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Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde  

nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:  

 

Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa 

Nr.  

Marina Isupova Izglītības 

pārvaldes 

vadītāja 

Atbalsts visos neskaidros un 

neatrsinātajos jautājumos. 

marina.isupova@ip.dau

gavpils.lv  

65423110, 

29140955  

Ruslans 

Bespjatijs 

Veselības 

veicināšanas 

koordinētājs 

Konsultācijas veselības 

veicināšanas jautājumos. 

ruslans.bespjatijs@ip.d

augavpils.lv   

29119984 

Maija Lazdāne Speciāliste 

bērnu tiesību 

aizsardzības 

jautājumos 

Konsultācijas bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos. 

maija.lazdane@ip.daug

avpils.lv  

20243728 

Ināra Sprindžuka Izglītības 

satura nodaļas 

vadītāja 

Mācību darba organizācija 

ārkārtas stāvokļa laikā, 

valsts pārbaudījumu norise.  

inara.sprindzuka@ip.da

ugavpils.lv   

65407427,

26496660  

Irēna Vitjazeva Kancelejas 

pārzine 

Lietvedības dokumentu 

pieņešana. Informācijas 

aprites nodrošināšana. 

izglitiba@ip.daugavpil

s.lv    

65421623 

Ilona Bohāne Sabiedrisko 

attiecību 

speciāliste 

Atbalsts saziņā ar 

nepieciešamo izglītības 

pārvaldes vai izglītības 

iestādes speciālistu. 

Informācijas aprites 

nodrošināšana. 

ilona.bohane@ip.dauga

vpils.lv; 

ipd.sabiedriba@inbox.l

v  

65432102, 

26566565 

Kristīne Galvāne Juriste  Atbalsts ar izglītības procesu 

saistītajos juridiskajos 

jautājumos.  

kristine.galvane@ip.da

ugavpils.lv  

65407434, 

29226440 

Regīna Golubeva Darba 

aizsardzības 

vecākā 

speciāliste 

Konsultācijas darba 

aizsardzības un drošības 

jautājumos 

regina.golubeva@ip.da

ugavpils.lv   

28257973 

Viktors Petrovs  

 

Informācijas 

tehnoloģiju 

administrators  

Tehniskā atbalsta 

nodrošināšana pirmsskolas 

izglītības iestādēm 

viktors.petrovs@ip.dau

gavpils.lv  

66154143 

Svetlana 

Vecvagare 

Pirmsskolas 

vecuma bērnu 

uzskaites 

reģistratore 

Pirmsskolas vecuma bērnu 

uzskaite, reģistrēšana uz 

pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

bernu.specialists@ip.da

ugavpils.lv    

26122303 

Lidija Plavinska Izglītības 

atbalsts 

Psiholoģiskā atbalsta 

nodrošināšana 

lidija.plavinska@ip.dau

gavpils.lv  

28330063  
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nodaļas 

vadītāja  

izglītojamajiem un 

pedagogiem. 

Tatjana 

Maņkovska 

Iakļaujošās 

izglītības 

atbalsta centra 

vadītāja 

Atbasts speciālās izglītības 

jautājumos. 

tatjana.mankovska@ip.

daugavpils.lv  

65420332, 

66154143, 

27066595 

Sandra Zelča Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļas 

vadītāja 

Finanšu jautājumu 

risināšana. 

sandra.zelca@ip.dauga

vpils.lv  

 65407436, 

26157516 

Valērijs Losevs Saimnieciskā 

nodrošinājuma 

nodaļas 

vadītājs  

Saimnieciskā nodrošinājuma 

jautājumu risināšana.  

valerijs.losevs@ip.dau

gavpils.lv; 

dipsagade@inbox.lv  

26575624 

 

Citi speciālisti: 

 

Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa 

Nr.  

Biruta Višņevska Juriste   Konsultācijas iepirkumos un 

saimnieciskajā darbībā. 

biruta.visnevska@ip.da

ugavpils.lv  

65407423 

Rita Ļebedeva  Personāla lietu 

pārzine  

Konsultēt iestāžu 

darbiniekus personālvadības 

jomā. 

rita.lebedeva@ip.dauga

vpils.lv  

65407426 

Marija Bistere Personāla lietu 

pārzine  

Konsultēt iestāžu 

darbiniekus personālvadības 

jomā. Darba nespējas lapas 

no e-veselība.  

marija.bistere@ip.daug

avpils.lv; 

marija.bistere@inbox.l

v  

29283908 

 Evelīna Balode Eksperte 

projektu 

jautājumos  

Konsultācijas par 

projektiem, savstarpējo 

sadarbību un citi ar to 

saistīti jautājumi. 

evelina.balode@ip.dau

gavpils.lv; 

evelina.balode@inbox.l

v; 

evelina.balode@gmail.

com  

65407421, 

28336093 

Silvija Mickeviča  

 

Izglītības 

metodiķe 

latviešu 

valodas 

jautājumos  

Metodiskais atbalsts latviešu 

valodas skolotājiem 

silvija.mickevica@ip.d

augavpils.lv  

65423139 

Ilona Ustinova Izglītības 

metodiķe 

Metodiskais atbalsts angļu 

valodas un CLIL 

skolotājiem ārkārtas 

ilona.ustinova@ip.daug

avpils.lv  

65432102, 

26857793 
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stāvokļa laikā 

Marija Žilinska Izglītības 

metodiķe 

Konsultācijas un 

palīdzība krievu valodas 

skolotājiem par digitālo 

materiālu izveidi 

attālinātajām nodarbībām.  

marija.zilinska@ip.dau

gavpils.lv; 

marija.zilinska@inbox.

lv  

65432102,

29856380 

Anatolijs 

Kazakevičs 

Izglītības 

metodiķis 

Metodiskais atbalsts sporta 

skolotājiem 

anatolijs.kazakevics@i

p.daugavpils.lv  

65432102 

Signita Gabrāne Izglītības 

metodiķe 

Metodiskais atbalsts 

skolotājiem 

  

Jeļena Azareviča Izglītības 

metodiķe 

Metodiskais atbalsts 

matemātikas, fizikas un 

informātikas jautājumos. 

 26523804 

Tatjana 

Baranovska 

Izglītības 

metodiķe 

Informācija par attālinātu 

mācību organizēšanu un ar 

to saistītajiem jautājumiem 

bioloģijā, ķīmijā un 

dabaszinībās tiks apkopota 

nedēļas laikā un izsūtīta 

skolotājiem individuāli. 

dpcgtana@inbox.lv 29979887 

Iveta Lukaševiča Izglītības 

metodiķe 

Metodiskais atbalsts 

sākumskolas skolotājiem 

  

Natālija Izuļena Izglītības 

metodiķe 

Metodiskais atbalsts 

skolotājiem 

 26746110 

Ilze Onzule Izglītības 

metodiķe 

pieaugušo 

izglītības 

jautājumos  

Metodiskais atbalsts 

pieaugušo tālākizglītotājiem 

ilze.onzule@ip.daugav

pils.lv    

65407437  

 

Santa Čeirāne Pedagoģe–

karjeras 

konsultante 

Palīdzēt saziņā ar 

nepieciešamo izglītības 

pārvaldes vai izglītības 

iestādes speciālistu 

santa.ceirane@ip.dauga

vpils.lv  

65407437, 

29196866  

 

Linda Vingre Psiholoģe Konsultācijas vecākiem 

bērnu audzināšanas 

jautājumos. Vecāki, 

pedagogi, bāriņtiesas klienti 

var zvanīt, lai pierakstītos 

uz konsultācijām pēc 14.04.  

linda.vingre@ip.dauga

vpils.lv  

65407437, 

29768051 

Natālija Žekova Psiholoģe Konsultācijas vecākiem, 

bērniem, jauniešiem par 

krīzes situāciju, rīcību tajā. 

natalija.zekova@ip.dau

gavpils.lv  

65421309, 

29467411 

Irēna Žukovska Psiholoģe Vecāku atbildes bērnu  26648062 
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jautājumiem: Kā atbildēt uz 

tādiem bērna jautājumiem 

kā “Kāpēc es neiešu uz 

dārziņu/skolu”? “Kāpēc es 

nevaru iet uz dzimšanas 

dienu, izklaides centru vai 

ciemos?” “Cik ilgi es neiešu 

uz dārziņu/skolu?”, “Kāpēc 

es nevaru aicināt ciemos?” 

“Kā es svinēšu savu 

dzimšanas dienu?!” 

Adaptācija situācijai: Jaunu 

uzvedības noteikumu un/vai 

vecu pastiprināšana saistība 

ar CVID-19; Jauna dzīves 

ritma ieviešana bērniem un 

pieaugušiem. 

Emocionālais stāvoklis: 

Pieaugušā un bērna 

trauksme, bailes, bažas, 

uzmācīgās domas, miega 

traucējumi, nervozitāte, 

nesavaldība saistībā ar 

inficēšanas riskiem. 

Saskarsmes grūtības: 

Konflikti un domstarpības 

ar bērniem, attiecību 

partneriem, radiniekiem un 

tuviniekiem 

Ilze Kučinska Galvenā 

grāmatvede 

Finanšu jautājumu 

risināšana 

ilze.kucinska@ip.daug

avpils.lv   

65423324 

Grāmataveži  Darba samaksas 

nodrošināšana atbilstoši 

apkalpojamo iestāžu 

sarakstam 

  

Nadežda Berjoza Sagādniece Saimnieciskā 

nodrošinājuma jautājumu 

risināšana. 

nadezda.berjoza@ip.da

ugavpils.lv    

65424600, 

26383128  
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