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                                                                                                                     (protokols Nr. 12, 4.§) 

Par Vijas Ločmeles 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. 653/3.12) ar lūgumu piešķirt Rugāju novada 

Eglaines pamatskolas skolotājai Vijai Ločmelei Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un 

priekšzīmīgu pedagoģisko darbu. 

Vija Ločmele strādā Rugāju novada Eglaines pamatskolā 35 gadus, mācot sākumskolas 

klašu skolēnus. Regulāri iegūst kvalifikācijas celšanas dokumentus profesionālās kompetences 

pilnveidē. Skolotāju raksturo atbildīgums, precizitāte, arī audzēkņos viņa prot ieaudzināt centību, 

rūpīgumu un prasmi kārtīgi paveikt katru darbu. Kopā ar skolēniem pedagoģe iestudējusi nelielas 

izrādes un tām izgatavojusi daudzas roku lelles, ar izrādēm priecējot pamatskolas svētku 

koncertu dalībniekus un viesus. V. Ločmele papildus veic pagarinātās dienas grupas skolotāja,  

kā arī astoņus gadus skolotāja logopēda pienākumus. Īpaša interese pedagoģei ir par rokdarbiem, 

piemēram, viņa darina  apsveikumus simegrāfijas tehnikā, ko māca arī saviem skolēniem. Aktīvi 

iesaistās novada kultūras dzīvē – jau gandrīz 10 gadus dejo Eiropas deju senioru deju kopā 

“Tonuss”. 

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 V. Ločmeli 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 Viju Ločmeli 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: 
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1. Apbalvot Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāju Viju Ločmeli 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 Vijai 

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

sarīkojumā “Mana Latvija” Rugāju tautas namā. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                    A.Leons 

14.11.2019.  


