
NORAKSTS

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

 KĀRSAVAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4213902516

  Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas novads, LV- 5717
 Tālrunis 65707215, e-pasts vidusskola@karsava.lv

R Ī K O J U M S
Kārsavā

28.12.2018.           Nr. 1.11/60

Par mācību sasniegumu vērtēšanas laiku
un norises kārtību 2018./2019.m.g.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu, Ministru kabineta
2013.gada  21.maija  noteikumiem Nr.281  „Noteikumi  par  valsts  vispārējās  vidējās
izglītības  standartu,  mācību  priekšmetu  standartiem  un  izglītības  programmu
paraugiem”  un vadoties no Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem
Nr.1510 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” un 2018.gada 22.maija
noteikumiem  Nr.289  „Noteikumi  par  valsts  pārbaudes  darbu  norises  laiku
2018./2019.mācību  gadā”,  noteikt  Kārsavas  vidusskolā  šādu  mācību  sasniegumu
vērtēšanas laiku un norises kārtību:

1.Organizēt  valsts  pārbaudes  darbus  (eksāmenus)  par  vispārējās  vidējās
izglītības (IP kods 31011011) ieguvi pēc šāda grafika:

Datums Laiks Valsts pārbaudes darbs Eksāmenu komisijas
sastāvs

12.03.2019. 10.00 Angļu valoda (centralizētais 
eksāmens) rakstu daļa

Ilona Streļče – eks. vad.
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
novērotājs

13.03.2019. 09.00 Angļu valoda (centralizētais 
eksāmens) mutvārdu daļa

Valentīna Barane – intervētāja
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
mutvārdu daļas vērtētājs

14.03.2019. 10.00 Krievu valoda (centralizētais 
eksāmens) rakstu daļa

Lilija Krivteža – eks. vad.
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
novērotājs

14.03.2019. 15.00 Krievu valoda (centralizētais Ilga Buravceva – intervētāja



eksāmens) mutvārdu daļa Pašv. atb. amatpersonas norīkots
mutvārdu daļas vērtētājs

21.05.2019. 10.00 Latviešu valoda (centralizētais 
eksāmens) rakstiski

Sarmīte Linuža – eks. vad.
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
novērotājs

24.05.2019. 10.00 Matemātika (centralizētais 
eksāmens) rakstiski

Helēna Ļebedeva – eks. vad.
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
novērotājs

30.05.2019. 10.00 Fizika (valsts eksāmens) rakstu 
daļa

Apvienotais eksāmens
Malnavas koledžā

03.06.2019. 10.00 Informātika (valsts eksāmens) 
rakstu daļa

Rita Nagle – eks. kom. pr – ja
Biruta Anisimova –  eks. vad.
Ilga Voite – vērtētāja
Edgars Puksts – vērtētājs

03.06.2019. 11.00 Informātika (valsts eksāmens) 
praktiskā daļa

Rita Nagle – eks. kom. pr – ja
Ilga Voite – prakt. daļas vad.
Ilga Voite – vērtētāja
Edgars Puksts – vērtētājs

05.06.2019. 10.00 Bioloģija (centralizētais 
eksāmens) rakstiski

Rita Nagle – eks. vad.
Pašv. atb. amatpersonas norīkots
novērotājs

10.06.2019. 10.00 Ģeogrāfija (valsts eksāmens) 
rakstu daļa

Rita Nagle – eks. kom. pr – ja
Ina Gabrāne – darba vad.
Vija Zelča – vērtētāja
Valentīna Tuče – vērtētāja

2. Organizēt valsts pārbaudes darbus (diagnosticējošo darbu) 11.   klasēm   (IP kods 
31011011):

Datums Laiks Valsts pārbaudes darbs Eksāmenu komisijas     
          sastāvs

11.04.2019. 09.20 Fizikā (diagnosticējošais  
laboratorijas darbs)

Rita Starodumova – darba vad.
Rita Starodumova – vērtētāja
Ludmila Urtāne – vērtētāja

11.04.2019. 09.20 Ķīmijā (diagnosticējošais 
laboratorijas darbs)

 Edgars Puksts – darba vad.
 Edgars Puksts – vērtētājs
Valentīna Tuče – vērtētāja

3. Organizēt valsts pārbaudes darbus (eksāmenus un diagnosticējošo darbu) 
9.  klasēm   par pamatizglītības (IP kods 21011111) apguvi pēc šāda grafika:

Datums Laiks Valsts pārbaudes darbs Eksāmenu komisijas     
          sastāvs

22.05.2019. 10.00 Latviešu valoda (valsts 
eksāmens) rakstu daļa

Ludmila Oļipova – eks. kom. pr – ja
Ilga Kirovaine – eks.vad. 9.a klasē



Sarmīte Cibuļska – eks.vad. 9.b klasē
Ilona Cibuļska – rakstu daļas vērtētāja
Anita Lele – rakstu daļas vērtētāja

22.05.2019. 14.00 Latviešu valoda (valsts 
eksāmens) mutvārdu daļa

Ilona Cibuļska – mutvārdu daļas 
vadītāja 9.a klasē
Anita Lele – mutvārdu daļas vadītāja 
9.b klasē
Anita Lele  – mutvārdu daļas vērtētāja 
9.a klasē
Ilona Cibuļska  – mutvārdu daļas 
vērtētāja 9.b klasē

29.05.2019. 10.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) rakstu daļa
angļu valoda

Rita Nagle - eks. kom. pr – ja
Anisimova Biruta – eks. vad.
Šakina Daina – rakstu daļas vērtētāja
Valentīna Barane – rakstu daļas 
vērtētāja

29.05.2019. 10.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) rakstu daļa
krievu valoda

Edgars Puksts - eks. kom. pr – js
Vija Zelča – eks. vad.
Ilga Buravceva – rakstu daļas vērtētāja
Anita Lele – rakstu daļas vērtētāja

29.05.2019. 13.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) mutvārdu daļa
angļu valoda

Šakina Daina  – mutvārdu daļas vadītāja
Valentīna Barane – mutvārdu daļas 
vērtētāja

29.05.2019. 13.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) mutvārdu daļa
krievu valoda

Ilga Buravceva – mutvārdu daļas 
vadītāja
Anita Lele – mutvārdu daļas vērtētāja

04.06.2019. 10.00 Matemātika (valsts 
eksāmens) rakstiski

Edgars Puksts - eks. kom. pr – js
Sarmīte Linuža – eks.vad. 9.a klasē
Ina Gabrāne – eks.vad. 9.b klasē
Antoņina Nalivaiko – vērtētāja
Ludmila Urtāne –  vērtētāja

11.06.2019. 10.00   Latvijas vēsture (valsts 
eksāmens) rakstiski

Edgars Puksts- eks. kom. pr – js
Aina Jurdža – eks.vad .9.a klasē
Olga Labanova – eks.vad .9.b klasē
Sarmīte Cibuļska –  vērtētāja
Lilita Laganovska –  vērtētāja

4. Organizēt valsts pārbaudes darbus (eksāmenus un diagnosticējošo darbu) 
9  .klasēm   par pamatizglītības (IP kods 21056111) apguvi pēc šāda grafika:

Datums Laiks Valsts pārbaudes darbs Eksāmenu komisijas     
          sastāvs

22.05.2019. 10.00 Latviešu valoda (valsts 
eksāmens) rakstu daļa

Ludmila Oļipova – eks. kom. pr – ja
Valentīna Tuče – eks.vad. 9.a klasē
Ilona Cibuļska – rakstu daļas vērtētāja
Anita Lele – rakstu daļas vērtētāja



22.05.2019. 14.00 Latviešu valoda (valsts 
eksāmens) mutvārdu daļa

Ilona Cibuļska – mutvārdu daļas 
vadītāja 9.a klasē
Anita Lele  – mutvārdu daļas vērtētāja 
9.a klasē

29.05.2019. 10.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) rakstu daļa
krievu valoda

Edgars Puksts - eks. kom. pr – js
Modris Karpovs – eks. vad.
Ilga Buravceva – rakstu daļas vērtētāja
Anita Lele – rakstu daļas vērtētāja

29.05.2019. 13.00 Svešvaloda (valsts 
eksāmens) mutvārdu daļa
krievu valoda

Ilga Buravceva – mutvārdu daļas 
vadītāja
Anita Lele – mutvārdu daļas vērtētāja

04.06.2019. 10.00 Matemātika (valsts 
eksāmens) rakstiski

Edgars Puksts - eks. kom. pr – js
Aina Jurdža – eks.vad. 9.a klasē
Antoņina Nalivaiko –  vērtētāja
Ludmila Urtāne – vērtētāja

11.06.2019. 10.00   Latvijas vēsture (valsts 
eksāmens) rakstiski

 Edgars Puksts- eks. kom. pr – js
Ilga Kirovaine – eks.vad .9.a klasē
Sarmīte Cibuļska –  vērtētāja
Lilita Laganovska – vērtētāja

5. Organizēt valsts pārbaudes darbus (diagnosticējošo darbu) 3.un 6.klasēm (IP kods 
21011111)
pēc šāda grafika:

Datums Laiks Valsts pārbaudes darbs Eksāmenu komisijas     
          sastāvs

13.02.2019. 1. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
6.a klasei Latviešu valodā 
(mutvārdu daļa)

Anita Lele – mutvārdu daļas vadītāja
6.a klasē
Ilona Cibuļska – mutvārdu daļas 
vērtētāja

13.02.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
6.b klasei Latviešu valodā 
(mutvārdu daļa)

Anita Lele – mutvārdu daļas vadītāja
6.b klasē
Ilona Cibuļska – mutvārdu daļas 
vērtētāja

13.02.2019. 1.mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu
3.a klasei Latviešu valodā 
(mutvārdu daļa)

Ilona Streļče – mutvārdu daļas 
vadītāja 3.a klasē
Lilija Krivteža – mutvārdu daļas 
vērtētāja 3.a klasē

13.02.2019. 2.mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu
3.b klasei Latviešu valodā 
(mutvārdu daļa)

Lilija Krivteža – mutvārdu daļas 
vadītāja 3.b klasē
Ilona Streļče – mutvārdu daļas 
vērtētāja 3.b klasē

20.02.2019. 2.,3. 
mācību 

Diagnosticējošais darbs
6.a klasei Latviešu valodā 

Lilita Laganovska – darba vad.
Anita Lele – vērtētāja



stunda un 
starpbrīdis

(rakstu daļa) Ilona Cibuļska– vērtētāja

20.02.2019. 2.,3. 
mācību 
stunda un 
starpbrīdis

Diagnosticējošais darbs
6.b klasei Latviešu valodā 
(rakstu daļa)

Ludmila Oļipova – darba vad.
Anita Lele – vērtētāja
Ilona Cibuļska– vērtētāja

21.02.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu
3.a klasei Latviešu valodā 
(rakstu daļa)

Aina Jurdža – darba vad. 3.a klasē
Ilona Streļče – vērtētāja
Lilija Krivteža – vērtētāja

21.02.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs ar 
kombinētu mācību saturu
3.b klasei Latviešu valodā 
(rakstu daļa)

Ina Gabrāne  – darba vad. 3.b klasē
Lilija Krivteža – vērtētāja
Ilona Streļče – vērtētāja

26.02.2019. 2. mācību 
stunda un 
starpbrīdis

Diagnosticējošais darbs
6.a     klasei Matemātikā 
(rakstiski)

Helēna Ļebedeva – darba vad.
Ilga Voite – vērtētāja
Antoņina Nalivaiko – vērtētāja

26.02.2019. 2. mācību 
stunda un 
starpbrīdis

Diagnosticējošais darbs
6.b     klasei Matemātikā 
(rakstiski)

Ina Gabrāne – darba vad.
Ilga Voite – vērtētāja
Antoņina Nalivaiko – vērtētāja

27.02.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
3.aklasei Matemātikā 
(rakstiski)

Aina Jurdža – darba vad. 3.a klasē
Ilona Streļče – vērtētāja
Lilija Krivteža – vērtētāja

27.02.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
3.b     klasei Matemātikā 
(rakstiski)

Ina Gabrāne – darba vad. 3.b klasē
Lilija Krivteža – vērtētāja
Ilona Streļče – vērtētāja

07.03.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
6.a      klasei Dabaszinībās      
(rakstiski)

Lilija Krivteža – darba vad. 6.a klasē
Vija Zelča – vērtētāja
Valentīna Tuče - vērtētāja

07.03.2019. 2. mācību 
stunda

Diagnosticējošais darbs
6.b      klasei Dabaszinībās      
(rakstiski)

Ilona Cibuļska – darba vad. 6.b 
klasē
Vija Zelča – vērtētāja
Valentīna Tuče - vērtētāja

Direktors                   (personiskais paraksts)                                            E.Puksts
         
         

Daukste 65707215
NORAKSTS PAREIZS
Kārsavas vidusskolas lietvede A.Daukste
Kārsavā, 28.12.2018.


