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Par Ivetas Arelkevičas apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome izskata Izglītības pārvaldes vadītājas Birutas Berkoldes 

ierosinājumu apbalvot ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu Rugāju novada 

vidusskolas direktori Ivetu Arelkeviču par profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Rugāju novada 

vidusskolas vadīšanā, izglītības procesa dažādošanā un attīstībā Rugāju novadā, nodrošinot 

augstus izglītības kvalitātes sasniegumus. Novada pašvaldība augstu novērtē I. Arelkevičas 

personīgo ieguldījumu izglītības jomā, veicinot izglītības kvalitāti, pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi un projektu finansējuma piesaisti. 

Vidusskolas direktorei ir 18 gadu pedagoģiskā darba pieredze, tostarp izglītības vadības 

darbā 10 gadu pieredze vidusskolas direktora vietnieces amatā un piecu gadu –  direktores amatā. 

Ivetai Arelkevičai ir liela atbildības izjūta par savu darbu, kā arī par visiem uzdevumiem, kurus 

izvirza skolas kolektīvam. Direktore seko jaunākajām izglītības attīstības tendencēm valstī un 

pasaulē, spēj aizraut kolēģus jaunu ideju īstenošanai skolā. Ivetu Arelkeviču raksturo lielas darba 

spējas, plašs, plānveidīgs un saimniecisks skolas attīstības redzējums. Direktore arī ierosina 

uzlabojumus gan pašvaldības darbā izglītības jomā, gan citos darba virzienos. 

Samērā noturīgajam izglītojamo skaitam Rugāju novada vidusskolā par pamatu 

nemainīgi ir skolas mācību procesa, sabiedrisko aktivitāšu un skolas vides augstā kvalitāte. 

Vidusskolas 12. klases skolēnu centralizēto eksāmenu latviešu valodā, angļu valodā, dabas 

zinību mācību priekšmetos rezultāti pārsvarā ir virs vidējā līmeņa valstī. Draudzīgā aicinājuma 

fonds 2015. gada novembrī apbalvoja skolas vadību par teicamu mācību darba organizāciju, 

dabas zinību un latviešu valodas skolotājus par izciliem sasniegumiem atbilstīgo mācību 

priekšmetu mācīšanā. Latvijas skolu reitingā 2018 mazo skolu grupā – 78. vieta (balles kopā – 

5.71), 2017. gadā angļu valodā lauku vidusskolu grupā – 18. vieta (6.736 balles), 2016. gadā 

dabas zinībās lauku vidusskolu grupā – 9. vieta (5.303 balles). Vairākus gadus vidusskolas 

skolēni ir Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti. Skolas direktore 

un pēc viņas ierosinājuma arī skolas pedagogi ir izstrādājuši pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programmas, to apgūšanā iesaistot Ziemeļlatgales un citu novadu 

pedagogus, kā arī profesionālās kompetences pilnveides programmu datorzinībās Rugāju novada 

iedzīvotājiem. Kvalitatīvi un tradicionāli tiek uzturēti interešu izglītības virzieni, piemēram, 252. 

Rugāju Mazpulks 2016. gadā svinēja 25. atjaunošanas gadadienu un 10 mazpulcēni Latvijas 

Mazpulku goda nominācijas konkursā “Augsim!” ieguvuši augstāko apbalvojumu Sudraba 

karotīti. Skolas tautas deju kolektīvi  ir piedalījušies septiņos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos un Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos (divi - trīs kolektīvi katros 

svētkos). Skolas klimata aptaujas (adaptācija Latvijā 2017./2018. mācību gadā notika 

starptautiska starpkultūru pētījuma ietvaros) rezultāti apliecina, ka skolēni, vecāki un personāls 

(attiecīgi ar klimata rādītājiem 3.22, 3.45 un 3.47) pozitīvi vērtē vidusskolas klimatu (augstākais 
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kopējais klimata rādītājs – 5,00). Skola renovēta, sistemātiski tiek atjaunota materiāli tehniskā 

bāze. No 2016. gada ir Balvu, Baltinavas un Rugāju starpnovadu Informātikas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja. No 2016. gada iesaistījusies profesionālās tālākizglītības un 

pilnveides izglītības iestādes “Iespējamā misija” izglītības iestāžu vadītāju profesionālo prasmju 

pilnveides programmā “Direktoru klubs”. Sadarbojas ar pašvaldības administratīvajā teritorijā 

reģistrētajām un citām sabiedriskajām organizācijām iesaistīšanai radošo darbnīcu vadīšanā, 

materiāli tehnisko līdzekļu un finansējuma piesaistei. 

Pēc direktores ierosinājuma vai atbalsta pašvaldības ierosinājumiem Rugāju novada 

vidusskola direktores vadībā/uzraudzībā, lai uzlabotu skolotāju pedagoģiskā darba komptences 

un savā turpmākajā darbā izmantotu iegūto darba pieredzi, sekmīgi piedalās vairākos izglītības 

projektos: 

- 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītībs 

saturu” 1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija” ES 

struktūrfondu projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” no 2017. gada 

10. marta līdz 2021. gada 16. oktobrim (ir pilotskola);  

- darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” no 2017. gada 15. marta līdz 2020. gada 30. decembrim; 

- 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no 2017. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. 

decembri; 

- Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas  mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” no 2019. gada 8. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim; 

- Erasmus+ projekts “School Gardens Around Europe” 2018. - 2019. gadā (direktore – 

projekta vadītāja).  

I. Arelkevičas izstrādāts metodiskais materiāls “Kā platforma Kahoot palīdz apgūt 

medijpratību” 2019. gada februārī publicēts izdevumā “Medijpratība skolām” (sagatavots 

Izglītības attīstības centra projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros. Direktore 

apmeklē (2019. gada februāris – jūlijs) Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta rīkotos akreditācijas ekspertu kursus jomas “Skolas attīstība un 

mācīšanās organizācija” vērtēšanai.  

No 2009. gada ir Rugāju novada domes deputāte. 

Ir Balvu, Baltinavas un Rugāju starpnovadu nomināciju Gada skolotājs 2011 un Gada 

skolotājs 2014 laureāte. 

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. Ņemot vērā arī to, ka 

minēto noteikumu 5.2. punkta 5.2.2. apakšpunkts nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz 

juridiskām un fiziskām personām valsts vai pašvaldības svētkos., Rugāju novada dome atbalsta 

Izglītības pārvaldes vadītājas B. Berkoldes ierosinājumu apbalvot Ivetu Arelkeviču ar Rugāju 

novada domes Atzinības rakstu, to pasniedzot 2019. gada 13. jūlijā Rugāju novada vidusskolas 

jubilejas svētku pasākumā “115 gadi 115 minūtēs” Rugāju novada svētku 2019 ietvaros. 

Pamatojoties uz Rugāju novada pašvaldības nolikuma „Par Rugāju novada pašvaldības 

apbalvojumiem” 5.2. punkta 5.2.1. apakšpunktu, kas 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, 
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izglītības, sporta vai saimnieciskajā vai citā darbā. Par sevišķiem nopelniem uzskatāms gan izcils 

darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība”, un Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas 2019. gada13. jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: 

Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, 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 Rugāju novada vidusskolas direktori Ivetu Arelkeviču ar Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Rugāju novada 

vidusskolas vadīšanā, izglītības procesa dažādošanā un attīstībā Rugāju novadā, nodrošinot 

augstus izglītības kvalitātes sasniegumus. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Rugāju novada vidusskolas direktorei Ivetai Arelkevičai 

2019. gada 13. jūlijā Rugāju novada vidusskolas jubilejas svētku pasākumā “115 gadi 115 

minūtēs” Rugāju novada svētku 2019 ietvaros. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.06.2019.  


