
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 

LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

17.10.2019.                                                                                                  Nr. 311 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 17.§) 

Par Aināra Dokāna apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome izskata Rugāju sporta centra iesniegumu ar ierosinājumu piešķirt 

atzinības rakstu Rugāju sporta centra interešu izglītības programmas svarbumbu celšanā 

pedagogam Aināram Dokānam, personas kods [..], par sevišķiem nopelniem – ilgstošu un 

panākumiem bagātu darbību sporta jomā – svarbumbu celšanā. 

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

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

pašvaldības apbalvojumu 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.  

Ainārs Dokāns Rugāju sporta centrā strādā vairāk kā 7 gadus. Savu profesionālo 

darbību šeit uzsācis kā interešu izglītības skolotājs. Šobrīd strādā par profesionālās ievirzes 

izglītības vieglatlētikas programmas treneri un interešu izglītības programmas svarbumbu 

celšanā pedagogu, kā arī veic sporta skolotāja pienākumus Rugāju novada vidusskolā. 

Aināra interese par svarbumbu celšanas sportu aizsākās studiju laikā 2002. gadā. Ainārs 

daudzu gadu garumā ir veicinājis Rugāju novada un Rugāju sporta centra tēla un vārda 

atpazīstamību valsts, Eiropas un pasaules mērogā, sagatavojot audzēkņus augstiem 

sasniegumiem svarbumbu celšanas sportā, kā arī pats, piedaloties un izcīnot godalgotas vietas. 

Viņš ir vairākkārtējs Latvijas izlašu dalībnieks, godalgotu vietu ieguvējs un laureāts Baltijas, 

Eiropas un Pasaules čempionātos svarbumbu celšanā. 2019. gadā Ainārs ir kļuvis par Latvijas 

Jauniešu izlases svarbumbu celšanā treneri, kā arī pirms tam sagatavojis audzēkņus, kas ir 

vairākkārtēji Latvijas un starptautiska mēroga čempioni. Izpildot sporta nosaukuma normatīvus, 

sportists ir ieguvis sportista kvalifikāciju – sporta meistars. Ainārs piedalās arī Latvijas kausa 

svarbumbu celšanā organizēšana, kā rezultātā, jau vairāk kā 8 gadus, kāds no posmiem, norisinās 

Rugāju sporta centrā. 

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

pašvaldības apbalvojumiem” 5.2.2. apakšpunkts nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz juridiskām 

un fiziskām personām valsts vai pašvaldības svētkos, līdz ar to, apbalvojums Atzinības raksts 

jāpasniedz šī gada Latvijas neatkarības proklamēšanas gada dienai veltītā pasākumā. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī Finanšu komitejas 2019. gada 10. oktobra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Jānis 

Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS 

– 0, Rugāju novada dome nolemj: 
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1. Apbalvot Aināru Dokānu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu 

un panākumiem bagātu darbību sporta jomā. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Aināram Dokānam Latvijas neatkarības proklamēšanas 

gada dienai veltītā pasākumā 2019. gada 16. novembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  


