
Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums 2008. gada septembris – novembris

Priecīgas, mirdzošas mūsu
mazo skolnieku acis, jūra gladio-
lu un asteru, mūzika, dzīvīgums
un smiekli skolu pagalmos, lepni
smaidi sejā vecākiem, mīlošs
skatiens skolotājiem… Lūk, tas
ir 1. septembris – jaunā mācību
gada sākums. Simtiem un  tūks-
tošiem bērnu, tas ir sākums vai
turpinājums lielajā ceļā uz pār-
steidzošo Zinību Pasauli.

23 vispārējās izglītības iestā-
dēs Daugavpilī (11 vidusskolās, 2
ģimnāzijās, 10 pamatskolās)
2008./2009. mācību gadā  pie zinī-
bu apgūšanas ķersies aptuveni
10850 audzēkņi. Turpinās iesākto

darbu 4 ārpusskolas izglītojošās
iestādes, kuru uzdevums – dot
iespēju esošajai paaudzei reali-
zēt sevi mākslā, kultūrā, daiļra-
dē, sportā.

Laipni savas durvis vērs Bēr-
nu un Jauniešu skola ‘’Jaunība’’,
divas sporta skolas, Izglītības
pārvalde, Jauniešu skola un pro-
fesionālā skola ‘’Mežciems’’.

Neskatoties uz to, ka pašlaik
pilsētā ir  28 bērnudārzi, vietas
visiem mūsu mazuļiem tomēr ne-
pietiek – Daugavpils sāk pieaugt!
Šī problēma gan rada sarežģītu
situāciju, gan ir priecīga – nepie-
ciešams celt jaunus bērnudārzus

un veidot papildus grupas. Tas ir
uzdevums jaunajam mācību ga-
dam, kas noteikti tiks izpildīts!

Daugavpils vislielākās cerī-
bas liek uz mūsu jaunatni. Un
vēlas redzēt to izglītotu, mērķtie-
cīgu un patriotisku. Tieši tāpēc
tik liels finansiāls atbalsts no
pašvaldības budžeta tiek novir-
zīts izglītībai, ārpusskolas nodar-
bību organizācijai un interešu iz-
glītībai mūsu bērniem un pusau-
džiem.

Par visu, kas saistīts ar darbu
Daugavpils izglītības pārvaldē
vēstīs mūsu informatīvais izde-
vums. n
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Pienācis jaunais mācību gads.
Klases ir piepildītas zināt-
kāriem pirmklasniekiem,
pieaugušajiem vecāko klašu
audzēkņiem. Pēc vasaras
brīvdienām pie darba ir
ķērušies mūsu cienījamie
pedagogi. 1. septembris – svētki
gandrīz katrā Daugavpils
ģimenē. Salīdzinoši liela
pilsētas budžeta daļa tiek
novirzīta izglītībai. Pedagogu
atalgojums tiek segts no valsts
budžeta, bet pašvaldības
uzdevums – attīstīt un uzturēt
kārtībā materiāli tehnisko un
metodisko bāzi skolās,
nodrošināt pakalpojumu
pieeju un  kvalitāti bērnu
pirmskolas izglītības iestādēs.
Ar ko tad mēs esam atnākuši
uz 2008. gada 1. septembri?
Par to – saruna ar Daugavpils
pilsētas mēru RITU STRODI.

– Nu jau 4 gadus pēc kārtas mēs
cenšamies apdāvināt mūsu izglītības
sfēru. Šis gads nav izņēmums: nodo-
dam ekspluatācijā Valsts ģimnāzijas in-
ternātu. Līdz šim ēka Saules ielā ne-
iederējās pilsētas kopskatā, bet nu tā ir
simpātiska un atguvusi savu dzīvīgu-
mu. Ģimnāzijai tā ir lieliska iespēja
apmācīt lielāku skaitu bērnu no kaimi-
ņu reģioniem, kam iepriekš nebija ie-
spējas dzīvot un  uzturēties mācībām
Daugavpilī. Projekta izmaksas ir aptu-
veni 730 000 latu – pašvaldības finan-
sējums – 40%, valsts finansējums – 60%.

Burtiski pēc 2–3 mēnešiem, no-
vembrī, Poļu skola iegūs jaunu, pil-
nībā rekonstruētu ēku. Tā būs ne tikai
ļoti skaista un plaša, bet arī daudz-
funkcionāla. Darbu izmaksas sastāda
1 400 000 latu. Pašvaldības finansē-
jums ir 51% no kopējām izmaksām,
bet Polijas valsts finansējums – 49%.

 Šajā gadā, vēršot uzmanību uz
problēmu risinājumu attiecībā uz 300
vietu trūkumu bērnudārzos, mēs ķē-
rāmies pie 13. bērnudārza rekon-
strukcijas, kas ir netālu no 10 vidus-
skolas, lai mēs šī mācību gada vidū
80 bērnus iekārtot praktiski jaunā
bērnudārzā. Lai palielinātu vietu
skaitu tiks būvēta piebūve 24. bērnu-
dārzam (Esplanāde), veikta Zeltkalna

pamatskolas ēkas rekonstrukcija (Jau-
nā Forštate), plānoti remontdarbi 21.
un 26. bērnudārzā (Ķīmiķu mikrora-
jons). Tiks izdarīts viss, lai 2009. gadā
pilnībā novērstu problēmu, kas sais-
tās ar bērnu iekārtošanu bērnudārzos.

Turpinās skolu ēdināšanas bloku
renovācijas darbi. 270 000 lati pare-
dzēti Daugavpils 17. viduskolas, 15.
vidusskolas un Centra ģimnāzijas ēdi-
nāšanas bloku renovācijai. Aptuveni
200 000 latu šogad plānots izlietot arī
7. un 11. bērnudārza siltumapgādes
sistēmu rekonstrukcijai.

Dome piešķir ievērojamus lī-
dzekļus ne tikai tekošajiem remon-
tiem skolās, bet arī jaunu metodisko
materiālu iegādei.

No pirmā septembra skolotāju
darba alga palielināsies par  60 latiem
par slodzi. Esmu ļoti priecīga saistībā
ar šo faktu, taču tagad Domei jāno-
drošina algas paaugstinājums tiem,
kas to saņem no pašvaldības:  vispār-
izglītojošo skolu un pirmsskolas izglī-
tības iestāžu pedagogiem. Šo izdevu-
mu segšanai pašvaldības budžetā būs
nepieciešami aptuveni 110 tūkstoši
latu. Protams, pašlaik vecākiem ir
daudz rūpju, lai sagatavotu bērnu
skolai, nākas tērēt diezgan lielas
naudas summas.  Saprotot, ka visiem
tas nav pa spēkam, mūsu Sociālo lietu
pārvalde veica lielu darbu palīdzības

sniegšanā tām ģimenēm, kurām ir
piešķirts trūcīgo statuss, kā arī daudz-
bērnu ģimenēm. Daudzas firmas un
pilsētas iedzīvotāji  palīdzēja ziedojot
apģērbu un kancelejas preces.

Nedēļu pirms pirmā septembra,
man likās, ka šiem zinību svētkiem
gatavojas visa pilsēta.  Lai jaunais mā-
cību gads ir veiksmīgs, neaizmirs-
tams, jaunu atklājumu pilns gan tiem,
kas mācās, gan tiem, kas pasniedz!
Veiksmi ceļā! n

Izglītība – prioritāte Nr.1
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Mums ir ar ko lepoties
Tā uzskata Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
OLGA DUKŠINSKA, sarunu
ar kuru uz jauna mācību gada
sliekšņa mēs piedāvājam
jūsu uzmanībai.

– Cien. Dukšinskas kundze, kas
tad ir tik sarežģīts organisms kā Dau-
gavpils pilsētas Izglītības pārvalde?

– Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvalde atbild un risina visus ar iz-
glītību saistītus jautājumus, kas
noteikti ir likumā „Par pašvaldībām”,
un, kurus deleģē Daugavpils pilsētas
dome. Un es varu piekrist, ka tiešām
Izglītības pārvalde ir ļoti sarežģīta un
nozīmīga struktūra.

–  Kā Jūs novērtējat mūsu izglī-
tības iestāžu metodisko bāzi, vai
mēs varam lepoties ar savām iz-
strādnēm?

– Jā, Daugavpils var lepoties ar
izglītības iestāžu metodisko bāzi,
savām izstrādnēm un izglītības pro-
grammām. Pateicoties Metodiskā un
Bilingvālā centra aktivitātēm skolo-
tājiem tiek piedāvāti dažādi tālākiz-
glītības kursi, organizēts Skolotāju
metodisko izstrādņu konkurss un
sniegta nepieciešama palīdzība peda-
gogiem. Ikdienas darbā mūsu skolo-
tāji kopsolī ar laikmeta prasībām vada
kvalitatīvas un interesantas stundas
skolēniem, pārzina mācību priekšme-
ta pasniegšanas metodiku. Daugav-
pils izglītības iestādes jaunajā mācību
gadā turpinās realizēt iepriekš licen-
cētās izglītības programmas. 2008. ga-
dā izglītības programmas aktualizēja
12. vidusskola, 16. vidusskola, 17. vi-
dusskola un Centra ģimnāzija. Īpašu
atsaucību gūst programmas skolē-
niem ar īpašām vajadzībām, kuri ir in-
tegrēti vispārizglītojošās klasēs. Šāda
integrācija notiek 7. pamatskolā, 8. pa-
matskolā, 11.pamatskolā, 16. vidussko-
lā, Poļu vidusskolā un 12. vidusskolā.
Joprojām pilsētas vidusskolās po-
pulāras ir dabaszinātņu un matemā-
tikas vidējās izglītības programmas.

Jaunajā mācību gadā tiks īste-
notas arī pedagoģiskās korekcijas
programmas 6. vidusskolā, 17. vidus-
skolā, 11.pamatskolā, 38. arodvidus-
skolā,kā arī Ruģeļu pamatskolā, tai

skaitā šo programmu varēs apgūt arī
ieslodzījuma vietās esošie.

Daugavpils izglītības iestādes
piedāvā arī dažādas mazākumtautību
izglītības programmas. Pilsētas vis-
pārizglītojošajās skolās mācās 55%
krievu tautības bērni, 23% latviešu
tautības, 14% poļu tautības, 3% balt-
krievu tautības, 1% ukraiņu, lietuvie-
šu tautības, 0,5% čigānu, 0,1% ebreju,
vāciešu utt. Sešās skolās izglītības
programmās dzimtā valoda ir latviešu
valoda, vienā – poļu valoda, pārējās –
krievu valoda.

Joprojām aktuāla ir mācību priek-
šmetu apguve valsts valodā un bi-
lingvāli. Šī procesa monitoringu un
tam nepieciešamo metodisko palīdzī-
bu sniedz Izglītības pārvaldes biling-
vālais centrs. Jau otro gadu, pētot cent-
ralizēto eksāmenu rezultātus, var ap-
galvot, ka mācību priekšmetu apguve
valsts valodā nav būtiski ietekmējusi
skolēnu zināšanu līmeni. Arī šajā mā-
cību gadā pašvaldība apmaksā papild-
stundas CLIL projekta īstenošanā mā-
cību priekšmetu pasniegšanai angļu
valodā, tādējādi papildinot skolēnu va-
lodu apguves iespējas. Arvien mazāk
skolēni izvēlas vācu valodas apguvi.

– „Cāļus skaita rudenī”, tāpēc
vēlētos uzzināt kādi ir mūsu absol-
ventu sasniegumi, cik no tiem kļu-
vuši par studentiem?

– Viens no skolas darba un izglī-
tības kvalitātes rādītājiem ir centra-

lizēto eksāmenu rādītāji vidusskolas
posmā, visaugstākie rezultāti, beidzot
mācību gadu, bija (A,B,C līmenis):
l Krievu vidusskola - licejs – 99,4%
l Daugavpils Valsts ģimnāzija –

        88,23%
l 9. vidusskola – 87,93%
l Centra ģimnāzija – 80,5%
l 3.vidusskola – 77,54 %
l Poļu vidusskola – 76,81.

Daugavpilī vidējais: 68,4 %, kas ir
augstāks rādītājs nekā iepriekšējā mā-
cību gadā. Populārākās augstskolas ir:
Rīgas Tehniskā universitāte, Daugav-
pils Universitāte, Latvijas Universitā-
te, bet daži turpina izglītību ārvalstīs.

– Vai skola palīdz tālākās izglī-
tības izvēlē?

– Skolās strādā speciālisti, kas
atbild par karjeras izglītības jautāju-
miem. Aktīvi šajā darbā piedalās gan
klašu audzinātāji, gan skolu psiholo-
gi. Projektu nedēļas laikā skolēni do-
das ekskursijās uz profesionālām iz-
glītības iestādēm, augstskolām, rūpnī-
cām un uzņēmumiem. Protams, ir ie-
spēja padomāt par profesijas izvēli.
Man patīk, kad skolēni aktīvi iesais-
tās tādā pasākumā kā „Ēnu dienas”
un iepazīstas ar dažādu profesiju pār-
stāvjiem.Vairāku gadu garumā sko-
lām ir izveidojušies cieši kontakti ar
Daugavpils Tehnisko universitāti,
Daugavpils Universitāti, Transporta
un Sakaru institūtu utt.

Turpinājums 4.lpp. uu
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⊳⊳ Sākums 3. lpp.

– Kāda uzmanība tiek pievērs-
ta ārpusskolas izglītībai, pieaugušo
izglītībai un bērnu brīvā laika or-
ganizēšanā? Iespējas un pieejamī-
ba?

– Daugavpils pilsētā liela vērība
tiek veltīta arī ārpusskolas izglītībai
un tās pieejamības nodrošināšanai.
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
organizē darbu 11 nodaļās un bērnu
klubos, un tos apmeklē vairāk nekā
2000 bērnu. Ar dažādiem sporta vei-
diem var nodarboties sporta skolu
sekcijās, piemēram, futbola, volejbo-
la, paukošanas, tenisa, šaušanas,
smagās atlētikas, biatlona utt. Jaunie-
ši un pieaugušie var attīstīt savas in-
tereses Jaunatnes skolā.

–  Ne mazāk svarīgs jautājums –
par mūsu bērnu drošību skolās. Kā
tiek risināta šī problēma?

– Tas ir viens no svarīgākajiem
jautājumiem, lai nodrošinātu bērnu
drošību gan skolās, gan pirmsskolas
izglītības iestādēs. Vairākās skolās jau
ir ierīkotas video novērošanas iekār-
tas (Vienības pamatskolā, 17. vidus-
skolā, 3. vidusskolā, 10. vidusskolā, 15.
vidusskolā, Logopēdiskajā internāt-
pamatskolā – attīstības centrā utt.).
Nākotnē sadarbībā ar Domi jāturpina
iesākto programmu, nepieciešams
katrā iestādē ierīkot centralizēto
ugunsdrošības signalizāciju. Daudz
tiek darīts, lai nodrošinātu bērnu dro-
šību bērnu dārzos.

– Kādi ir Izglītības pārvaldes
2008./09. māc. gada galvenie uzde-
vumi?

– Viens no svarīgākajiem uzde-
vumiem būs turpināt darbu pie peda-
gogu darba kvalitātes novērtēšanas
kritērijiem. Nepieciešams turpināt
darbu pie vispārējās vidējās izglītības
satura reformas jautājumiem. Svarīgi
mācību procesā aktīvāk izmantot in-
formāciju tehnoloģijas un turpināt ES

Izglītības pārvaldes kontaktinformācijaMums ir
ar ko
lepoties

finansētu dabaszinātņu kabinetu re-
novāciju un modernizāciju. Svarīgs
jautājums ir turpināt darbu pie Dau-
gavpils pilsētas izglītības sistēmas
stratēģijas programmas izstrādes
2009.–2013.g.

–  Jūsu novēlējumi uzsākot jau-
no mācību gadu.

– Novēlu visiem pedagogiem, sko-
lēniem, vecākiem veiksmīgu 2008./

2009. mācību gadu! Lai tas atnes sko-
lēniem labas sekmes, jaunas zinā-
šanas, skolotājiem – radošas idejas un
augstu atalgojumu, vecākiem – vai-
rāk laika veltīt savu bērnu audzinā-
šanai.

Viens no svarīgākajiem veiks-
mes principiem ir konkrēts mērķis,
atvērtība un pozitīva domāšana. „Tam
kuģim, kuram nav galamērķa, nekad
nepūtīs ceļavējš.” n
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2008./2009.mācību gadā mēs atkal
mācīsimies vienā skolas ēkā – Tautas
ielā 11. Sākumskolas ēka tika atdota pil-
sētai, tā kā trūkst ēku pirmsskolas mā-
cību iestādēm. Skolas kolektīvs un ve-
cāki to saprot un atbalsta, tāpēc vasarā
tika veikts liels darbs – pārveidoti un
pielāgoti mācību kabineti sākumskolas
skolēnu vajadzībām, kā arī aprīkoti ar
atbilstošām mēbelēm, izremontēti sa-
nitārie mezgli. Paldies pilsētas Domei,
Izglītības pārvaldei par materiālu at-
balstu, tāpat mūsu celtniekiem, kas
savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši mūs-
dienu prasībām veica remontdarbus.

Lai jaunajā mācību gadā strādātu
efektīvāk un atbilstoši mūsdienu pra-
sībām, tika iepirktas 2 interaktīvās tā-
feles, jauni datori, balsošanas sistēma,
dokumentu kamera, televizori, mag-
netafoni, daudzos kabinetos nomai-
nīts apgaismojums un mēbeles.

Jauno mācību gadu, protams,
sagaidām ar labu garastāvokli un
vēlmi realizēt ieplānotos uzdevu-
mus bērnu audzināšanas un attīstī-
šanas darbā. Arī iestādes telpas ir sa-
gatavotas jaunajam mācību gadam,
veikts nepieciešamais kosmētiskais
remonts, sakārtota un atjaunota ma-
teriālā bāze. Esam gatavi sagaidīt
mūsu pilsētas mazos pirmsskolnie-
kus ar cerību, ka viņiem mūsu iestā-
dē būs mājīgi, interesanti un jautri .

Es, kā iestādes vadītāja, centī-
šos sekmēt, lai katrs iestādes darbi-
nieks pilnveidotos profesionāli, lai
kolektīvs strādātu radoši, lai psiho-
loģiskais klimats iestādē būtu lab-
vēlīgs. Galvenie uzdevumi mūsu
kolektīvam šajā mācību gadā būs:

l nodrošināt kvalitatīvu 5-6.g.
bērnu sagatavošanu skolai, virzot
bērnu attīstību uz veiksmīgu skolas
gaitu sākumu;

l veicināt bērnu veselības no-
stiprināšanu, izmantojot faktoru
daudzveidību, kas ietekmē bērna
fizisko attīstību;

l veidot nacionālo pašapziņu,
izpratni par piederību  Latvijas vals-
tij, interesi par latviešu tautas tra-
dīcijām un vēlēšanos aktīvi līdzdar-
boties tajās;

l pilnveidot sadarbību ar vecā-
kiem dažādu svētku un pasākumu
organizācijā. n

12. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja

SKAIDRĪTE REBEKINA

Pārdomas pirms jaunā mācību gada
Šogad mūsu skolā nokomplek-

tētas trīs 1. klases, tie ir 90 skolēni.
Diemžēl, visus kandidātus  uzņemt
nevarējām, telpu trūkuma dēļ.

Skolā izveidotas trīs 10. klases
trijās izglītības programmās:

l matemātikas, dabaszinību un
tehniskais virziens (fizika un dator-
zinības);

l matemātikas, dabaszinību un
tehniskas virziens (tehnika un ling-
vistika);

l vispārizglītojošais virziens.
Priecē centralizēto eksāmenu re-

zultāti, kaut gan tie liek domāt par vēl
neizmantotajām iespējām. Liels prieks
par aptuveni 70% mūsu skolas abitu-
rientiem, kam ir izdevies iestāties
augstskolu  budžeta vietās, pārsvarā
tehniskajās fakultātēs. n

10. vidusskolas direktore
INA KIRŅIČANSKA

Lai bērni justos
kā mājās
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Jaunatnes skola

Parādes iela 7
(5. pamatskolas telpās, 3. stāvā)

Daugavpils pilsētas Jaunatnes
skola dibināta 1994.gadā pēc dāņu ko-
lēģu pieredzes kā interešu izglītības
iestāde. Tā ir oficiāla mācību iestāde,
kura palīdz risināt ne tikai skolēnu un
jauniešu, bet arī pieaugušo izglītības
problēmas. Jaunatnes skolā klausītā-
jiem ir iespējas paaugstināt savu zi-
nāšanu līmeni, iegūt jaunas prasmes
un iemaņas.

Lai cilvēkiem būtu vieglāk integ-
rēties mūsu sabiedrībā, skola piedāvā:

l piecu līmeņu angļu valodas,
l latviešu valodas (sarunvaloda,

sagatavošanās valsts valodas atestā-
cijai),

l sagatavošanās naturalizācijas
eksāmenam,

l vācu valodas,
l franču valodas,
l datorzinību kursus,
l kā arī floristikas, rokdarbu,

lietvedības un citus kursus.
Lai vispārizglītojošajā skolā sko-

lēni labāk apgūtu mācību vielu, Jau-
natnes skola organizē kursus sekojo-
šos mācību priekšmetos: matemātikā,
fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Pēc skolēnu
vēlmēm skola var piedāvāt palīdzību
arī citos mācību priekšmetos.

Skola organizē kursus no 1. sep-
tembra līdz 30.jūnijam. Kursu ilgums
ir divi-trīs mēneši. Mācību program-
mas tiek sastādītas, pamatojoties uz
izglītojamo vēlmēm un vajadzībām,
tās apstiprina skolas direktors. n

Precizēt informāciju
par nodarbību laikiem var
pa tālruņiem: 654-27962, 654-33195,
m.t. 29106937, vai izmantojot
skolas elektronisko pastu:
jaunatnesskola@inbox.lv

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņi
ateiV eserdA snofeleT uvÓtkelok,uÚicluP

smukuasonupurgiav
ukeinbÓlaD

smucev

aÔadonsabÓtÓlgzisediV

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "akitsirolF" .g22ñ21

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "sniazidotiF" .g81ñ8

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "anaodieV" .g41ñ8

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "iguardsabaD" .g9ñ7

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "smumpaeluasaP" .g11ñ9

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "sÁmnuabaD" .g51ñ7

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 raajif‚rgoeÏooZ"
"meitamapsajiÏoloke .g61ñ31

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "abÓceintÁpdavoN" .g51ñ21

alokssudiv.6 2‚lei‚l‚numoK 35617862 "smumpaeluasaP" .g21ñ01

alokssudiv.6 2‚lei‚l‚numoK 07373-456 "sklupzaM" .g51ñ01

sbulkunrÁB
"itovaabarduS"

,32‚leiuv‚tS
7‚leisatuaT

,57005-456
07373-456 "anaodieV" .g21ñ8

aÔadonsedarnuajs‚ksinheT

PSK 29‚leiulimS 90834-456 ed‚rtspakoksalsk‚M .g61ñ9

PSK 29‚leiulimS 90834-456 ir‚kiniM .g71ñ9

PSK 29‚leiulimS 57240062 smsiledomaivA .g52ñ9

PSK 29‚leiulimS 57240062 smsiledomuÏuK .g52ñ9

PSK 29‚leiulimS 57240062 smsiledomueÌaR .g52ñ9

PSK 29‚leiulimS 57240062 iÌ˚pasiaG .g21ñ8

PSK 29‚leiulimS 90834-456 alsk‚m‚ÌiteiL .g61ñ7

PSK
"itovaabarduS"

29‚leiulimS
32‚leiuv‚tS

90834-456
57005-456 akit‚motuanuakinortkelE .g81ñ9

PSK 29‚leiulimS 90834-456 itsif‚rgeletoidaR .g81ñ9

PSK 29‚leiulimS 90834-456 irotaD .g51ñ9

sbulkugnitraK a12‚lei‚rua– 24235492 itrak-oG .g61ñ8

alokstamap.8 42‚leisned¤ 22838292 itsidÁpoM .g81ñ9

"abÓnuaJ"CJB 71‚leiarupmuP 49173-456 ÚiclupotoF .g52ñ01

"abÓnuaJ"CJB 71‚leiarupmuP 49173-456 smsiledomotuA .g61ñ9

aÔadonsabÓtÓlgziatropS

"agitS"sbulkatropS 6‚leiureine˛nI 15237192 snoltairT .g22ñ01

"an˚troF"sbulkunrÁB 63‚leisabÓneiV 91472-456 sadiaG .g81ñ41

"an˚troF"sbulkunrÁB 63‚leisabÓneiV 91472-456 ituakS .g81ñ41

STSTLUD 1‚leised‚raP
‚leiukeind‚rtS 96633462 ssinetadlaG .g81ñ41

"agitS"sbulkatropS 6‚leiureine˛nI 73736282 s‚naÁtneirO .g41ñ01

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 s‚naÁtneirO .g61ñ21

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 smsir˚T .g41ñ01

"agitS"sbulkatropS 6ureine˛nI 96633362 if‚rgotraK .g02ñ9

aÔadonsabÓtÓlgzir˚tluK

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 adolavuÔgnA .g61ñ9

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 adolavuc‚V .g91ñ31

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 adolavueivtaL .g61ñ01

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 anaÁmmargorP.irotaD .g91ñ11

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "eluasapurotaD" .g61ñ9

"abÓnuaJ"CJBCJB
6.rNIIP

7‚leisatuaT
7‚leiavosarke“ 07373-456 "etÓrecluaS"sajedatropS .g42ñ4

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 aloks‚ksitÁtsE .g6ñ3
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Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņi
ateiV eserdA snofeleT uvÓtkelok,uÚicluP

smukuasonupurgiav
ukeinbÓlaD

smucev

aÔadonsabÓtÓlgzir˚tluK

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 ajidutsatelaB .g51ñ3

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "ajiz‚tnaF".tssajif‚rgoeroH .g61ñ5

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "ezÓdaraP"ajidutsujeD .g32ñ7

"apr‚V" 42‚leiseleboD "emskÓL"svÓtkelokujedsatuaT .g32ñ51

alokssudiv.6
alokssudiv.21

2‚lei‚l‚numoK
8‚leisaÚuaK

32332-456
15483-456

raajidutsujedñ"etÓletskrizD"
meitnemelesakit‚borka .g22ñ6

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "imtiruneids˚M"apurgujeD .g81ñ7

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "nugdekaN"apurgurekierB .g02ñ61

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "alsk‚maj‚tolÁT" .g71ñ7

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 ÚiclupunÁleboG .g81ñ31

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "iM-eR"silbmasnA .g02ñ3

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "sirasavaP"silbmasnA .g81ñ5

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 ÚiclupureivalK .g71ñ4

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 ÚiclupanoedrokA .g02ñ8

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 Úiclupsar‚tiÃ .g02ñ9

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "sdrokA"silbmasnautsinoedrokA .g42ñ21

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 anaÓdañ"slomakujvruB" .g51ñ8

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "slitS"Úiclupsana˚– .g91ñ31

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 anaodievudeiZ .g51ñ8

.kspsabÓneiV 23‚leisajiz‚nmiÃ 94402-456 stropsart‚eT .g81ñ41

"abÓnuaJ"CJB 7‚leisatuaT 07373-456 "sdr‚V" .g71ñ11

"abÓnuaJ"CJB 71‚leiarupmuP.A 49173-456 "anaolgzeM" .g81ñ01

"abÓnuaJ"CJB
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71‚leiarupmuP.A
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49173-456
12314-456 "ÚizdeiD"Úiclupsana˚zI .g51ñ8

"abÓnuaJ"CJB 71‚leiarupmuP.A 49173-456 "‚jiÏolortsasdaveI" .g12ñ11

IIP.03 a74‚leiamukuT 19203-456 "ateilÔator‚tskÓM" .g6ñ5
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"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 "agnoliM"silbmasnasial‚koV .g91ñ5

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 sirt‚etueinuaJ .g51ñ31

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 sirt‚etuÔÔeL .g71ñ21

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 nuanaÁurtsnokubrÁÏpA"

"anaÁledom .g81ñ7

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 "akitaB"ÚicluP .g21ñ01

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 "sniazidarÓpaP"ÚicluP .g21ñ6

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 alsk‚m‚l‚uzivñ"adolavsalsk‚M" .g61ñ6

IIP.21 32‚leiuv‚tS
01‚leiajezuM 57005-456 sajedumujokÓraS .g6ñ4

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 "a˛‚riV"ajidutsujeD .g61ñ5

sbulkunrÁB
"itovaabarduS" 32‚leiuv‚tS 57005-456 "anaolgzeM" .g41ñ9

sonojarorkimibulkunrÁB

"elimS"sbulkunrÁB 4‚leisliptsurK .g61ñ7

meinrÁbsbulkunrÁB
m‚bÓzdajavm‚apÓra

"abÓdrislÁfi"
02‚leislipstneV 20413-456 .g52ñ7

"iÔeÏuR"sbulkunrÁB 92‚leioitfarG 05636062 .g61ñ7

"an˚troF"sbulkunrÁB 63‚leisabÓneiV 91472-456 .g61ñ7
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Pilsētas izglītības iestādes
SMUKUASON ESERDA I“URL¬T STSAP-E

salokstamaP

alokstamap.5 7sed‚raP 12172456 vl.ollopa.slipvaguad@ksv5

alokstamap.7 1uÚ˚– 69934456 vl.mocria@7ksp

alokstamap.8 42sned¤ 76142456 vl.mocria@ksp8

alokstamap.11 1utketihrA 12314456 vl.ollopa.slipvaguad@ksv11

alokstamapsabÓneiV 23sajiz‚nmiÃ 94402456 vl.xobni@kspvd

alokstamapsaÚaksaS 7seluaS 07852456 vl.gtal@anaksas

alokstamapuÔeÏuR 9samsiaG 15443456 vl.xobni@alokstamapulegur

salokssudiV

ajiz‚nmiÏstslaVslipvaguaD 33aÚkoteiC 61212456 vl.moktuad@gvd

sjecil-alokssudivuveirK 95satuaT 67013456 vl.ollopa@lkd.sjecil

alokssudiv.3 03aÚiaR 03032456 vl.xobni@ksv3guad

ajiz‚nmiÏartneC 71savadnaK 13182456 vl.olleh@gcpd

alokssudiv.6aÚiaR.J 2‚l‚numoK 21352456 vl.mocria@ksv6guad

alokssudiv.9 74arbmevon.81 85412456 vl.xobni@ksv.9

alokssudiv.01 11satuaT 70523456 vl.gtal.01ksv@01sv

alokssudiv.21 8saÚuaK 25983456 vl.ollopa.slipvaguad@ksv21

.31 alokssudiv 4saklaV 73263456 vl.mocria@31ksv

alokssudiv.51 b2saklaV 72213456 vl.gtal.51ksv@ksv

.61 alokssudiv 04uÚevA 04167456 vl.xobni@61ksv

)mÁsalkuÚiamarakavra(alokssudiv.71 54savaraV 00975456 vl.ollopa@loohcs71

alokssudivuÔoPaksdusliP.J 2savaraV 30015456 vl.mocria@ksvlopd

sed‚tseiubÓc‚ms‚l‚icepS

alokstamap‚l‚iceps.1 b791arbmevon.81 79212456 vl.ollopa-e@1aloksceps

alokstamap‚l‚iceps.4 11sadiaruT 27424456 vl.mocria@ceps4

srtnecsabÓtsÓttañalokstamapt‚nretni‚ksidÁpogoL 1savabA 67724456 vl.ollopa@depogol

sed‚tseisalokssmriP

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.1 34sajicatS 47312456

meidÓlavni-meinrÁbed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.2 4asleohiM 41242456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.3 8selopiaR 04984456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip‚l‚iceps.4 1ukeindoP 25312456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.5 14uv‚tS 49405456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.6 7avosarke“ 36132456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.7 8utraT 60284456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.8 64seleboD 68513456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip‚l‚iceps.9 b51sed‚raP 18462456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.01 65ukeind‚rtS 26153456 vl.xobni@iip01guad

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.11 a51uÔegeiÕ 29747456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.21 01ajezuM 23172456 vl.xobni@21iip

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.41 a63sabÓneiV 87892456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip‚ksidÁpogol.51 a4slipstneV 69265456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.71 6anoidatS 06762456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.81 5sed‚raP 19372456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.02 91aksniÔeZ 65014456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.12 66ukeint‚J 70404456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.22 05uriV 65674456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.32 001ulimS 49724456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.42 9ajezuM 33782456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.62 02‚rua– 28814456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.72 a901saksuaB 97333456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.82 73saj‚peiL 53043456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.92 b83sabÓneiV 65292456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.03 a74amukuT 19203456

ed‚tseisabÓtÓlgzisalokssmrip.23 7ul‚M 29443456

sed‚tseisalokssupr¬

"abÓnuaJ"srtnecueinuajnuunrÁB 7satuaT 78753456 vl.xobni@abinuaj

SSJB.1 16aÚkoteiC 80172456

SSJB.2 a71savadnaK 70192456

SSJBsajetimokatropsslipvaguaD 96aÚiaR 64352456

"sudelslipvaguaD" a74sajicatS 43732456

alokssentanuaJ 7sed‚raP 59133456


