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Dricānu vidusskola
Komisija izveidota ar
Rēzeknes novada
pašvaldības priekšs.
vietnieces E. Pīzānes
21.09.2011. rīkojumu Nr.
3-6/343. 

Sandra Saulīte- Dricānu vidusskolas skolotāja, komisijas priekšsēdētājs
Iveta Dembovska - Dricānu vidusskolas psihologs, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks 
Iveta Tiltiņa- Dricānu vidusskolas skolotāja, komisijas sekretāre
Velta Adijāne- Dricānu vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis
 Silvija Bokta-  Dricānu vidusskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis

Kaunatas vidusskola Eļa Astiča – Kaunatas vidusskolas direktora vietnieks audzin. jomā,
komisijas priekšsēdētājs
Daina Maslovska – Kaunatas vidusskolas skolotāja,  komisijas
priekšsēdētāja vietnieks 
Biruta Potašova – Kaunatas vidusskolas skolotāja, komisijas sekretāre 
Ingrīda Ūzulāne – Kaunatas vidusskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis
Maruta Čudare – Kaunatas vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis

Tiskādu vidusskola Jeļena Bažanova  - Tiskādu vidusskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas priekšsēdētājs 
Ludmila Kovaļova  - Tiskādu vidusskolas skolotāja, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Žanna Čuhnova – Tiskādu vidusskolas skolotāja, komisijas sekretāre 
Gaļina Žugunova - Tiskādu vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis
Tatjana Černobrova - Tiskādu vidusskolas skolotāja,  komisijas loceklis

Feimaņu pamatskola
Komisija izveidota ar
Rēzeknes novada
pašvaldības priekšs.
vietnieces E. Pīzānes
21.09.2011. rīkojumu Nr.
3-6/34

Iveta Alika - Feimaņu pamatskolas skolotāja, komisijas priekšsēdētājs
Ingrīda Mežajeva- Feimaņu pamatskolas skolotāja, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Inita Otikova- Feimaņu pamatskolas skolotāja, komisijas sekretāre
Ernestīna Lapkovska- Feimaņu pamatskolas skolotāja, komisijas
loceklis
Ivars Upenieks - Feimaņu pamatskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis.

Adamovas speciālā
internātpamatskola

Jānis Puriņš –Adamovas speciālās internātpamatskolas direktors,
komisijas priekšsēdētājs
 Dzintra Barkāne- Adamovas speciālās internātpamatskolas skolotāja,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Gaļina Kolesnikova - Adamovas speciālās internātpamatskolas
skolotāja, komisijas loceklis 
Irīna Mihailova –Adamovas speciālās internātpamatskolas skolotāja,
komisijas sekretāre 
Marija Kozlova – Adamovas speciālās internātpamatskolas skolotāja,
LIZDA pārstāvis, komisijas loceklis 

Nautrēnu vidusskola Anita Žogota- Nautrēnu vidusskolas direktore, komisijas priekšsēdētājs
 Marija Mazure- Nautrēnu vidusskolas direktora vietnieks, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Anita Apeine- Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales
pamatskola skolotāja, komisijas sekretāre



Ingūna Ludborža, Nautrēnu vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis
 Agrita Šķestere -Kambala, Nautrēnu vidusskolas  struktūrvienības
Bērzgales pamatskola skolotāja, LIZDA pārstāvis, komisijas loceklis

Maltas speciālā
internātpamatskola

Inese Baugule - Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja, komisijas
priekšsēdētājs 
Klavdija Bebriša- Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Ausma Strode - Maltas speciālās internātpamatskolas  darbinieks, komisijas
sekretāre
Nelija Spridzāne - Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja, LIZDA
pārstāvis, komisijas locekle
Andra Ignatjeva- Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja, komisijas
locekle

Verēmu pamatskola Jevģēnija Paura- Verēmu pamatskolas direktore, komisijas
priekšsēdētājs
Zinaīda Kūkoja- Verēmu pamatskolas skolotāja, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Ineta Bauga- Verēmu pamatskolas skolotāja, komisijas sekretāre
Nellija Deksne- Verēmu pamatskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis
Anastasija Zenčenko- Verēmu pamatskolas skolotāja, komisijas loceklis

Tiskādu speciālā
internātpamatskola

Svetlana Burlakova – Tiskādu speciālās internātpamatskolas  direktora
vietniece; komisijas priekšsēdētājs
Vita Meldere – Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks  
Olga Kuzņecova – Tiskādu speciālās internātpamatskolas  direktora
vietniece, LIZDA pārstāvis, komisijas sekretāre    
Ija  Semjonova–   Tiskādu  speciālās  internātpamatskolas   direktora
vietniece, komisijas loceklis
Jeļena Stauža – Tiskādu speciālās internātpamatskolas  internāta
skolotāja, komisijas loceklis

Vi ļānu vidusskola Irēna Pudule- Vi ļānu vidusskolas direktora vietn. mācību darbā,
komisijas priekšsēdētāja
Ilga Kroiča- Viļānu vidusskolas skolotāja, komisijas priekšsēdētāja
vietniece
Sandra Lāce- Viļānu vidusskolas skolotāja, komisijas sekretāre
Valentīna Kozule- Viļānu vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis
Pēteris Leščinskis- Viļānu vidusskolas skolotājs, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis

Maltas 1. vidusskola Sandra Štekele – Maltas 1. vidusskolas direktora vietniece, komisijas
.priekšsēdētājs
Lija Kļaviņa- Lozda- Maltas 1. vidusskolas direktora vietniece,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Marija Kleina - Maltas 1. vidusskolas skolotāja, komisijas sekretāre
Ilga Kovalenoka- Maltas 1. vidusskolas skolotāja, LIZDA pārstāvis,
komisijas loceklis 
Inese Greiža- Maltas 1. vidusskolas skolotāja, komisijas loceklis
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