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Pašvaldības nosaukums Vārds Uzvārds Amats Tel. nr. E-pasts 

Aizkraukles novada 
pašvaldība 

Žanna Miezīte 
Neretas Izglītības, kultūras, 

sporta, tūrisma un jaunatnes 
lietu nodaļas vadītāja 

29339832 zanna.miezite@gmail.com 

Alūksnes novada 
pašvaldība 

Inga Meirāne 
Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes izglītības 

metodiķe 

27790488; 
64381521 

inga.meirane@aluksne.lv  

Augšdaugavas novada 
pašvaldība 

Inese Zuģicka 
Augšdaugavas novada Izglītības 

pārvaldes metodiķe 
65422259; 
26155633 

inese.zugicka@augsdaugavasnovads.lv 

Ādažu novada pašvaldība 

Ināra 
 
 

Aija 

Briede 
 
 

Kalvāne 

Ādažu novada domes izglītības 
darba un jaunatnes lietu 

speciāliste 
 

Carnikavas novada domes 
Izglītības nodaļas vadītāja 

 

25936485 
 
 

26544669 

inara.briede@adazi.lv 
 

aija.kalvane@carnikava.lv 

Balvu novada pašvaldība Ilona Salmane 
Bērnu un jauniešu centra 

metodiķe 
29440694 ilona.salmane@balvi.lv 

Bauskas novada 
pašvaldība 

Sanita Reinsone 

Bauskas novada pašvaldības 
iestādes “Iecavas novada 

pašvaldības administrācija” 
Izglītības nodaļas izglītības 

speciāliste 

29428476 sanita.reinsone@iecava.lv 

mailto:zanna.miezite@gmail.com
mailto:inga.meirane@aluksne.lv
mailto:inese.zugicka@augsdaugavasnovads.lv
mailto:inara.briede@adazi.lv
mailto:aija.kalvane@carnikava.lv
mailto:ilona.salmane@balvi.lv
mailto:sanita.reinsone@iecava.lv
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Cēsu novada pašvaldība Lolita Kokina 
Cēsu novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Izglītības pārvaldes vadītāja 

64121009; 
29259695 

lolita.kokina@cesis.lv  

Daugavpils pilsētas dome Lidija Plavinska 
Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes Izglītības atbalsta 

nodaļas vadītāja 

28330063; 
65407437 

lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv 

Dienvidkurzemes novada 
pašvaldība 

Iveta Kļevcova 
Dienvidkurzemes 

novada pašvaldības projektu 
vadītāja 

29983141 iveta@aizpute.lv   

Dobeles novada 
pašvaldība 

Anita Celmiņa 
Dobeles novada Izglītības 

pārvaldes metodiķe 
25495679; 
63700134 

anita.celmina@dobele.lv 

Gulbenes novada 
pašvaldība 

Ramona Ruņģe-Keiša 
Gulbenes novada Izglītības 

pārvaldes izglītības metodiķe 
25613410 ramona.runge@gulbene.lv 

Jelgavas novada 
pašvaldība 

Ineta Freimane 
Izglītības pārvaldes galvenā 

speciāliste interešu izglītības 
jautājumos 

26392154 ineta.freimane@jelgavasnovads.lv 

Jelgavas valstspilsētas 
pašvaldība 

Anna Sloka 
Jelgavas Izglītības pārvaldes 
galvenā speciāliste izglītības 

jautājumos 

63012463; 
29000008 

anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

Everita Stradiņa 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centra vizuālās, vides un 
jaunatnes lietu izglītības 

metodiķe 

26013153 everitastradina@inbox.lv 

mailto:lolita.kokina@cesis.lv
mailto:lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv
mailto:iveta@aizpute.lv
mailto:ramona.runge@gulbene.lv
mailto:ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
mailto:inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv
mailto:everitastradina@inbox.lv
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Jūrmalas pilsētas dome Spodra Austruma 
Jūrmalas pilsētas Izglītības 

pārvaldes Profesionālās, interešu 
un tālākizglītības nodaļas vadītāja 

29274811 spodra.austruma@jurmala.lv 

Krāslavas novads Regīna Pauliņa 

Krāslavas novada pašvaldības 
Dagdas pilsētas un pagastu 

apvienības Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja 

26569588 regina_rutka@inbox.lv 

Kuldīgas novada 
pašvaldība 

Lilita Mačtama 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece 

27841950; 
63322238 

lilita.mactama@kuldiga.lv  

Ķekavas novada 
pašvaldība 

Ilze Lisovska 
Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes galvenā speciāliste 

izglītības jautājumos 

26549842 ilze.lisovska@kekava.lv 

Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija 

Marina 
 

Aelita 

Vikaine 
 

Jankovska 

Liepājas Bērnu un jaunatnes 
centra metodiķe 

 
Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes eksperte jaunatnes un 
karjeras jautājumos 

28629853; 
29871558 

 
63489143; 
26665047 

marina.vikaine@liepaja.edu.lv 
aelita.jankovska@liepaja.edu.lv 

Limbažu novada 
pašvaldība 

Liene Čečiņa 

Limbažu novada pašvaldības 
centrālās administrācijas 

izglītības un kultūras nodaļas 
lietvede 

26300217 liene.cecina@limbazi.lv 

Līvānu novada dome Zane Praņevska 
Līvānu Bērnu un jauniešu 

centra direktore 

27853153; 
26595334 

zane.pranevska@lbjc.lv  

mailto:spodra.austruma@jurmala.lv
mailto:regina_rutka@inbox.lv
mailto:lilita.mactama@kuldiga.lv
mailto:ilze.lisovska@kekava.lv
file://///LKM1/OrgData/Simtgade/LATVIJAS%20SKOLAS%20SOMA/Apkopojumi/Kontakti/2020/marina.vikaine@liepaja.edu.lv
mailto:aelita.jankovska@liepaja.edu.lv
mailto:liene.cecina@limbazi.lv
mailto:zane.pranevska@lbjc.lv
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Ludzas novada pašvaldība Eleonora Obrumāne 
Ludzas novada Bērnu un jauniešu 

centra direktore 
27704686; 
65722189 

ludza.bjc@ludzasnovads.lv; 
eleonora.obrumane@ludzasnovads.lv  

Madonas novada 
pašvaldība 

Dace Sināte 
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra izglītības metodiķe 
26442207 bjc@madona.lv 

Mārupes novada 
pašvaldība 

Sarmīte Antiņa Izglītības dienesta vadītāja 25448489 sarmite.antina@marupe.lv 

Ogres novada pašvaldība Anita Sārna 
Galvenā speciāliste profesionālās 

ievirzes un Interešu izglītības  
jautājumos 

26490313 anita.sarna@ogresnovads.lv 

Olaines novada pašvaldība Agnese Mīļā 
Olaines novada pašvaldības 

izglītības speciāliste 
67146038; 
20008311 

agnese.mila@olaine.lv 

Preiļu novada pašvaldība Aija Caune 
Preiļu novada Bērnu un jauniešu 

centra direktore 
65381394; 
29221574 

aija.caune@preili.lv 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

Aija Dundure 

Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības un sporta pārvaldes 

speciāliste bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos 

29405904; 

64607173 
aija.dundure@saskarsme.lv 

Rēzeknes pilsētas dome Vita Mežore 
Rēzeknes pilsētas Izglītības 

pārvaldes galvenā speciāliste 
metodiķe 

26449575; 
64605856 

met_centrs@rezekne.lv  

Rīgas pilsētas pašvaldība Velta Zdanovska 
Izglītības pārvaldes Vispārējās 

izglītības skolu nodaļas galvenā 
67181284; 
26674262 

Velta.Zdanovska@riga.lv 

mailto:ludza.bjc@ludzasnovads.lv
mailto:eleonora.obrumane@ludzasnovads.lv
mailto:bjc@madona.lv
mailto:sarmite.antina@marupe.lv
mailto:anita.sarna@ogresnovads.lv
mailto:agnese.mila@olaine.lv
mailto:aija.caune@preili.lv
mailto:aija.dundure@saskarsme.lv
mailto:met_centrs@rezekne.lv
mailto:Velta.Zdanovska@riga.lv
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speciāliste – eksperte 

Ropažu novada pašvaldība Vija Tomiņa 
Ropažu novada pašvaldības 

Stopiņu pagasta izglītības darba 
speciāliste 

29434080; 
66104000 

vija.tomina@ropazi.lv 

Salaspils novada dome Linda Strazdiņa 
Salaspils novada pašvaldības 

administrācijas Izglītības daļas 
izglītības metodiķe 

67981016; 
68202961 

linda.strazdina@salaspils.lv 

Saldus novada pašvaldība Undīne Vanaga Izglītības pārvaldes speciāliste 28658332 undine.vanaga@saldus.lv 

Saulkrastu novada 
pašvaldība 

Dita Trapenciere 
Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja 
28372658 dita.trapenciere@saulkrasti.lv  

Siguldas novada 
pašvaldība 

Daiga Melcere  29100463 daiga.melcere@malpils.lv  

Smiltenes novada 
pašvaldība 

Gunta Grigore 
Smiltenes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes vadītāja 
25441976; 
64707875 

gunta.grigore@smiltene.lv 

Talsu novada pašvaldība 
Doloresa 

 
Dana 

Lepere 
 

Šteinberga 

Talsu novada Bērnu un jauniešu 
centra direktore 

Jaunatnes lietu speciāliste 

29423752 
 

28355770 

doloresa.lepere@talsi.lv 
 

dana.steinberga@talsi.lv 

Tukuma novada 
pašvaldība 

Egija Muižniece 
Izglītības darba speciālists 

vispārējās izglītības jautājumos 
26335356 egija.muizniece@kandava.lv  

Valkas novada pašvaldība Līga  Lāne 
Valkas novada Izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes nodaļas 
Kultūras darba organizatore 

22042722 liga.lane@valka.lv 

mailto:vija.tomina@ropazi.lv
mailto:undine.vanaga@saldus.lv
mailto:dita.trapenciere@saulkrasti.lv
mailto:daiga.melcere@malpils.lv
mailto:gunta.grigore@Smiltene.lv
mailto:doloresa.lepere@talsi.lv
mailto:dana.steinberga@talsi.lv
mailto:egija.muizniece@kandava.lv
mailto:liga.lane@valka.lv
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Valmieras novada 
pašvaldība 

Liene Dembovska 
Valmieras Izglītības pārvaldes 

Izglītības projektu vadītāja 
64207154; 
28640402 

liene.dembovska@valmierasnovads.lv 

Varakļānu novada 
pašvaldība 

Aina Kazāka 
Varakļānu vidusskolas skolotāja 

un direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

29365092 aina.kazaka@inbox.lv 

Ventspils novada 
pašvaldība 

Tamāra Kuciņa Izglītības pārvaldes metodiķe 20234883 tamara.kucina@ventspilsnd.lv  

Ventspils pilsētas dome Juris Šauriņš 

Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības iestādes “Ventspils 

pilsētas Izglītības pārvalde” 
vecākais izglītības darba 

speciālists 

63601226 juris.saurins@ventspils.lv 

 

mailto:liene.dembovska@valmierasnovads.lv
mailto:tamara.kucina@ventspilsnd.lv

