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LĒMUMS 
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20.06.2019.                                                                                                               Nr. 201 

                                                                                                                                 (protokols Nr. 7, 8.§) 

Par Veltas Kadakovskas apbalvošanu  

ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada vidusskolas direktores Ivetas Arelkevičas 

18.06.2019. vēstuli Nr. 1.9/4 (reģistrēta ar  Nr. 373/3.12) ar lūgumu piešķirt ilggadējai Rugāju novada 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Veltai Kadakovskai Atzinības rakstu par ilggadēju 

un profesionālu sākumskolas skolotājas darbu. 

Velta Kadakovska visus 33 savus pedagoģiskā darba gadus veltījusi darbam Rugāju novada 

vidusskolā. Pedagoģi raksturo profesionalitāte, lietišķums, nosvērtība. Skolotāja daudzām paaudzēm 

pratusi ieaudzināt centību, kārtību un prasmi ikkatru uzdevumu veikt atbildīgi. 

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 V. Kadakovsku ar 

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

panākumiem bagātu skolotājas darbu un tāpēc iesaka Rugāju novada domei apbalvot Veltu Kadakovsku 

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 Rugāju novada vidusskolas skolotāju Veltu Kadakovsku ar Rugāju novada 

pašvaldības Atzinības rakstu par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību. 

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

Atzinības rakstu pasniegt Rugāju novada vidusskolas skolotājai Veltai Kadakovskai 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.  
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