Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem
(tikai attālināti):
Сотрудники Управления образования г.Даугавпилса непрерывно дают консультации жителям города по
следующим вопросам (удаленно):
Vārds, uzvārds

Amats

Risināmie jautājumi

Marina Isupova

Izglītības pārvaldes
vadītāja

Ruslans Bespjatijs

Veselības veicināšanas
Konsultācijas veselības veicināšanas
koordinētājs
jautājumos.

Maija Lazdāne

Ināra Sprindžuka

Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos
jautājumos.

Руководитель
Помощь и содействие в решении всех неясных
Управления образования вопросов.

Координатор по
вопросам здоровья

Консультации по сохранению здоровья.

Speciāliste bērnu
tiesību aizsardzības
jautājumos

Konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos.

Специалист по защите
прав ребенка

Консультации по защите прав ребенка.

Izglītības satura
nodaļas vadītāja

Mācību darba organizācija ārkārtas stāvokļa
laikā, valsts pārbaudījumu norise.

Руководитель отдела
содержания образования

Организация проведения дистанционной учебной
работы, государственных проверочных работ.

E-pasta adrese

Tālruņa
Nr.

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

65423110
29140955

ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv

65425018
29119984

maija.lazdane@ip.daugavpils.lv

65407439
20243728

inara.sprindzuka@ip.daugavpils.lv

65407427
26496660

Kancelejas pārzine

Lietvedības dokumentu pieņešana.
Informācijas aprites nodrošināšana.

Заведующая канцелярии

Прием документов по делопроизводству,
обеспечение обмена информации.

Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Atbalsts saziņā ar nepieciešamo izglītības
pārvaldes vai izglītības iestādes speciālistu.
Informācijas aprites nodrošināšana.

Специалист по
общественным
отношениям

Помощь в получении необходимой информации от
специалиста Управления образования или
специалиста учебного заведения. Обеспечение
обмена информации.

Juriste

Atbalsts ar izglītības procesu saistītajos
juridiskajos jautājumos.

Irēna Vitjazeva

Ilona Bohāne

Kristīne Galvāne
Юрист

Помощь в решении связанных с учебным
процессом юридических вопросов.

Regīna Golubeva

Darba aizsardzības
vecākā speciāliste

Konsultācijas darba aizsardzības un drošības
jautājumos.

Старший специалист по
охране труда

Консультации по вопросам охраны труда.

Tehniskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas
izglītības iestādēm.

Viktors Petrovs

Informācijas
tehnoloģiju
administrators
Администратор
информационных
технологий

Обеспечение технической помощи дошкольным
учебным учреждениям.

izglitiba@ip.daugavpils.lv

65421623

ilona.bohane@ip.daugavpils.lv;
ipd.sabiedriba@inbox.lv

65432102

kristine.galvane@ip.daugavpils.lv

65407434,
29226440

regina.golubeva@ip.daugavpils.lv

65440575
28257973

viktors.petrovs@ip.daugavpils.lv

65407421
66154143

Pirmsskolas vecuma
bērnu uzskaites
Svetlana Vecvagare reģistratore

Lidija Plavinska

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite,
reģistrēšana uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Регистратор детей
дошкольного возраста

Регистрация детей в дошкольные учебные
учреждения.

Izglītības atbalsts
nodaļas vadītāja

Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana
izglītojamajiem un pedagogiem.

Руководитель отдела
поддержки образования

Обеспечение психологической поддержки
учащимся и педагогам.

bernu.specialists@ip.daugavpils.lv

26122303

lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

65407437
28330063

Iekļaujošās izglītības
Atbalsts speciālās izglītības jautājumos.
atbalsta centra vadītāja

Tatjana Maņkovska Руководитель Центра
инклюзивного
образования

Sandra Zelča

Valērijs Losevs

Помощь в решении вопросов специального
образования

Finanšu un
Finanšu jautājumu risināšana.
grāmatvedības nodaļas
vadītāja
Руководитель
финансового отдела

Решение финансовых вопросов

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļas vadītājs

Saimnieciskā nodrošinājuma jautājumu
risināšana.

Руководитель отдела
хозяйственного
обеспечения

Решение вопросов хозяйственного обеспечения.

tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv

66154143
27066595

sandra.zelca@ip.daugavpils.lv

65407436
26157516

valerijs.losevs@ip.daugavpils.lv;
dipsagade@inbox.lv

65421830
26575624

Linda Vingre

Natālija Žekova

Diāna Mirošņika

Psiholoģe
психолог

Psiholoģe
психолог

Psiholoģe
психолог

Konsultācijas vecākiem bērnu audzināšanas
jautājumos.
Консультации для родителей по вопросам
воспитания детей.

linda.vingre@ip.daugavpils.lv

65407437
29768051

natalija.zekova@ip.daugavpils.lv

65421309
29467411

Konsultācijas vecākiem, bērniem un jauniešiem
par krīzes situāciju, rīcību tajā.
Консультации для родителей, детей и юношества
по вопросам поведения в кризисной ситуации, ее
преодоления.

Palīdzēt vecākiem sniegt atbildes uz bērnu
jautājumiem par ikdienu un dažādiem
notikumiem krīzes situācijā, pieaugušā un
bērna trauksmi, bailēm, bažām, konfliktiem un
domstarpībām ar bērniem, attiecību partneriem,
radiniekiem un tuviniekiem. Informēt par
jauniem uzvedības noteikumiem un/vai veco
pastiprināšanu saistībā ar CОVID-19, par jauna
dzīves ritma ieviešanu bērniem un
pieaugušajiem.
Помощь родителям в получиении ответов на
вопросы детей в каждодневной и кризисной
ситуациях, помощь в преодолении детских страхов,
тревоги и опасений, решение конфликтов детей в
отношениях с родными и близкими.
Информирование о новых правилах поведения,
касающихся чрезвычайной ситуации в связи с
распространением вируса CОVID-19, внедрения
нового ритма жизни детей и взрослых.

26020286

