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                                                                                                                     (protokols Nr. 12, 5.§) 

Par Eduarda Stalidzāna apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Izglītības pārvaldes vadītājas Birutas Berkoldes 

08.11.2019. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 654/3.12) ar lūgumu apbalvot skolotāju Eduardu 

Stalidzānu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, panākumiem bagātu 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas vadīšanu, sporta attīstīšanu novadā un sakarā ar dzīves 60. 

jubileju. 

Eduarda Stalidzāna pedagoģiskā darba gaitas Rugāju novada Eglaines pamatskolā 

sākušās 1982. gadā. 31 gadu – No 1987. gada līdz 2018. gadam – veica Rugāju novada Eglaines 

pamatskolas direktora pienākumus, atjaunojot pamatskolas ēku, materiāli tehnisko bāzi, projekta 

ietvaros – tehnoloģiskās iekārtas, attīstot skolas darbību kopumā. Līdztekus administratīvajam 

darbam veicinājis pamatskolas bērnu, Lazdukalna pagasta un Rugāju novada jauniešu 

iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs un sacensībās, nodrošinot interešu izglītības, lietderīgas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas. Vairākus gadus bija sporta skolotājs, vadīja Tūrisma un Orientēšanās 

pulciņus. Ieguvis nepieciešamo instruktora darba atļauju, uzsāka vadīt kalnu grupas, līdz ar to 

kalnkāpēju sportā iesaistīja arī citus interesentus. No 1991. gada, būdams zemessargs, vairākus 

gadus vadīja Jaunsargu pulciņu. Pateicoties E. Stalidzāna iniciatīvai, uzņēmībai un entuziasmam, 

ir aizvadītas daudzas sezonas kopš hokeja spēles tradīcijas aizsākšanas – 1984. gadā skolotāja 

vadībā tika uzsākta pamatskolas hokeja pulciņa darbība. Ir organizējis vietējās un starpnovadu 

hokeja spēles un sacensības un daudzus gadus pats tajās arī piedalījās. Sešus gadus piedalījās 

Valmieras hokejistu veterānu komandas spēlēs. Vairāku gadu garumā Lazdukalna komandu, 

pārstāvot Rugāju novadu, turpina iesaistīt Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā, kurā 

2019./2020. gada sezonā  iesaistījušās 22 komandas. Ar panākumiem motivējis daudzus novada 

jauniešus ikdienā un pamatskolas skolēnus nākotnes gaitās pievērsties sportiskajām aktivitātēm, 

lai sasniegtu aizvien jaunus mērķus, iedvesmotos aktīvai dzīvei, iekļautos  sabiedrībā, stiprinātu 

fizisko un garīgo veselību. 

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 Izglītības pārvaldes ierosinājumu apbalvot E. Stalidzānu ar 

Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu, jo augstu novērtē E. Stalidzāna ilggadīgu, nozīmīgu 

ieguldījumu skolvadībā un sporta kustības attīstīšanā. Rugāju novada domes priekšsēdētājas 
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vietnieks Andris Leons iesaka apbalvot Eduardu Stalidzānu ar Rugāju novada pašvaldības 

Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

vadīšanā un sporta attīstībā novadā, 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 Eduardu Stalidzānu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par 

ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Rugāju novada Eglaines pamatskolas vadīšanā un sporta 

attīstībā novadā. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotājam 

Eduardam Stalidzānam  2019. gada 16. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas 101. gadadienai 

veltītajā sarīkojumā “Mana Latvija” Rugāju tautas namā. 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                    A.Leons 

14.11.2019.  


