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LĒMUMS 
 

2022.gada 28.jūlijā       Ventspilī Nr.127  

(protokols Nr.14; 3.§) 

 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielās balvas 

un Balvas piešķiršanu 2022. gadā 

 

 

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2016. gada 13.maija nolikumu “Par Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības  apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” un, pamatojoties uz Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Apbalvošanas komisijas 2022. gada 18. jūlija ieteikumu un Sociālo 

jautājumu komitejas 2022. gada 21. jūlija atzinumu par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

Lielās balvas un Balvas piešķiršanu 2022. gadā, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

 

n o l e m j : 

 

1. Piešķirt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Lielo balvu: 

Kārlim Paulam Lasmanim – 3x3 basketbolists, Olimpiskais čempions – par izciliem 

sasniegumiem Ventspils sporta dzīvē, uzvaru 2020. gada Olimpiskajās spēlēs.  

 

2. Piešķirt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Balvu: 

2.1. Agnesei Pastarei – SIA “PB Finanses” valdes loceklei, uzņēmējai, fotogrāfei – par ieguldījumu 

pilsētas saimnieciskajā un kultūras attīstībā, Ventspils vārda nešanu Latvijā un pasaulē; 

2.2. Edgaram Puriņam – pašvaldības iestādes "Ventspils Komunālā pārvalde" direktora 

vietniekam - par ilggadēju aktīvu un neatlaidīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Ventspils 

pilsētvides attīstībā, Ventspils tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā Latvijā un pasaulē; 

2.3. Gaitim Celmam - pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes 

priekšsēdētājam – par ilggadēju ieguldījumu labiekārtošanas pakalpojumu pilnveidošanā un 

attīstīšanā Ventspils pilsētā; 

2.4. Aijai Grosbahai – Ģimenes ārstei un pediatrei - par ilggadēju un nesavtīgu darbu ventspilnieku 

veselības aprūpē, kompetenci un atsaucību darbā ar pacientiem; 

2.5. Marijai Antonovai – Ventspils loka šaušanas kluba “Odisejs” sporta organizatorei un 

Ventspils ukraiņu kultūras biedrības “Kobzar” valdes priekšsēdētājai – par ilggadēju 

ieguldījumu loka šaušanā Ventspilī un nesavtīgu palīdzības sniegšanu vietējai Ukrainas 

kopienai, tai skaitā krīzes situācijā nonākušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem;  

2.6. Norai Kalmanei – Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās pārvaldes Būvju daļas vadītājai 

- par augstu profesionālu ieguldījumu Valsts zemes dienesta sadarbībā ar Ventspils pilsētu; 
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2.7. Ivaram Janekam – SIA “Verģi” valdes loceklim, par ilggadēju veiksmīgu uzņēmējdarbību 

zvejniecībā, panākumiem zivrūpniecības nozarē, ieguldījumu Ventspils ekonomikā un 

infrastruktūras attīstībā. 

 

3. Noteikt šī lēmuma 1. un 2. punktam ierobežotas pieejamības informācijas statusu līdz 2022.gada 

1.augustam (ieskaitot). Ventspils valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu pasniegšana - Pilsētas 

svētku atklāšanas pasākumā 2022. gada 5. augustā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          J. Vītoliņš 
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