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                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 2.§) 

Par Ritas Pipures 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 skolotāju Ritu Pipuri par inovatīvu un kvalitatīvu pirmsskolas izglītības metodiskā 

darba organizēšanu un vadīšanu. Novada pašvaldība augstu novērtē R. Pipures ilgstošu un 

panākumiem bagātu pedagoģisko darbību. 

Ritai Pipurei ir liela pieredze izglītības jomā – no 2002. gada Rugāju novada vidusskolā 

ir sākumskolas skolotāja, vēlāk pirmsskolas izglītības pedagoģe bērnu no piecu gadu vecuma 

grupā, no 2016. gada – pirmsskolas izglītības metodiķe. Ir profesionālā un arī akadēmiskā 

maģistre – Daugavpils Universitātē 2005. gadā iegūts Izglītības zinātņu maģistra grāds. 

Pedagoģe izstrādāja sākotnējo pirmsskolas izglītības programmu bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanai Rugāju novada vidusskolā. 2018. gadā ieguva pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes otro pakāpi. Regulāri ceļ pedagoģiskajam darbam nepieciešamo kvalifikāciju, tostarp 

2017. gadā Erasmus+ projekta ietvaros apguva programmu ”Enterpreneurship education at 

school: creative and effectivemethods and tools”. Iesaistās citos projektos, tostarp, Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” no 

2017. gada marta (līdz 2021. gada oktobrim). Pirmsskolas izglītības metodiķe plāno un 

nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanu bērnu grupās, kā arī izstrādā metodiskā darba, pedagoģisko 

pasākumu plānus un atbild par to izpildi. R. Pipure ar personīgo piemēru un atbildīgu 

organizatorisko darbu sekmē pedagoģisko darbinieku radošu un kvalitatīvu darbību, atbalsta 

inovācijas, jaunradi un tālākizglītību. Pedagoģe vairākkārt organizēja pieredzes apmaiņas 

pasākumus starpnovadu pirmsskolas izglītības pedagogiem, bērniem no piecu gadu vecuma – 

starpnovadu konkursu ”Mazais prātnieks”. 

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 Ritu Pipuri 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.  
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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, 

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 – 7 deputāti: 

Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Apbalvot Rugāju novada vidusskolas skolotāju Ritu Pipuri ar Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, inovatīvu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību, 

pirmsskolas izglītības metodiskā darba vadīšanu. 

2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Rugāju novada vidusskolas skolotājai Ritai Pipurei 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.  


