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17.10.2019.                                                                                                  Nr. 312 

                                                                                                                     (protokols Nr. 11, 18.§) 

Par Dārtas Stivriņas 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 

audzēknei Dārtai Stivriņai, personas kods [..], par individuāliem sasniegumiem valsts, Eiropas un 

pasaules mēroga sporta sacensībās 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.  

Dārta Stivriņa ir Rugāju sporta centra interešu izglītības programmas audzēkne kopš 

2016. gada. Trīs gadu laikā Dārtai ir izdevies uzrādīt augstus sasniegumus svarbumbu celšanas 

sportā, kā rezultātā, viņa ir popularizējusi Rugāju novada un Rugāju sporta centra vārdu dažāda 

mēroga un līmeņa sporta sacensībās. 

Dārta ir vairākkārtēja Latvijas un Baltijas čempione jauniešu un junioru grupā 

svarbumbu celšanā. Sporta centra audzēkne trīs reizes ir pārstāvējusi Latviju Eiropas atklātajā 

Jauniešu čempionātā, divas reizes Eiropas atklātajā Junioru čempionātā un vienu reizi Pasaules 

čempionātā, visos gūstot godalgotas vietas. Dārta ir Latvijas rekordiste U-16 jauniešu grupā, 

svara kategorijā +63 kg. 

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 – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Jānis Ikstens, Agris 

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

likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Iveta Arelkeviča; Rugāju novada 

dome NOLEMJ: 

 

1. Apbalvot Dārtu Stivriņu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par 

individuāliem sasniegumiem valsts, Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensībās svarbumbu 

celšanā. 
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2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Dārtai Stivriņai Latvijas neatkarības proklamēšanas gada 

dienai veltītā pasākumā 2019. gada 16. novembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  


