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POPULĀRĀKĀS KĀZU VIETAS
RĒZEKNES NOVADĀ j

AR EIROPAS FONDU FINANSĒJUMU
ATJAUNOTAJĀ

LŪZNAVAS MUIŽĀ UN ŪDENS
TŪRISMA ATTĪSTĪBAS CENTRA BĀKA
Rēzeknes novads ir lieliska vieta kāzu rīkošanai, un daži par Eiropas
naudu renovētie objekti – Lūznavas muiža un Ūdens tūrisma attīstības
centrs Bāka, ir kļuvuši par populāram vietām kāzu norisei.
“Laulību ceremonija ir viens no svarīgākajiem kāzu dienas notikumiem, un
daudzi vēlas padarīt to īpašu”, stāsta Rēzeknes novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Marija Deksne. “Kopš 2013. gada, kad laulību reģistrāciju
atļauts rīkot ārpus dzimtsarakstu nodaļas vai baznīcas telpām,
izbraukuma ceremonijas Rēzeknes novadā guvušas lielu popularitāti.
Laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam ārpus dzimtsarakstu nodaļas
reģistrēt laulību izvēlējušies 62 pāri.”
Ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka” kopš 2010. gada notikušas 85 kāzu svinības un 16 kāzu ceremonijas, 150 kāzu
fotosesijas un pieturas vieta kāzām. Bākas saimniece Agnese Ceirule priecājas, ka cilvēki no visas Latvijas arvien vairāk
izvēlas rīkot kāzas pie Lubāna skaisto ainavu un brīnišķīgās auras dēļ: ”Kāzu ceremonijas pie mums biežāk tiek rīkotas uz
jumta terases. Ir bijuši gadījumi, kad ceremonijas ir uz lielās pontonu laipas Lubāna ezerā un brīvdabas estrādē! Pēdējos
gadus novērots, ka kāzu viesiem ir noteikts dress code, izvēloties vienādas krāsas apģērbu. Kāzu fotosesijās piedalās
vairāki fotogrāfi, tiek izmantoti droni. Liela uzmanība tiek pievērsta galda noformējumam - ziedi, sveces, galda kartes.
Interesanta tendence, ka alkoholiskos dzērienus uz galda neliek, ir atsevišķs bārs! Bieži dzirdam vārdus: “Cik skaisti un
mierīgi pie jums! Nevarējām iedomāties, ka tik tālu no Rīgas var būt tik skaista un neparasta vieta kā “Bāka”!”

Lūznavas muiža kā kāzu rīkošanas vieta ir ļoti populāra, saka muižas klientu apkalpošanas darbiniece Ruta
Polovinkina: ”Pēdējo triju gadu laikā vairāk nekā 100 pāri Lūznavas muižu ir izvēlējušies gan par laulību noslēgšanas
vietu, gan par vietu kāzu fotosesijām, kāzu pieturām, kā jauku un bezgala romantisku vietu svinībām. Muižas
mākslinieciskā gaisotne, jūgendstila noskaņas, kas sasaucas ar mūsdienu tradīcijām, liek šeit justies gaidītiem,
mīlētiem un arī dalīties ar savu mīlestību. Jaunie pāri, kas svin savu balto dienu Lūznavas muižā, ir ne tikai no Rēzeknes
novada, Latgales, bet arī no Rīgas, Jūrmalas un citām tālākām vietām, arī ārzemēs dzīvojošie tautieši bieži vien
Lūznavas muižu izvēlas par vietu, kur tiks dibināta viņu ģimene. Savu izvēli pamato ar to, ka šeit ir ļoti jauka un
romantiska vieta – brīnišķīgs un atjaunots kultūrvēstures objekts - muižas ēka ar savu neparasto arhitektūru un
pievilcību, jebkurā gadalaikā apburošais parks, kas ir ļoti piemērota vieta kāzu pastaigām un fotosesijām. Aizvien
populārākas kļūst garas kāzu fotosesijas, kas reizēm ilgst vairākas stundas, citreiz pat šķiet, ka pasākuma iemūžināšana
ir svarīgāka par pašu pasākumu! Kā kuriozu varu minēt kāzu fotosesiju muižā, kas beidzās deviņos vakarā, kad viesi bija
tik nogaidījušies, ka ik pēc maza brītiņa kāds zvanīja un jautāja, kad beidzot atbrauks jaunais pāris.
Gadās arī jautri atgadījumi, piemēram, svarīgi viesi nokavē laulību ceremoniju Lūznavas muižā, jo nav iegaumējuši laulību
vietas nosaukumu, un Lūznavas vietā aizbraukuši uz Ludzu (“bija kaut kur aiz Rēzeknes, uz L burta...”)!”
Sagatavoja Diāna Selecka
Foto: Linda Lauva un no Lūznavas muižas arhīva
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RĒZEKNES NOVADĀ TIKS UZSĀKTA SENIORU APRŪPE MĀJĀS

No 2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība kopā ar Biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas domi,
Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, kā arī Utenas un Molētu rajona pašvaldībām no Lietuvas ir iesaistījusies
Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projektā „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb
Aging in Comfort (tulk.- vecumdienas komfortā).
Rēzeknes novada pašvaldības vajadzībām tiks iegādāts specializētais transportlīdzeklis, kur būs paredzēta vieta diviem
ratiņkrēsliem un nestuvēm. Transportu izmantos sociālie aprūpētāji, ko sauks par mobilajām brigādēm, kas izbrauks pie
cilvēka uz mājām un sniegs nepieciešamos pakalpojumus uz vietas.
Projekta ietvaros notiks arī mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības. 2018.gada decembrī notika sociālo darbinieku
pieredzes apmaiņas brauciens uz Borlanges reģionu Zviedrijā, lai iepazītos ar viņu pieeju mājās pakalpojumu
nodrošināšanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kopumā plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus mājas aprūpes
pakalpojuma sniegšanai četros rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Moletai) un vienā novada pašvaldībā (Ilūkste),
tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Tiks izstrādāta arī rokasgrāmata mobilo
brigāžu darbiniekiem.
Uzziņai:
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLU TĪKLS – MALTAS VIDUSSKOLA
KĻŪST PAR ERASMUS + DALĪBSKOLU
Uzņēmējdarbības skolu tīkls ir projekts, kura mērķis ir palīdzēt izstrādāt inovatīvu pieeju uzņēmējdarbības
izglītības programmām.
No Eiropas Savienības programmas Erasmus + (2018-1-PT01-KA201-047413) līdzfinansētā projektā darbosies
organizācijas no Portugāles (DNA Cascais un DYPALL Network), Grieķijas (Karditsa vidējās izglītības direktorāts),
Latvijas (Maltas vidusskola) un Rumānijas (Scoala Gimnaziala “Traian” Craiova). Iestādes sadarbosies pētījumā,
lai izveidotu praktisku pamatu uzņēmējdarbības izglītības programmām pamatskolām, lai radītu pamatu
Eiropas Uzņēmējdarbības skolas tīkla izveidei. Projekta darbības laiks – 24 mēneši.
Maija Hartmane,
IUK komercdarbības speciāliste
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KĀ PĀRVARĒT
INTEGRĀCIJAS
BARJERAS?
RĒZEKNES NOVADA PĀRSTĀVJI
PIEDALĀS STARPTAUTISKĀ
KONFERENCĒ DĀNIJĀ
Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 21.-23. janvārī projekta CRISCO ietvaros piedalījās starptautiskā
konferencē “Valodas barjeras- barjeras personas integrācijai sabiedrībā” Vejlē, Dānijā. Konferences pirmajā
dienā notika dalībnieku iepazīšanās, tad katrs dalībnieks tika aicināts apciemot dāņu ģimenes. Projekta otrajā
dienā notika darbs grupās, lai stāstītu, kā katrā no projekta dalībvalstīm palīdz risināt iedzīvotājiem valodu
problēmas un labāk iekļauties sabiedrībā. Pēdējā dienā tika apkopots paveiktais, lai sagatavotos nākošajai
konferencei.
Maija Hartmane, kas ļoti labi pārzina valodu
barjeras problēmu, jo 10 gadu vecumā sāka
mācīties Lielbritānijas skolā, nemaz nezinot angļu
valodu, atzina, ka konferences tēma ir aktuāla:
”Manā gadījumā konferences tēma attiecās uz
dzīves pieredzi, jo biju tiešā saskarsmē ar
problēmām, kas rodas valodas barjeras dēļ, kad
emigrēju uz Angliju. Valodu barjeras tēma ir ļoti
aktuāla kā Latvijā, tā visa Eiropā.
Bija ļoti interesanti dalīties pieredzē ar delegācijām
no citām dalībvalstīm un smelties iedvesmu no tā,
kāda ir katras valsts pieeja problēmu risināšanai.
Pirmās dienas projektu prezentāciju laikā tika
piedāvāti dažādi risinājumi tēmām, kas bija
aktuālas šai konferencei. Piemēram, Dānijas delegācija parādīja, ka starpskolu projekts, kur visi skolēni runā
savā valsts valodā, var saliedēt nācijas un lauzt valodas barjeras vienlaicīgi.
Ļoti interesanta šķita dažādu ideju un darba instrumentu izmantošana valodas barjeras pārvarēšana
efektīvākai sociālajai integrācijai minoritāšu grupu ietvaros. Pārsteidza kultūru atšķirība, kā tiek risinātas
problēmas, pieeja pie darba; dāņu punktualitāte un profesionalitāte visās darba sfērās.”
Kaunatas vidusskolas skolēns Toni Angelo Fernandes nāk no
divvalodīgas ģimenes, savukārt ikdienā spējīgs komunicēt gan
latviešu, gan latgaliešu, gan krievu, franču un angļu valodā, atzīst,
ka ieguva jaunas atziņas par integrācijas jautājumiem un
barjerām: ”Konferences tēma bija saistīta ar mūsdienās aktuālu
problēmu – valodas barjeru, kas kavē cilvēku integrēšanos
sabiedrībā. Esmu ieguvis jaunas zināšanas par sociālo stāvokli
dažādās valstīs. Uzklausīju cilvēku integrācijas pieredzi. Latvijā
trūkst vēlmes palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar
integrāciju sabiedrībā. Apzinos, ka mums jābūt tolerantam pret
ārzemniekiem vai citiem cilvēkiem, kas sabiedrībā nejūtas droši,
tāpēc centīšos šādiem cilvēkiem palīdzēt.”
turpinājums nākamajā lpp.
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Griškānu pagasta jaunatnes speciālists Igors Isupovs savā ikdienas darbā sastopas ar valodas barjeras problēmu:
”Arī Latvijā ir sastopami gadījumi, kad viens no galvenajiem šķēršļiem ikdienas dzīves kvalitātei ir tieši valodas
zināšanu trūkums. Lai mazinātu valodu barjeras, ir jāveic kompleksi pasākumi un iedzīvotājiem ir jāsadarbojas.
Gan valstij, gan sabiedrībai, gan personai ar valodas problēmām, kas rada integrācijas problēmas, ir jābūt
ieinteresētiem risinājumu atrašanā. Ja kāds no iepriekš minētajiem posmiem nav motivēts un neizrāda interesi,
tad varbūtība, ka tiks sasniegts vērā ņemams rezultāts, būs diezgan zems. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt stratēģiski
pareizus valodas barjeru mazinošus kompleksos pasākumus, ar kuru palīdzību ir iespējams veicināt visu
sabiedrības daļu līdzdarbošanos šī jautājuma risināšanā.
Nākotnē organizējot konferences, pasākumus, kuri ir saistīti ar viesu uzņemšanu no ārvalstīm vai citiem Latvijas
reģioniem, noteikti vēlētos iesaistīt šāda veida pasākumos vietējos iedzīvotājus, dodot iespēju iepazīt citu
cilvēku pieredzi, tādā veidā paplašinot redzesloku.
Mums Latvijā visvairāk trūkst komunikācijas visos līmeņos. Latvijas sabiedrībai vajadzētu vairāk pievērst
uzmanības kopējām problēmām, kuras skar lielāko daļu sabiedrības un būt aktīvai šo jautājumu, problēmu
risināšanā. Vietējiem iedzīvotājam bija iespēja pieteikties konferencei un līdzdarboties kopā ar CRISCO projekta
dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm. Pārsteidza vietējo cilvēku aktivitāte un ieinteresētība piedalīties
konferencē.”
Ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne atzīst, ka projekts
CRISCO liek cilvēkiem aizdomāties, ka mēs varam palīdzēt
ne tikai sev, bet arī apkārtējiem: “Mums apkārt ir daudz
cilvēku, kuriem ir vajadzīga palīdzība – apkārtējie, kaimiņi,
līdzcilvēki, taču visvairāk tie, kuriem ir problēmas
iekļauties sabiedrībā – etnisko minoritāšu pārstāvji, cilvēki
ar īpašām vajadzībām. Mēs esam pieraduši saņemt
palīdzību no citiem, bet jāmācās palīdzēt citiem. Palīdzot
citiem, arī mūsu sabiedrība kļūst labāka.”
Projektā CRISCO darbojas astoņu Eiropas valstu pašvaldības no Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas,
Lietuvas, Nīderlandes un Slovēnijas. Visās iesaistītajās pašvaldībās ir dažādas etniskās, sociālās, formālās un
neformālās grupas, kurām bieži vien ir ierobežota informācija citai par citu. Informācijas trūkums bieži vien
noved pie dažādiem aizspriedumiem vai pat pie kādas grupas izolācijas.
Projekta noslēguma konference notiks jūnijā Beļģijā, un tās tēma būs “Valodas barjera- barjera integrācijā”.
Diānas Seleckas teksts un foto.
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DISKUTĒ PAR ROMU INTEGRĀCIJU SABIEDRĪBĀ
25.janvārī Rēzeknes novadā notika Kultūras ministrijas organizētā reģionālo ekspertu labās prakses vizīte.
Kultūras ministrijas un pašvaldību darbinieki, romu tautības pārstāvji uzklausīja informāciju par to, kāda
Rēzeknes novadā ir situācija ar romu tautības iedzīvotājiem.
Viesi pabija Maltas vidusskolā, kas ir veiksmīgs integrācijas piemērs, jo šeit mācas arī 11 romu bērni. Maltas
vidusskolas direktore Vinera Dimpere sniedza informāciju par skolu un īstenotajiem romu izglītības
veicināšanas pasākumiem, integrācijas pieredzi vietējā līmenī. Eksperti tikās ar romu bērniem, vinu vecākiem,
viesus priecēja bērnu sagatavotais koncerts.
Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safronovičs atzina, ka viņus pārsteidza jaukā atmosfēra
Maltas vidusskolā: “Svarīgs ir cilvēciskais faktors, mēs redzam, ka jūs esat īsti savas dzimtās vietas patrioti. Es
gribētu atvest uz šejieni mūsu skolēnus, jo tādas skolas kā Maltas vidusskola ir izcils piemērs, kā integrēt dažādu
tautību bērnus, kā realizēt dažādas programmas. Rēzeknes novadā cilvēks un skolās skolēns ir vērtība- to var
sajust.”
Rēzeknes novada pašvaldībā notika Reģionālo ekspertu tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem. Attīstības
plānošanas Ārējo projektu vadītāja Inta Rimšāne pastāstīja par novadā realizētajiem projektiem. Kopš 2012.
gada pašvaldībā realizētajos projektos piesaistīti 37 miljoni eiro: ”Mēs realizējam daudzus projektus,
būvējam ceļus, atjaunojam degradētu vidi, mūsu lepnums ir Lūznavas muiža un Ūdens tūrisma attīstības
centrs “Bāka”. Ļoti svarīgi mums ir projekti, kuros mēs pasmeļamies labās prakses piemērus no citām valstīm.
Šobrīd mēs piedalāmies projektā CRISCO, kurā mācāmies, kā sadzīvot ar cilvēkiem, kam ir dažāda veida
barjeras integrācijai sabiedrībā, palīdzot šīs grūtības pārvarēt. Projektā Nord Plus mācamies, kā integrēt
dažādos mācību priekšmetos valodas, kurās runā mūsu skolēni. Sociālie darbinieki Skandināvijas valstīs
mācījās, kā strādāt ar īpašajiem bērniem, integrējot bērnus vispārējā izglītības sistēmā. Lepojamies ar
digitālās mākslas projektu EUCIDA, kas Latgalei un visai Latvijai stāsta, ka eksistē ne tikai tradicionālā māksla,
bet daudzas interesantas jaunas nozares, kas bagātina mūsu ikdienu.”
Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra pastāstīja par izglītības sistēmu novadā, informējot, ka novada
skolās mācās daudzi mazākumtautību skolēni, tai skaitā romi. Tāpat Griškānu pagastā darbojas čigānu
ansamblis “Čarger”. Savukārt Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale pavēstīja, ka katrā no pagastiem
darbojas sociālie centri, kuros pagastu iedzīvotāji, var satikties, saņemt sociālos pakalpojumus, kā arī organizēt
dažādus mazākumtautību pasākumus.
Rēzeknes novada pašvaldība ir viena no 19 Latvijas pašvaldībām, kas iesaistījusies projektā “Latvijas romu
(čigānu) platforma”.
Projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību
iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un
romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā
līmenī.
Diānas Seleckas teksts un foto

6

ĒNU DIENA KĀ IESPĒJA STARTAM
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12.
klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā
skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir JA Latvia reģistrēta preču zīme.
Skolēni no Dricānu vidusskolas izmantoja iespēju pieteikties „Ēnu dienām”, uz kurām daži arī saņēma
apstiprinājumus un 13.februārī – Mairis Bokta (9.kl.), Elīna Saulīte(10.kl.), Iļja Gruznovs(11.kl.), Ralfs Bokta
(11.kl.) un Dita Dembovska (12.kl.) devās pie saviem izvēlētajiem „ēnu devējiem”. Viņi izvēlējās tādus ēnu
devējus, kuri strādā ne tikai tepat Rēzeknē, bet arī Rīgā.
Skolēni visi vienbalsīgi apgalvoja, ka Ēnu diena ir vienreizēja iespēja ielūkoties profesijas ikdienā,
iepazīties ar darba pienākumiem un sekot līdzi darba procesam. Katram bija iespēja arī nointervēt savas
izvēlētās profesijas pārstāvi, lai vēl sīkāk iepazītos ar sev interesējošiem jautājumiem. Pateicoties „Ēnu dienai”
katrs var izvērtēt un saprast, vai „sapņu profesija” ir tā, kurai jaunietis vēlētos veltīt katru savu dienu.
Mairim sapņu profesija ir arhitekts, tāpēc Mairis devās uz Rīgu, uz Rīgas domes īpašuma departamentu,
būvniecības pārvaldes arhitektu nodaļu un kopā ar vēl aptuveni 60 skolēniem no citiem reģioniem visu dienu
pavadīja arhitekta darba vietā. Savu „Ēnu dienu” Mairis vērtē tā: „Bija interesanti un uzzināju ļoti daudz jauna,
kas man noderēs, lai mēģinātu piepildīt savu sapni - arhitekta profesijas apgūšanu. Ēnu devēji visu novadīja
vienreizēji, skaidri, saprotami, un brīžiem arī pajokoja, lai uzjautrinātu mūs. Ēnu Diena bija izdevusies! :)
Iļja ļoti vēlējās tuvāk iepazīties ar būvdarbu vadītāja
profesiju, kuru iepazina Rēzeknes domes pašvaldībā. Iļja ir ļoti
pateicīgs par iespēju, ko paver „Ēnu diena”, viņš to raksturo
šādi: „Ēnu diena ir lieliska iespēja iejusties kādā, sevis izvēlētā
profesijā, uzzināt par tās niansēm, plusiem un mīnusiem.
Iespēja “ēnot” palīdz saprast, vai tu vēlies būt šīs profesijas
pārstāvis, vai nē. Ēnojot es uzzināju par būvniecības procesu,
būvprojektiem, dokumentāciju, darba pienākumiem un šīs
profesijas niansēm. Pēc šīs pavadītās dienas sapratu, ka savu
nākotni vēlos saistīt ar būvdarbiem, to apsekošanu,
uzraudzīšanu, projektu izstrādāšanu.”
Ditu līdz šim brīdim ļoti interesēja žurnālista profesija, tāpēc viņa devās uz „Delfi” – vadošo ziņu portālu
Latvijā. Viņa „ēnoja” interneta žurnāla redakcijas satura redaktori. Pateicoties „Ēnu dienai”, Dita saprata, ka viņa
labāk savu ikdienu vēlētos saistīt ar fotogrāfa profesiju, jo savā meitene ir aizrāvusies ar fotografēšanu, tāpēc
dienu viņa turpināja pavadīt “Ēnu dienu” foto redaktora pavadībā un uzzināja, kādu lomu fotogrāfija spēlē
medija ikdienā un ko nozīmē foto redaktora darbs. Dita neslēpa: „ Pārliecība, ka jāstudē komunikācijas zinātne,
pēc viesošanās DELFI, kļuva vēl tikai spēcīgāka.”
Sagatavoja: pedagoģe karjeras konsultante
Dricānu vidusskolā Santa Vorkale
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EDIC AUSTRUMLATGALĒ
FACEBOOK LAPAS KONKURSA

BALVU IEGUVĒJI

P

riecājamies paziņot, ka Europe Direct
informācijas centrs Austrumlatgalē
konkursā piedalījās daudzi sekotāji, kas
dalījās ar mūsu ierakstiem un izteica savas domas
par mūsu publicētajām ziņu lapām.

APSVEICAM
UZVARĒTĀJUS:
Elvita Kotāne, Toni Angelo Fernandes, Armands
Vjakse, Elīna Tripāne, Rolands, Ilona Lule, Europe
Direct Kaunas Lithuania, Daiga Korsaka, Velga
Volčkova, Larisa Solovjova, Kristiana Jurkane, Karīna
Sk, Edgar Egas, 丽 Jūlija, Imant Korsak .

Liels paldies visiem par aktīvu dalību!
Sekojiet mums sociālajos tīklos!
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KONTAKTI

JŪS jautājat MĒS atbildam

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS

AUSTRUMLATGALĒ

Darba laiks: 8.00-16.30

Atbrīvošanas alejā 95-A, Rēzeknē, LV-4601
(Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs,
33. vai 35. kabinets)
Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, LV-4601
(Rēzeknes Centrālā bibliotēka)

+371 64607177
edic@rezeknesnovads.lv

Seko līdzi jaunākajai informācijai:

EDAustrumlatgale

@ED_Austrum_LTG

edic.austrumlatgale

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

