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                                                                                                                     (protokols Nr. 12, 2.§) 

Par Anitas Leones apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores Ilzes 

Burkas 08.11.2019. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 650/3.12) ar lūgumu piešķirt Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas skolotājai Anitai Leonei Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un 

priekšzīmīgu pedagoģisko darbu. 

Anita Leone 34 pedagoģiskā darba gadus nostrādājusi Rugāju novada Eglaines 

pamatskolā. Pedagoģe māca vairākus mācību priekšmetus: bioloģiju, dabaszinības, ģeogrāfiju, 

sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsturi. Skolotāja ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību ar atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas 

dokumentus profesionālās kompetences pilnveidē. Skolotāja mācību procesā prot saistīt mācāmo 

vielu ar reālo dzīvi. Pedagoģei ir augstas darba spējas, prot ieinteresēt skolēnus. Veicinājusi 

audzēkņu sekmīgu iesaistīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī pētniecisko darbu izstrādē, 

nodrošinot augstus sasniegumus  starpnovadu  līmenī. Pamatskolā organizējusi skolēniem 

starpnovadu konkursu ģeogrāfijā 8. - 9. klasēm. Audzina skolēnos patriotismu gan mācību 

procesa laikā, gan arī izglītojošos konkursos – vairākus gadus organizē skolēniem konkursu 

Latvijas vēsturē. Skolā 2009. gadā tika noorganizējusi starpnovadu mazpulcēnu projektu 

konferenci,  nepilnu 10 gadu laikā no 2002. gada vadīja pamatskolas mazpulcēnu darbību. 

Uzņemas atbildību, ar nelielu pārtraukumu vada pamatskolas pedagogu metodisko grupu darbu 

divās jomās – “Tehnoloģijas un zinātņu pamati” un “Cilvēks un sabiedrība”. 

Rugāju novada domes 2011. gada 20. oktobra noteikumu „Par Rugāju novada 

pašvaldības apbalvojumiem” 5.2. punkta 5.2.1. apakšpunkts nosaka, ka Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu piešķir fiziskām un juridiskām personām, kā arī kolektīviem par 

sevišķiem nopelniem pašvaldības labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajā vai citā darbā. Par sevišķiem nopelniem uzskatāms 

gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Minēto noteikumu 

5.2. punkta 5.2.2. apakšpunkts nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz juridiskām un fiziskām 

personām valsts vai pašvaldības svētkos. 

Novada pašvaldība atbalsta pamatskolas direktores ierosinājumu apbalvot A. Leoni ar 

Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu, jo augstu novērtē pedagoģes ilggadēju, 

profesionālu un panākumiem bagātu skolotājas darbu. Rugāju novada domes priekšsēdētājas 

vietnieks Andris Leons iesaka apbalvot Anitu Leoni ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības 

rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu  un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, to pasniedzot 

2019. gada 16. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā sarīkojumā 

“Mana Latvija” Rugāju tautas namā.  

Pamatojoties uz Rugāju novada pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības 

apbalvojumiem” 5.2. punktu, kā arī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019. 
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gada 13. novembra ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Iveta 

Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, 

PRET – 0, ATTURAS – 0, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

Andris Leons, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Apbalvot Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāju Anitu Leoni ar Rugāju 

novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu 

pedagoģisko darbību. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotājai Anitai 

Leonei 2019. gada 16. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā 

sarīkojumā “Mana Latvija” Rugāju tautas namā. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                    A.Leons 

14.11.2019.  


