aicinot 
iesaistīties sportā un iedvesmojot līdzcilvēkus.  
 

2. Rudītei Markus Par nenovērtējamo un nenogurstošo ieguldījumu, veicinot 
Valmieras, Valmieras novada un Giterslo apriņķa (Vācija) 
sadarbību. Vairāk nekā 20 gadus veicot koordinatores darbu, 
palīdzēts dažādām Valmieras novada iestādēm, biedrībām 
sadarbībā ar Vāciju īstenot attīstības, izglītības, kultūras, sporta, 
uzņēmējdarbības, sociālās jomas, infrastruktūras projektus, rast 
sadarbības partnerus, gūt pieredzi. 
 

3. Hansam 
Joachimam 
Švolovam (Hans-
Joachim 
Schwolow) 

Par sadarbības veicināšanu starp Valmieras novadu (toreizējo 
Valmieras rajonu) un Giterslo apriņķi jau vairāk nekā 20 gadu 
garumā, sākotnēji organizējot humānās palīdzības sniegšanu. 
Par spēju piesaistīt attiecīgās jomas speciālistus, lai sadarbības 
projektus īstenotu gan lēmuma pieņemšanas, gan kvalitatīvas 
izpildes līmenī. Par joprojām aktīvu iesaisti Valmieras novada un 



Giterslo apriņķa sadarbībā, sekojot līdzi notiekošajam, rosinot 
jaunas iniciatīvas, stiprinot sadarbības virzienus. 
 

4. Ingūnai 
Tihomirovai 

Par ieguldījumu izglītojošā, veselības veicinošā, emocionālā 
atbalsta sniegšanas darbā, strādājot kanisterapijas nozarē – 
rehabilitācijas veids, izmantojot speciāli selekcionētu un 
apmācītu suni. Par atbalsta sniegšanu veselības stiprināšanā 
bērniem ar speciālām vajadzībām, par ieguldījumu lasīšanas ar 
suni programmas izveidošanā Valmieras integrētajā bibliotēkā. 
 

5. Raitim Ravinskim Par ieguldījumu sporta izglītības attīstībā Valmierā, vairāk nekā 
40 gadu garumā trenējot jaunos vieglatlētus, koordinējot dalību 
dažāda līmeņa sacensībās, piedaloties sacensību rīkošanā un 
tiesāšanā, izveidojot un attīstot Valmieras Vieglatlētikas klubu. 
Par sportistu sagatavošanu augstvērtīgiem sasniegumiem, 
regulāru Latvijas izlašu dalībnieku sagatavošanu. Par 
ieguldījumu pilsētas un novada vieglatlētikas attīstībā. 
 

6. Ilzei un Valteram 
Bergiem (SIA 
“Zaltes”)  

Par mērķtiecīgu, uz attīstību vērstu uzņēmējdarbības 
stiprināšanu jau 30 gadu garumā, arī dažādos pārmaiņu laikos 
rūpējoties par darbinieku labklājību, vietējās kopienas attīstību. 
Par aktīvu, atbildīgu rīcību, spējot saskatīt izaugsmes iespējas 
un tās īstenojot lauku teritorijā, apliecinot, ka reģiona izaugsmi 
veido attīstība visā tā teritorijā. 
 

 
 

2. 2022.gadā apbalvojumu “Valmieras novada Gada cilvēks” piešķirt četrām personām: 
 

1. Annai Brokai Par iniciatīvu, entuziasmu, sabiedrības iesaistīšanu, kopienas 
stiprināšanu, aicinot ikvienu iesaistīties Jāņparka iedzīvotāju 
iniciatīvu grupā ar mērķi kopt un attīstīt parku, veicināt tajā 
dažādas norises. Parks šobrīd kļuvis par iecienītu un 
apmeklētu vietu, iedzīvotāji iesaistās tā attīstībā.  
 

2. Agitai Mačukai Par nenovērtējamo darbu, sarakstot grāmatu Valmieras Mūzikas 
skolai simtgadē "Dzīvesstāsti nošu līnijās", veicot mutvārdu 
vēstures pētījumu, iemūžinot Valmieras Mūzikas skolas 
skolotāju dzīvesstāstus, kas ir stāsti arī par mūzikas izglītības 
attīstību Valmierā, dzimtu stāsti. 
 

3. Polinai Lypovai Par nenogurstošu sirdsdarbu, organizējot palīdzības sniegšanu 
Valmierā un Valmieras novadā nonākušajiem kara bēgļiem no 
Ukrainas. Par atsaucību, informācijas sniegšanu medijiem par 
pieredzēto un spēju iedvesmot līdzcilvēkus, arī pašai esot kara 
bēglei. 
 

4. Dzintaram Robulim Par drosmīgu un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, sniedzot 
atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem kara apstākļos, gan dodoties uz 
Ukrainu, lai tur nogādātu glābšanā un ugunsdzēsībā noderīgu 
aprīkojumu un Valmieras novada iedzīvotāju saziedoto, gan 
organizējot palīdzības un atbalsta sniegšanu Latvijā 
nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.  
 

 
3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 13. oktobrī; 



4. Apbalvojumus “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” pasniegs 
2022. gada 19. novembrī svinīgā ceremonijā koncertzālē “Valmiera” (Leona Paegles ielā 10, 
Valmiera). 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


