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Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija un Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības

ES Rēzeknes novadā

ERASMUS+ projekta
ietvaros notika diskusija

“Kafija ar politiķiem”

10. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās neformālā
diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Rēzeknes novada jaunieši kopā
ar ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekta “Youth
actors in decision making” dalībniekiem no deviņām Eiropas
valstīm diskutēja ar Rēzeknes novada domes deputātiem un
pašvaldības darbiniekiem par jaunu metožu un rīku izstrādi dažādu
sociālo grupu jauniešu iesaistīšanai lēmumu
pieņemšanas procesos. Diskusiju organizēja
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar
DYPALL Network (Developing Youth Participation
At Local Level: Jaunatnes līdzdalības
veicināšana vietējā mērogā) tīklu un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru.

Pirms dalībnieki sadalījās grupās un kopīgi
izrunāja dažādus jautājumus, kas saistīti ar
jauniešu iesaisti un jauniešu motivēšanu,
diskusijas vadītājs, biedrības “NEXT” dibinātājs
un diskusiju “Kafija ar politiķiem” aizsācējs
Latvijā Vilis Brūveris izstāstīja par neformālo
sarunu “Kafija ar politiķiem” pirmsākumiem un
būtību: “Šāds diskusiju formāts radās Zviedrijā,
bet neilgi pēc tam tika veiksmīgi pielāgots citās
valstīs, jo jautājumi visur ir līdzīgi – kā atrast
veiksmīgu dialogu starp jauniešiem un
politiķiem, kā politiķiem likt saprast, ka jaunieši ir
svarīgs un nozīmīgs resurss pašvaldību dzīvē un
kā jauniešu idejas praktiski ieviest dzīvē.” Kopš
2008. gada Latvijā ir organizētas vairāk nekā
100 “Kafijas ar politiķiem”, pēc kā ir sasniegti arī
“taustāmi” rezultāti: “Sabilē jaunieši iniciēja
sporta centra ieilgušās būvniecības atsākšanu,
Aizputes jaunieši paši izveidoja savas pilsētas
logo un paši uzsāka nelielu uzņēmējdarbību,
sākot ražot T-kreklus ar Aizputes logo, savukārt
Ventspils jaunieši panāca, ka pilsētā tiek
izveidota jauniešu māja.”
Jāatzīmē, ka “Kafija ar politiķiem” ir viena no aktivitātēm
starptautiskā ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas
projekta “Youth actors in decision making” ietvaros. Starptautiskās
apmācības par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos
līdz 13. janvārim norisinās Rēzeknes novada Čornajas pagasta viesu
namā “Rāznas līcis”. Apmācībās piedalās vairāk nekā 30 dalībnieki,
sabiedrisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darbinieki, jauniešu
līderi un pašvaldību pārstāvji no 9 valstīm: Grieķija, Itālija,
Maķedonija, Polija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Turcija un Latvija.
Kā skaidro projekta organizatori: “Šī iniciatīva
kalpos kā telpa kompetenču, dialogu un
pieredzes apmaiņas attīstīšanai starp
iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un
pašvaldības amatpersonām, kas kopā ievieš
un veido jauniešu līdzdalības lēmumu
pieņemšanā struktūru un mehānismus.”
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ES Ludzas novadā

Starptaut iska pieredze
vulkānu zemē – ISLANDĒ
2016.GADA NO 4. LĪDZ 9. DECEMBRIM REIKJAVIKĀ
(ISLANDE) NOTIKA STARPTAUTISKĀS APMĀCĪBAS
„THE YOUTH COUNCIL OF MY DREAMS!”, KO
ORGANIZĒJA “ERASMUS+: JAUNATNES DARBĪBĀ”
PROGRAMMAS IETVAROS. Šajās apmācībās
piedalījās jaunatnes darbinieki, pašvaldību
pārstāvji u.c. par jaunatnes jomu atbildīgās
personas. Apmācībās piedalījās 24 dalībnieki no
10 valstīm, tai skaitā 3 pārstāves no Latvijas.
Arī man, Ludzas novada jaunatnes lietu speciālistei, bija brīnišķīga iespēja piedalīties šajās apmācībās.
Apmācības tika organizētas ar mērķi padziļināt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, dalīties
pieredzē, kā arī izstrādāt konkrētu rīcības plānu savai tālākai darbībai jaunatnes jomā. Apmācību laikā
dalībnieki strādāja gan grupās, gan individuāli, lai izanalizētu savu darbību un lomu jaunatnes jomā.
Ļoti vērtīga apmācību sastāvdaļa bija tikšanās ar Islandes jauniešu domes pārstāvjiem – jauniešiem un
jaunatnes jomā strādājošiem, kur veidojās ļoti interesantas diskusijas. Kā piemēram, šo sarunu laikā
Islandes jaunieši atstāja ļoti atvērta, daudzpusīga un savai pašvaldībai piederīga jauna cilvēka iespaidu.
No jauniešiem vairākkārt izskanēja pārliecinošs viedoklis, ka viņi jūtas piederīgi pašvaldībai, ka pašvaldība
vienmēr uzklausa viņu viedokli, kā arī materiāli atbalsta. Jāatzīmē, ka jauniešu domes budžets Islandē
sasniedz 2000 EUR gadā, ko sedz pašvaldība un šī summa nav paredzēta kādām aktivitātēm vai
pasākumiem, bet tā ir summa, ko jaunieši var tērēt kopīgām tikšanās reizēm (naški, tēja, kafija utt.). Ja
jaunieši ieplāno kādu aktivitāti, kur vajadzīgs finansiāls atbalsts, tad šīs izmaksas arī sedz pašvaldība. Bet,
kā atzīmēja Islandes jaunieši, tad jauniešu domes budžets nav liels un viņu plānos ir sasniegt lielāku skaitli.
Apmācību laikā mēs, apmācību dalībnieki,
secinājām, ka, lai arī nākam no dažādām valstīm,
no dažādas vides, mums tik un tā ir līdzīgs mērķis –
veicināt efektīvāku darbu
jaunatnes jomā.
Metodes šī mērķa sasniegšanai katram ir savas,
atbilstoši situācijai.
Piedalīšanās starptautiskajās
apmācībās ir
lieliska iespēja iegūt praktisku pieredzi, paplašināt
savu redzesloku, dalīties pieredzē, iepazīties ar
kolēģiem no dažādām valstīm, kā arī iegūt
iedvesmu savai tālākai darbībai. Noteikti iesaku
izmantot tādas iespējas! Par savu iespēju
piedalīties apmācībās esmu pateicīga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai,
konkrēti starptautiskās sadarbības un atbalsta
daļas vadītājai – Vladislavai Šķēlei. Liels paldies
par iespēju un atbalstu!
Solvita Binovska,
Ludzas novada jaunatnes lietu speciāliste
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JEPVĢ komanda piedalās
“EUROSCOLA” debatēs Eiropas
Parlamentā Strasbūrā

Mūsu ceļojums sākās ļoti sniegainā 3. decembra rītā, kad ar
mīļo laba vēlējumiem, sapakotām somām un koferiem 24 Jāņa
Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji Anna Verza
un Feoktists Pušņakovs devāmies tālā ceļā uz Strasbūru.
Tā nu aizsākās garais ceļš, kurš daļai braucēju bija pirmais tāda
veida ceļojums. Pirmā diena pagāja, vērojot Lietuvas un Polijas
plašumus pa autobusa logu. Nākamajā dienā no rīta
apmeklējām Veļičkas sāls raktuves, kuras droši var dēvēt par
diezgan neparastu pazemes pilsētu. Apskatījām arī Birkenau
koncentrācijas nometni, jo vēsture ir jāredz, turpinājām ceļu
tālāk uz Krakovu, kur vietējās gides pavadībā baudījām
brīnišķīgo pilsētas centru.
Laikam ritot uz priekšu, nonācām Vīnē, kur apmeklējām Habsburgu dinastijas rezidenci – Šenbrunnas pili – un,
protams, izstaigājām arī pašu pilsētu. Tālāk mūsu ceļš veda cauri Čehijai, kur apciemojām Brno zoodārza
iemītniekus, bet vakarā vietējā gida pavadībā apskatījām Prāgas skaistākās vietas. Pirms ierašanās Eiropas
Parlamentā paviesojāmies arī Vācijā, kur aplūkojām nelielo pilsētiņu Nirnbergu, kura mūs, jauniešus, ļoti piesaistīja ar
to, ka tās centrā atrodas no viduslaikiem saglabājies ciematiņš. Vēlā vakara stundā beidzot ieradāmies Strasbūrā.
Jau agri no rīta devāmies uz Eiropas Parlamenta galveno – “Louise Weiss” – ēku, lai izietu drošības kontroli un lielajā
Eiropas Parlamenta plenārzālē ieņemtu deputātu vietas. Pēc oficiālajām apsveikuma runām Eiropas Parlamenta
administrācijas pārstāvji sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību un atbildēja uz jauniešu
uzdotajiem jautājumiem. Tālāk pārstāvim no katras skolas vienas minūtes laikā bija jāiepazīstina pārējie dalībnieki ar
savu valsti un skolu. Mūsu skolu lieliski pārstāvēja Ausma Dzerkale (12.D). Vēlāk visi projekta dalībnieki sadalījās 6
dažādās debašu grupās, kur katrai no tām bija atsevišķa tēma, un devāmies uz komisiju sēžu telpām. Pēc debatēm
atkal visi satikāmies plenārzālē, kur pārstāvji no sešām grupām iepazīstināja visus ar izstrādātajiem priekšlikumiem
par attiecīgo tēmu. Pārējiem bija iespēja izteikt savu viedokli balsojot – piekrītot, nepiekrītot, atturoties. Pusdienu
pārtraukumā mums bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un piedalīties erudīcijas spēlē “Eurogame”, kuras laikā
sadraudzējāmies ar citiem jauniešiem, jo bija jāveido komandas no 4 cilvēkiem, kuri nāk katrs no savas valsts.

Lai gan Eiropas Parlaments bija galvenais mūsu ceļojuma mērķis, ikviens guvām neaizmirstamu ceļojumu pa
dažādām Eiropas valstīm, kur tika iegūts daudz pozitīvu emociju. Mūsuprāt, šis ceļojums katram paliks atmiņā vēl ļoti,
ļoti ilgi. Vēlamies pateikt milzīgu “paldies!” skolotājiem Annai Verzai par vārdos neizsakāmu atbalstu, palīdzību,
iedrošināšanu visa projekta laikā – gan ceļā līdz uzvarai konkursā, gan brauciena laikā – un Feoktistam Pušņakovam
par kopā būšanu un uzmundrinājuma vārdiem. Pateicamies arī mūsu lieliskajam gidam Tomam Gulbim, kas ir arī
vēstures skolotājs un kurš mūs izglītoja Eiropas vēsturē, ekonomikā un politikā, soļoja ar mums neskaitāmus kilometrus
pa brīnišķīgajām pilsētām. Paldies šoferīšiem Daiņiem, kas ļoti profesionāli un droši mūs izvizināja pa Eiropas ceļiem
un uzmundrināja garajos sastrēgumos. Paldies arī visiem komandas biedriem par prieka, smieklu un kolosālu atmiņu
pilnu nedēļu!
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ES Krāslavas novadā

Tiek uzlabota uzņēmējdarbības

attīstībai nepieciešamā
transporta infrastruktūra

2016.gada nogalē Krāslavas novada teritorijā ir veikta
transporta infrastruktūras uzlabošana, kas nepieciešamā
uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta “Ceļu un citas nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana
darbavietu radīšanai un privāto
investīciju piesaistei Krāslavas novadā”
ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa ietvaros tika veikta
Raiņa ielas posma, Vasarnīcu ielas un
pašvaldības ceļa “Kalnieši – Stalti”
pārbūve. Pārbūves darbus veica SIA
“Ošukalns” un to kopējās izmaksas
sastādīja 433 812,52 EUR.
Transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu
intensificēšanos diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes
organizācijas. Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas
vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautais lauku
ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem
Kalniešu pagastā.
Projekta ietvaros 2017.gada laikā tiks veikta Lielā ielas divu posmu pārbūve – no Vienības ielas līdz
Aronsona ielai un no Spīdolas ielas līdz rūpnieciskas zonas apbūvei.
Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 5 uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka tie izveidos 13
jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00 apmērā.
Projekta realizācija ir plānota no 2016.gada augusta līdz 2017.gada septembrim.
Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 723 757,25, t.sk. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums EUR 615 193,66 (85%).

Andris Rukmans
Krāslavas novada dome
26009294
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ES Rēzeknes novadā
Rēzeknes novadā uzsākts projekts

topošo un esošo uzņēmēju

kompetences vairošanai
Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē
Rēzeknes novadā uzsāk projektu “Pasākumu
kopums Austrumlatgales topošajiem un
esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības
iespējām Eiropas Savienībā”. Pēc
Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem šī gada
novembrī valstī bezdarba līmenis ir 8%, savukārt
Latgales reģionā- 17,6%, Rēzeknē-15,3%. Veicot
saimniecisko darbību, iespējams nodrošināt
pašam sevi, radīt jaunas darba vietas un vairot
labklājību.
Lai gan šis tiek uzskatīts par informācijas laikmetu, ne vienmēr zinām savas iespējas vai jaunākās izmaiņas
regulējošos procesos. Projekta mērķis ir izglītot Austrumlatgales reģiona esošos un topošos uzņēmējus, kā
arī vairot viņu izpratni par Eiropas Savienības pasākumiem savu biznesa ideju attīstīšanai, sekmējot
reģionālo uzņēmēju produktu konkurētspēju vietējā un Eiropas Savienības tirgū. Svarīgi savas iespējas un
potenciālu apzināties jau agrā vecumā. Daži speciālisti apgalvo, ka ar bērniem par biznesu jārunā jau
skolā, tāpēc projektā tiks iesaistīti arī Maltas, Kaunatas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolu vecāko klašu
skolēni.
No 2017. gada janvāra līdz maijam projekta ietvaros tiks organizēti trīs semināri. Pirmajā būs iespējams
iepazīties ar uzņēmējdarbības regulējošām un konsultējošām iestādēm, par uzņēmējdarbības
uzsākšanas procesiem, aktualitātēm nodokļu politikā, pieejamo Eiropas Savienības atbalstu un izmaiņām
pārtikas un veterinārajā uzraudzībā.
Jau teju divus gadus tiek organizēts Rēzeknes novada vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs
lobam”. Lielākā daļa piedāvāto produktu tiek fasēti nepārdomātos un nepievilcīgos iepakojumos, kas
liecina – mazajiem ražotājiem nav izpratnes par produkta virzīšanu tirgū. Turklāt produkcija ir
nekonkurētspējīga ārpus vietējā reģiona. Līdz ar to otrs seminārs tiks veltīts iepakojuma dizaina
izvērtēšanai. Uzmanība tiks vērsta, kā ar minimāliem ieguldījumiem un radošu pieeju būtiski uzlabot sava
produkta dizainu, paaugstinot to konkurētspēju pat Eiropas Savienības tirgū.
Savukārt trešajā informatīvajā seminārā tiks strādāts pie mājas lapu izveides vai uzņēmēju esošo interneta
vietņu izvērtēšanas un iespējamajiem uzlabojumiem.
Projekta noslēgumā semināra dalībnieki dosies divos pieredzes apmaiņas braucienos, iepazīstoties ar
Zemgales un Latgales dažādu nozaru uzņēmējiem, kas veiksmīgi īstenojuši projektus savas saimnieciskās
darbības attīstīšanai.
Projektā “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par
uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” aicināts piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no tā, vai
jau veic saimniecisko darbību, vai tikai apsver šo domu.

PROJEKTA AKTIVITĀTES TIKS ĪSTENOTAS LĪDZ 2017. GADA 31. MAIJAM. PIETEIKŠANĀS SEMINĀRIEM
UN PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PIEEJAMA PIE SANITAS ZUNDAS, TĀLR. 26256394, E-PASTA ADRESE:
SANITA.ZUNDA@REZEKNESNOVADS.LV
Ilze Kiščenko,
projekta sabiedrisko attiecību vadītāja
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No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai
naudai NODOKLIS NETIEK PIEMĒROTS

ES Preiļu nov

adā

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un
bieži vien arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu
dienests (turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu, kādi ir
nodokļu normatīvo aktu nosacījumi attiecībā uz naudu,
kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām
ārvalstīs. Galvenokārt to nosaka radniecības pakāpe
ar personu, no kuras tiek saņemta nauda, pārskaitītās
naudas summa un darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir
jārīkojas atbilstoši vienai no trim situācijām.

SAŅEMTĀ NAUDA NAV JĀDEKLARĒ UN IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS NAV JĀMAKSĀ:
Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki,
brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni u.c), un naudas pārskatījums no
ārvalstīm tiek veikts vienas mājsaimniecības ietvaros un šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai (piemēram,
ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita saviem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecākiem vai vecvecākiem). Šādā
gadījumā saņemtā nauda nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās būtības neveidojas ienākums.

SAŅEMTĀ NAUDA IR JĀDEKLARĒ UN IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS NAV JĀMAKSĀ:
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no sava ārvalstīs dzīvojoša radinieka līdz
trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa,
brāļa/māsas bērni u.c), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība.
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav
viņa radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai
tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, lai segtu savus izdevumus par izglītību un/ vai medicīnu un ārstniecību. Lai šai
naudai netiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās saņēmējam ir jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda
izmantota minēto izdevumu segšanai.
Taču, ja saņemtā naudas summa abos minētajos gadījumos pārsniedz 4000 eiro gadā no vienas un tās pašas
personas, tad tā ir jādeklarē kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams ienākums, iesniedzot Gada ienākumu
deklarāciju par iepriekšējo gadu, tādējādi informējot VID par naudas izcelsmi.

SAŅEMTĀ NAUDA IR JĀDEKLARĒ UN IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS IR JĀMAKSĀ:
Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu vairāk nekā 1425 eiro gadā no ārvalstīs
dzīvojošas personas, kas nav viņa laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār
nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), un saņemtā nauda netiek izlietota, lai segtu ārstniecības vai izglītības
izdevumus.
Šādos gadījumos saņemtā nauda ir jādeklarē, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, un
jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā no tās pārsnieguma (no saņemtās summas atņemot 1425
eiro).
Minētajos gadījumos Gada ienākumu deklarācija par 2016. gadu ir jāiesniedz laikā no 2017. gada 1. marta līdz
2017.gada 1.jūnijam ieskaitot. Plašāka informācija par iespējām iesniegt Gada ienākumu deklarāciju pieejama VID
mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapā sadaļā Kontakti.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
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JŪS jautājat -

KON
TAKTI

MĒS atbildam

KONTAKTI
DAIGA KORSAKA

INTA RIMŠĀNE
Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

Europe Direct informācijas centra
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

MADARA BĒRTIŅA
Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.bertina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

VELTA POPA
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

ILONA CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

ILONA SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

IRĒNA ANDŽĀNE
VALENTĪNA MAGIDAS
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

