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Balva “Cilvēka izaugsmei” tiek piešķirta četrās kategorijās:
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Tēlnieces Olgas Šilovas veidotā skulptūra Asns simbolizē cilvēka izaugsmi. 
Skulptūras koncepcijas pamatā ir stilizētas jaunas sievietes �gūra, kas gluži kā 
pavasara saules padomināts asns ir trausla, enerģijas un dzīvesprieka pilna.
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Nord Stream padomnieks Baltijas valstīs
Latvijas Disleksijas biedrības un biedrības Pro Futuro 
valdes priekšēdētāja
ASV vēstniecības Misijas vadītājas vietniece
AECOM Baltijas reģiona direktors, Amerikas 
Tirdzniecības palātas Latvijā valdes loceklis
Jūrmalas Aizsardzības biedrības valdes priekšēdētājs
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Ikšķiles Brīvās skolas administratīvā vadītāja 
Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas 
nodaļas konsultante
RMHC Latvija Attīstības direktore, valdes locekle
Izglītības attīstības centra Izglītības direktore un 
Knowledge Creation Lab valdes locekle
i-bloom konsultants, Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs

Ietekme un nozīme - pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes 
uz sabiedrību novērtējums.

Ilgtspēja - balvas pretendenta darbības ilgtspēja.

Novatorisms - novatoriska, radoša un oriģināla pieeja.

Iedvesma - paraugs citiem.



BALVA PAR SOCIĀLO ATBILDĪBU

Agita Hauka ir gan Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja, gan 
arī biedrības Iecavas sieviešu klubs „Liepas” (2001) dibinātāja un iedvesmotā-
ja. Pro-aktīvi brīvprātīgo darbu veic vairākās organizācijās, sākot ar lauksaim-
niecības nozari un nodarbinātību, beidzot ar sieviešu tiesību aizstāvību un 
attīstības sadarbību. Aktīva darbība procesos, kuri veicina lauku teritorijas 
apdzīvotību un ekonomisko izaugsmi. Mazo un vidējo lauksaimnieku interešu 
aizstāvība, kas ikvienai, pat nelielai, ģimenes saimniecībai dod iespēju izdzīvot 
un pilnvērtīgi strādāt Latvijas laukos. 

2015.gadā Agitai piešķirts mandāts „Labas gribas vēstnieka” goda pienākumu 
pildīšanai „Eiropas gada attīstībai 2015”. Aktīva biedrības „Latvijas platforma 
attīstības sadarbībai” (LAPAS) padomē. Aktīvi iesaistījusies arī sociālā kam-
paņā par atbildīgu pārtikas patēriņu „Beidz spēlēt pārtikas cirku”. 

Es aktīvi cīnos par to, lai laukos saglabātos zemniecība, lai 
laukos dzīvotu cilvēki un lai lauki Latvijā būtu piepildīti.“

Agita Hauka

Latvijas Zemnieku federācijas 
valdes priekšsēdētāja Agita Hauka



BALVA PAR SOCIĀLO ATBILDĪBU

SIA “Mikrotīkls” ir elektroniskās komunikācijas sistēmu ražotājs, kas darbojas 
ar preču zīmi MikroTik. “Mikrotīkls” ir dibināts 1996.gadā, un tas vienādās 
daļās pieder Džonam Mārtinam Tulijam un Arnim Riekstiņam. 2015.gada 
nogalē “Bērnu slimnīcas fonds” (BSF) ir saņēmis lielāko ziedojumu slimnīcas 
attīstībai - 1 miljonu eiro no uzņēmuma “Mikrotīkls”. 

2015. gada nogalē Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotājs SIA „Mikrotīkls” ir 
ziedojis 500 000€ dabaszinātņu un medicīnas nozares projektu realizēšanai 
Latvijas Universitātē. Universitātes studenti un akadēmiskais personāls tika 
aicināti pieteikt finansējuma saņemšanai projektus norādītajās jomās. SIA 
„Mikrotīkls” jau agrāk ir sniedzis atbalstu Latvijas Universitātes attīstībai. 
2011.gadā uzņēmums uzdāvināja LU Datorikas fakultātei divus MikroTik 
maršrutētāju komplektus ar plašu funkcionalitāti, ko studenti lieto gan prak-
tiskajās nodarbībās studiju kursa "Datortīklu administrēšana" ietvaros, gan arī 
dažādu tīklošanas protokolu pētījumos. Turklāt uznēmums izglītības 
iestādēm piedāvā iespēju izveidot bezvadu datortīklu savā mācību iestādē, 
dodot pašu ražoto aparatūru bez maksas. 

Ropažu vidusskola atsaucās uz šo piedāvājumu un 2015. gada decembrī 
saņēma bezvada tīkla iekārtu komplektu 867€ vērtībā. Dāvinātās iekārtas 
nodrošinās plašāku bezvadu tīkla pārklājumu skolas iekštelpās, atsevišķus 
virtuālus bezvadu tīklus gan skolas skolēniem, gan viesiem, gan skolas 
darbinieku vajadzībām.

SIA “MIKROTĪKLS”



BALVA PAR SOCIĀLO ATBILDĪBU

Zigmunds Zaļenko ir remotstrādnieks divās pašvaldības iestādēs, bet dara 
daudz vairāk nekā prasa darba pienākumi. Bērnudārzā katrā grupiņā ir izgat-
avotas rotaļu virtuves iekārtas košās krāsās – plīts, veļas mašīna, plauktiņi, kā 
arī citas koka rotaļlietas. Savukārt jauniešu centrā tapusi avīžu grīda, kas uzreiz 
piesaista uzmanību. Zigmunds ir īsts meistars ar daudz idejām, kuras viņš ir 
gatavs realizēt sabiedrības labā. 

Pagājušajā gadā kopā ar bērniem un jauniešiem viņa vadībā tapa vides 
objekts  “Putnu viesnīca” – putnu būru koks ar 80 putnu būriem. Zigmunds 
aizrautīgi iesaista arvien vairāk bērnu Ripo auto nodarbības jeb koka auto 
modeļu gatavošana un sacensības. Novatoriskā “Ripo auto” kustība Brocēnos 
turpina attīstīties. 

Zigmunds jau ir saņēmis balvu par darbu sabiedrības labā un titulu Gada 
brīvprātīgais 2015. Vēl brīvajā laikā Zigmunds vāc vecas fotogrāfijas par 
Brocēniem un ir izveidojis www.draugiem.lv lapu – Brocēnu fotovēsture.  

Es nākotnē plānoju “Ripo auto” pulciņu izveidot par ģimenes 
centru, kurā varētu atnākt un darboties visa ģimene.“ Zigmunds Zaļenko

Brocēnu PII “Mūsmājas” un Brocēnu novada 
jauniešu centra „Kopā” remontstrādnieks 
Zigmunds Zaļenko



BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU IZGLĪTĪBĀ

“Accenture Latvija” sociālais izglītības projekts Start(IT) ir datorzinību un 
programmēšanas pamatu apguves platforma skolēniem visā Latvijā. Start(IT) 
piedāvā datorikas mācību stundu materiālus un uzdevumus 1.-7. klašu 
skolēniem un programmēšanas pamatu video lekcijas, testus un uzdevumus 
5. -12. klašu skolēniem. 

Idejas pamatā ir vēlme mainīt IT izglītības situāciju Latvijas skolās un 
augstskolās, un veicināt jauniešu interesi augstskolu studijām izvēlēties IT 
jomu, tādējādi samazinot jauniešu emigrāciju un palielinot reģionu ekono-
misko izaugsmi. 

Start(IT) kopumā iesaistījušās vairāk kā 300 skolas, izveidotas 140 datorikas 
mācību stundas un 50 programmēšanas mācību lekcijas. Projekts piedāvā arī 
programmēšanas kursus skolotājiem, rosinot apgūt jaunākās IT tendences un 
tehnoloģijas. Programma ir pieejama bezmaksas ikvienam portālā www.star-
tit.lv. Projekts tiek veidots sadarbībā ar RTU, Rīgas Valsts 1.ģimnāziju, Rīgas 
22.vidusskolu, LISA, VISC, MAKIT, LIKTA un Exigen Services Latvia.

Accenture Latvijas filiāle

Lielāks skaits IT studentu un vēlāk IT speciālistu palīdzētu 
Latvijai palielināt IT eksporta apjomu, palielinātu Latvijas 
ienākumus, sniegtu jaunas, kvalitatīvas darba vietas un 
samazinātu emigrāciju.“

Jānis Paksis,  “Accenture Latvija” nozares vadītājs



BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir dibināta 1997.gadā ar mērķi attīstīt un 
ieviest valstī vienotu pieeju bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanā, veicināt pakalpojuma pieejamību visām ģimenēm, kurās ir 
bērni ar neizārstējamām slimībām, kā arī attīstīt brīvprātīgo kustību un 
informēt sabiedrību par bērnu paliatīvo aprūpi.

Biedrības dibinātāji ir ārste A. Jansone un sociālā darbiniece R. Burova. Tās 
pirmsākumi meklējami Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Barnes 
Jewish slimnīcas tīkla St.Luisā (ASV) un Amerikas Starptautiskās Veselības 
Alianses (AIHA) kopīgā sadarbības projektā.

Biedrība ir īstenojusi 30 starptautiska un nacionāla līmeņa projektus un 
izstrādājusi un īstenojusi apmācību programmu „Bērnu paliatīvā aprūpe”, 
organizējusi 8 „atelpas brīža” nometnes ģimenēm, īstenojusi labdarības akciju 
„Dāvā sapni!” un no 2013. gada īsteno labdarības kustību „Eņģeļu koks”. 

Esmu gandarīta par 19 gados paveikto. Esam spējuši ieviest 
un attīstīt bērnu paliatīvo aprūpi Latvijā – pirmie un 
pagaidām vienīgie Baltijas valstīs. Vecāku atzinības vārdi ir 
augstākais novērtējums, kas dod spēku un motivāciju 
strādāt turpmāk.
“

Dr. Anda Jansone, Bērnu paliatīvās biedrības valdes priekšsēdētāja

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 

VESELĪBĀ UN LABKLĀJĪBĀ



Biedrība AGIHAS ir dibināta 1993.gadā un sniedz atbalstu ar HIV un AIDS 
inficētajiem slimniekiem. Kopš 1996. gada biedrība AGIHAS ir realizējusi aptu-
veni 60 projektus un guvusi nenovērtējamu pieredzi sabiedrības integrācijas 
veicināšanā. 

Biedrība “AGIHAS” ir arī aicinājusi Veselības ministriju valstiski atbildīgi vērtēt 
situāciju un jau drīzumā, sākot ar 2017. gadu, rast finansējumu, kas palīdzētu 
nodrošināt HIV pozitīvajām mātēm un AIDS slimniecēm dzimušos bērnus ar 
mātes piena aizstājējproduktiem, tādējādi samazinot vertikālās transmisijas 
risku un reālo inficēšanās gadījumu skaitu.

Šogad un turpmākajos divos gados AGIHAS plānos ir divi nozīmīgi ar orga-
nizācijas ViiV Healthare atbalstu īstenoti projekti – “Latvijas badiju kustība” 
(2015./2016.gadā sadarbībā ar “DIA LOGU” un “APVIENĪBU HIV.LV”) un “Koalīci-
ja pārmaiņām” (2016./2017.g.adā sadarbībā ar “Mozaīku” un Baltijas HIV 
asociāciju).

Biedrība “AGIHAS”

Jau vairāk nekā divdesmit gadus mēs strādājam, cenšoties 
HIV/AIDS skartajiem un viņu līdzcilvēkiem sniegt arvien 
vairāk iespēju, spēka un izredžu arī pēc diagnozes 
uzzināšanas dzīvot kvalitatīvu – aktīvu un jēgpilnu dzīvi.“

Andris Veiķenieks, biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs

BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

VESELĪBĀ UN LABKLĀJĪBĀ



BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” ir vadošā nevalstiskā 
organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus. 
Biedrība aktīvi aizstāv pacientu intereses, ir izdevusi informatīvos materiālus 
vēža pacientiem, organizējusi seminārus un apmācības ārstiem par pacienti-
em aktuāliem jautājumiem. “Dzīvības koks”  veido un uztur informācijas 
avotus par onkoloģiju, piemēram, interneta mājas lapas un bukletus, kas satur 
svarīgu informāciju gan pacientiem, gan tuviniekiem.

“Dzīvības koks” atbalsta grupas Rīgā un reģionos ir nozīmīgs elements vēža 
pacientiem gan ārstēšanās, gan pēc ārstēšanās periodā, Biedrība arī realizē 
psihosociālās rehabilitācijas programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis, lai viņi 
spētu pēc slimības turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Par savāktajiem ziedojumiem 
tiek atjaunota Dignājas muiža, kur nākotnē tiktu realizēta psihosociālās reha-
bilitācijas programma.

Mūsu rehabilitācijas programmām noteikti vajag pieteik-
ties, jo tās palīdz sakārtot dzīvi un tā var kļūt pat daudz 
kvalitatīvāka tieši pēc aktīvās ārstēšanās.“

Gunita Berķe biedrības “Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
“Dzīvības koks”

VESELĪBĀ UN LABKLĀJĪBĀ



Dr. Jāzeps Pogumirskis ir pabeidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu, tad 
devies uz Poliju, kur izstudēja medicīnu un vēlāk ieguva doktora grādu 
neiroloģijas specialitātē. Polijā viņš satika savu nākamo dzīvesbiedri Annu, un 
tagad abi apmetušies uz dzīvi Indrā, Krāslavas novadā. 

Neskatoties uz ilggadēju praksi un labām darba izredzēm Polijā, viņš patiešām 
atsaucās Itas Kozakevičas aicinājumam un pēc studijām atgriezās savā dzim-
tajā pusē, lai sniegtu medicīnisko palīdzību Latgales iedzīvotājiem. Sākumā 
viņš 4 gadus nostrādāja Daugavpilī, bet pašlaik jau 4 gadus dzīvo ģimenes 
mājā Indrā. Dakteris sniedz palīdzību gan ģimenes ārsta praksē Indrā, gan 
Piedrujas un Robežnieku pagasta iedzīvotājiem. 

Kā ģimenes ārstam viņam ir 1250 pacienti. Papildus tam 4 gadu laikā viņš ir 
pieņēmis 600 pacientus ar neiroloģiskām saslimšanām no visas Latvijas. 

Dr. Jāzeps Pogumirskis

Es no sešu gadu vecuma gribēju kļūt par ārstu, taču tēvs 
teica, ka sākumā gan derētu pabeigt mācības fizikas 
fakultātē, kā jau vīrietim, jo tad es būšu labāks ārsts.“

Dr. Jāzeps Pogumirskis

BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

VESELĪBĀ UN LABKLĀJĪBĀ



BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

„TechHub Riga” dibinātājam Andrim Bērziņam ir liela pieredze jaunuzņēmu-
mu attīstīšanā. Andris ir dzimis un audzis Austrālijā, skolā gājis Londonā. Viņš 
ir studējis Stenfordā un Silīcija ielejā Kalifornijā. Viņš ir viens no TechHub Riga 
dibinātājiem un valdes priekšsēdētājs. 

2012.gada februārī Andris ar domubiedriem radīja kopēju darba telpu, "start-
up" ekosistēmas centru - Londonas tehnoloģiju inkubatora “TechHub” filiāli 
Rīgā. Tā ir viena no spēcīgākajām jauno uzņēmēju kustībām Baltijā - "TechHub 
Riga", kas palīdz attīstīties tehnoloģiju uzņēmumiem. Te dzimuši tādi biznesa 
veiksmes stāsti kā "Cobook" un "Infogr.am". 

Iepriekš Andris ir strādājis restorānu tiešsaistes mārketinga un rezervācijas 
pakalpojumu uzņēmumā Livebookings, pats veidojis projektu Amooz, kā arī 
piedalījies Reach.ly dibināšanā. Andris ir darbojies kā mentors vairākās iesācē-
juzņēmumu programmās. 

Uzsākt uzņēmējdarbību ir grūts process un liela uzdrīk-
stēšanās, it īpaši tehnoloģiju jomā, jo ir dažādas prasības 
un augsts risks, un mēs varam palīdzēt šiem uzņēmumi-
em veidot vidi, kurā viņi var izdzīvot.“

Andris Bērziņš,  “TechHub Riga” dibinātājs

„TechHub Riga” dibinātājs Andris Bērziņš

LATVIJAS NĀKOTNĒ



„Karosta Kids” ir biedrība, kopā būšanas vieta jauniešiem Liepājas pilsētas daļā 
Karostā. Visā plašajā pasaulē ir bērni, kas meklē un ilgojas pēc vietas, ko saukt 
par savām mājām. „Karosta Kids” ir šāda vieta, kas sniedz daudzpusēju garīgo, 
izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un 
jauniešiem. 

„Karosta Kids” kā organizācija ir izaugusi no ļoti personīgas pieredzes, reāla tās 
vadītājas un dibinātājas, Tatjanas Tarasovas dzīves stāsta. Šī organizācija ir 
„cerību un iespēju sala” Karostā, kas jauniešiem sniedz pamatu veiksmīgai 
izkļūšanai no nabadzības, sociālās diskriminācijas un atstumtības apļa. Tatjana 
ar kolēģiem, daloties zināšanās un mīlestībā, praktiskā veidā parāda Dieva 
mīlestību ģimenēm, caur jauniešiem un bērniem.

Biedrība “Karosta Kids” 

Mēs ticam, ka jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī 
mūsu tagadne un viņi dos tālāk, ko kādreiz ir saņēmuši: 
atbalstu, iedvesmu, ticību un iespēju būt radošam.“

Biedrības valdes priekšsēdētāja Tatjana Tarasova

BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

LATVIJAS NĀKOTNĒ



BALVA PAR IZCILU IEGULDĪJUMU

Biedrība “Trīs reiz trīs” ir latvietības uzturēšanas pasākums, kas aizsācies 
1981.gadā ASV un 1990.gadā atceļojis uz Latviju, kur veiksmīgi tiek kopts un 
turpināts. Tāpat kopš 1990.gada  pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir Latvi-
jas un ārzemju latviešu komunikācija, dalīšanās pieredzē, kopīgajā un 
atšķirīgajā. 

Pasākums vieno latviešus, kuriem varbūt ir atšķirīga dzīves pieredze, sociālais 
stāvoklis un finanšu situācija, bet par iepriekš minēto daudz svarīgāka ir viena 
un tā pati mentalitāte, kā arī izpratne par latviskumu kā vērtību - saudzējamu, 
izkopjamu, attīstāmu vērtību, ko nodot nākamajām paaudzēm. 

Latvijā katru gadu notiek divi “Trīs reiz trīs” saieti. “Trīs reiz trīs” norisinās arī 
ASV, Austrālijā, Īrijā un Lielbritānijā. 

Gandarījumu sniedz apziņa par latviskumu par latvietību, 
par to ka mūs vieno kopējas vērtības, kas caurstrāvo ikvi-
enu tikšanās reizi un cilvēkus, kuri pulcējas, un tas, ka mēs 
redzam, cik daudz ir paveikts!“

Eduards Krūmiņš, Biedrības “Trīs reiz trīs“ padomes loceklis

Biedrība “Trīs reiz trīs”

LATVIJAS NĀKOTNĒ




