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Par Ivetas Birkovas 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. 652/3.12) ar lūgumu piešķirt Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas skolotājai Ivetai Birkovai Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un 

priekšzīmīgu pedagoģisko darbu. 

Ivetas Birkovas kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 36 gadi. No tiem pēdējie 15 gadi 

nostrādāti Rugāju novada Eglaines pamatskolā, līdz tam 11 gadi – Rugāju novada pašvaldības 

izglītības iestādē – Upmalas sākumskolā, kuras direktore bija trīs pēdējos šīs skolas pastāvēšanas 

gadus. No 2009. gada septiņus gadus pedagoģes darbu sekmīgi apvienoja ar skolas lietvedes 

pienākumu veikšanu. I. Birkova ir sākumskolas klašu skolotāja, ar radošu pieeju darbam, prot 

aktivizēt skolēnus, rosināt izziņas darbību un saistīt mācības ar dzīvi. Cenšas izmantot inovācijas 

un jaunākās tehnoloģijas, pilnveidot mācību procesu, piemēram, skolēnus aktīvi iesaistot digitāla 

mācību līdzekļa – portāla “Uzdevumi.lv” – izmantošanā. Skolotāja ir prasīga, māca audzēkņus 

būt atbildīgiem, viņus pēdējos gados iesaistot arī pētnieciskajā darbībā. Ar augstiem rezultātiem 

skolotājas sagatavotie skolēni vairākus gadus ir piedalījušies starpnovadu konkursā “Gribu visu 

zināt”. Pedagoģe  virza skolēnus teātra mākslas izpratnē un, ieguldot lielu darbu, ar panākumiem 

skolēnus sagatavo izteiksmīgās runas konkursiem starpnovadu, reģiona līmenī. Vairākus mācību 

gadus vadīja  pamatskolas Teātra pulciņu. Māk ļoti labi sadarboties ar skolēnu vecākiem. 

Skolotāja vairākus darba gadus pamatskolā vadīja pedagogu darbību Valodu un mākslas jomā, 

joprojām turpina vadīt Sākumskolas metodiskās grupas darbu, sadarbojas ar Rugāju novada 

vidusskolas Sākumskolas klašu metodisko komisiju, organizējot Rugāju novada 3. - 4. klases 

skolēnu latviešu valodas un matemātikas olimpiādes, kā arī 1. - 6. klases skolēnu pētniecisko 

darbu skates.  Ir izglītības zinātņu maģistre, ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

ar atbilstošām skolotāja kvalifikācijām. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus 

profesionālās kompetences pilnveidē, t.sk. apliecību par programmas “Kompetenču pieeja 

mācību saturā sākumskolā” 2019. gadā. Aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, 16 gadus no 

pirmsākuma dziedot garīgo dziesmu vokālajā ansamblī “Sonāte”. I. Birkova kopā ar ģimeni 

materiāli atbalsta garīgo vietu labiekārtošanu, tostarp, Lūgšanu namu Skujetnieku ciemā projekta 

“Ar skatienu augšup” ietvaros. 

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 
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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 I. Birkovu 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 Ivetu Birkovu 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. 

gada 13. novembra ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Andris Leons, 

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

Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Apbalvot Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāju Ivetu Birkovu 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 Ivetai 

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

sarīkojumā “Mana Latvija” Rugāju tautas namā. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                    A.Leons 

14.11.2019.  


