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Par Sofijas Sudarovas apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu    

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada vidusskolas direktores Ivetas 

Arelkevičas 18.06.2019. vēstuli Nr. 1.9/9 (reģistrēta ar  Nr. 371/3.12) ar lūgumu piešķirt 

skolotājai Sofijai Sudarovai Atzinības rakstu par ilggadēju un profesionālu skolotājas darbu. 

Sofija Sudarova lielu daļu sava darba mūža veltījusi darbam Rugāju novada vidusskolā. 

S. Sudarova ir bijusi ilggadēja Rugāju novada vidusskolas skolotāja un direktora vietniece 

mācību darbā. Skolotāju raksturo atbildības sajūta, precizitāte, prasīgums un humora izjūta. 

Sofijas Sudarovas vadītās bioloģijas stundas iedvesmojušas daudzus viņas skolēnus saistīt 

turpmākās studijas tieši ar šo mācību priekšmetu. Bijušie kolēģi atzīst skolotājas prasīgumu gan 

pret citiem, gan sevi un uzsver, ka viņa sniegusi noderīgus padomus darba gaitu uzsākšanai. 

Direktora vietniece (agrāk – mācību pārzine) Sofija Sudarova ir tā, kas devusi nozīmīgu 

ieguldījumu augsta izglītības kvalitātes līmeņa saglabāšanai Rugājos. 

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. Minēto noteikumu 

5.2. punkta 5.2.2. apakšpunkts nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz juridiskām un fiziskām 

personām valsts vai pašvaldības svētkos. 

Novada pašvaldība atbalsta vidusskolas direktores ierosinājumu apbalvot S.Sudarovu ar 

Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu, jo augstu novērtē pedagoģes ilggadēju, 

profesionālu un panākumiem bagātu skolotājas darbu un tāpēc iesaka Rugāju novada domei 

apbalvot Sofiju Sudarovu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, 

priekšzīmīgu  un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, 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. punktu, 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 Sofiju Sudarovu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, 

priekšzīmīgu  un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību. 
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2. Uzdot Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu pasniegt Sofijai Sudarovai 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.  


