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Par Irēnas Svilānes apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome izskata Rugāju novada domes priekšsēdētājas iesniegumu ar 

ierosinājumu piešķirt atzinības rakstu Irēnai Svilānei, personas kods [..], par godprātīgi un 

ilgstoši veiktu darbu veselības aprūpē. 

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.  

Irēna Svilāne 1965. gadā ieguvusi pamatizglītību Upetnieku pamatskolā, turpinājusi 

mācības Rugāju vidusskolā, tad Paula Dauges 1.medicīnas skolā. Pēc iegūtās feldšeres  

specialitātes, pirmās darba gaitas aizvadītas Vectilžas pusē, no 1974. gada Irēna darba gaitas 

vadījusi Lazdukalnā, kā vadītāja Lazdukalna feldšeru un vecmāšu punktam, no 2005.gada jau kā 

Lazdukalna feldšeru veselības punkta feldšerpunkta vadītāja. 45 darba gadi aizvadīti Lazdukalna 

pagasta Benislavā. Irēna darba gaitās sevi pierādījusi kā laipnu, atsaucīgu, profesionālu feldšerīti. 

Ilgus gadus bijusi laba sadarbība ar Eglaines pamatskolu un skolēniem. 

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: 

 

1. Apbalvot Irēnu Svilāni ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par godprātīgi 

un ilgstoši veiktu darbu veselības aprūpē. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Irēnai Svilānei Latvijas neatkarības proklamēšanas gada 

dienai veltītā pasākumā 2019. gada 16. novembrī. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.10.2019.  
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