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http://rezeknesnovads.lv/fotogalerija/gallery/visas-galerijas/europe-direct-informacijas-centru-seminars-2016/

Jau par tradīciju kļuvusi Europe Direct informācijas centru (EDIC) darbinieku ikvasaras tikšanās, kas 
šogad augusta beigās norisinājās Rēzeknes novadā un pilsētā. Semināru organizēja EDIC 
Austrumlatgalē kopīgiem spēkiem ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Kustību Latvijā. 
Informatīvajā un radošajā divu dienu seminārā piedalījās pārstāvji no Europe Direct informācijas 
centriem Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. 

MADARA BĒRTIŅA,

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē vadītājas asistente

Uzrunājot semināra dalībniekus, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas 
vadītāja Jeļena Ābola, uzsvēra, ka EDIC darbiniekiem ir iespēja nepārtraukti mācīties – gan tiekoties 
Eiropas Savienības Mājā Rīgā, gan dažādās konferencēs un semināros Briselē. “Bet šis laiks augustā ir tikai 
mums – mūsu kopējā sadarbības gara stiprināšanai, mūsu radošuma attīstīšanai un sevis atklāšanai.” 

Ikdienā Europe Direct darbinieki daļa strādā pašvaldībās, daļa – bibliotēkās, bet vēl daļa – sadarbībā ar 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, vairāk attīstot uzņēmējdarbības jomu. “Informācijas centri ir ļoti 
atšķirīgi,” atzina semināra programmas autors, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris 
Gobiņš, “tāpēc ir ļoti svarīgi iegūt jaunas zināšanas, dalīties ar idejām un pārņemt citam no cita labāko 
pieredzi.”

Semināra pirmajā dienā dalībnieki izstāstīja par interesantākajiem pasākumiem un darbiem, kas pēdējā 
laikā īstenoti viņu informācijas centros, kā arī piedalījās radošuma un iedvesmas nodarbībās biedrības 
ZINIS valdes priekšsēdētājas Vitas Brakovskas vadībā. “Latvijas reģionos ir fantastisks starta kapitāls un 
unikālas idejas, vien jāspēj skatīties un ikdienu no citas puses un saredzēt jaunas iespējas,” atklāja Vita 
Brakovska. Lektore mācīja “ielikt prātu šūpolēs” jeb mācīties spēlēties ar idejām un nebaidīties būt 
atšķirīgiem, bet brīžos, kad uznāk neticība saviem spēkiem, atcerēties ASV Patentu valdes vadītāja 
Čarlza Duela sacīto 1900. gadā: “Viss, ko varēja izgudrot, jau ir izgudrots”. Tā kā pēc šiem vārdiem, pēdējo 
simts gadu laikā, bijuši neskaitāmi jauni izgudrojumi, nav šaubu, ka tikpat un vēl vairāk jaunu atklājumu ir 
gaidāms arī nākotnē. 

“Jaunām idejām patīk senas telpas” – vēsta somu tautas teiciens. Paturot prātā šo apgalvojumu, 
semināra otrā diena tika organizēta Lūznavas muižā. Tur dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt un uzlabot 
savas spējas konfliktu un sarežģītu situāciju risināšanā, kopā ar interaktīvā teātra “Laiva” dibinātāju Ilzi 
Mazpani spēlējot forumteātri. Augušto Boala radītā forumteātra ideja ir dot vārdu apspiestajiem un par 
sabiedrības problēmām – diskrimināciju, nevienlīdzību darbā, rasu aizspriedumiem – runāt kā spēlējot 
teātri un iejūtoties apspiesto vai apspiedēju “ādā”.

Divu dienu laikā EDIC darbiniekiem bija arī iespēja novērtēt 
lielākos darbus, ko Rēzeknes novadā un pilsētā izdevies 
īstenot, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tostarp 
ū d e n s t ū r i s m a  c e n t r u  B Ā K A ,  L ū z n a v a s  m u i ž u ,  
Latgales vēstniecību GORS un radošo pakalpojumu centru 
ZEIMUĻS. Noslēdzoties semināram, dalībnieki mājup 
pārveda ne vien jaunas zināšanas un idejas, bet arī drošības 
sajūtu, ka bez katra informācijas centra mazā kolektīva ir arī 
lielā EDIC ģimene, kam vienmēr var jautāt padomu vai 
palīdzību grūti atrisināmās situācijās. 

http://rezeknesnovads.lv/fotogalerija/gallery/visas-galerijas/europe-direct-informacijas-centru-seminars-2016/


Eiropa ir tuvāk, nekā Tu domā!

Europe Direct

Europe Direct informācijas tīkls darbību sāka 2005. gadā.

 ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt 
nepieciešamo informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas dzīvesvietas tuvumā. 
Europe Direct informācijas centri ES dalībvalstīs ir viens no līdzekļiem, kā Eiropas 
Komisija informē plašo sabiedrību vietējā mērogā. Centru pakalpojumi sabiedrībai ir 
bezmaksas. 

Europe Direct informācijas centru uzdevumi:

Sabiedrība var vērsties vienā no 500 informācijas centriem, lai rastu atbildes uz 
konkrētiem ar ES saistītiem jautājumiem. Turklāt Europe Direct centri sniegs iedzīvotāju 
atsauksmes ES iestādēm un aktīvi veicinās vietēja un reģionāla mēroga debates par 
ES tematiem.

Latvijā ir deviņi Europe Direct informācijas centri, kas sniedz informāciju, padomu un 
palīdzību, uzklausa iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus, kā arī nodrošina 
vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju.

Europe Direct mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu 
viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kas ietekmē cilvēku 
ikdienas dzīvi.

Nodrošināt informāciju;
Veicināt izpratni par ES politikām un programmām;
Uzņemties iniciatīvu iesaistīt ES programmās;
Nodrošināt atgriezenisko saiti ar Eiropas Komisiju.
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Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A (33. un 35. kabinets) 
Filiāles: Preiļu bibliotēkā, Krāslavas bibliotēkā un Ludzas bibliotēkā
64607177, 26531297

www.facebook.com/EDAustrumlatgale/
http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/
https://www.youtube.com/channel/UCt4BLGnGI9XKZN4_FeACiGA

Kādas ir iespējas saņemt ES līdzfinansējumu projektu realizācijai – 
gan uzņēmējdarbības projektiem, gan renovācijas projektiem. 

EDIC Austrumlatgalē var lepoties ar savu komandu. Lai gan katram 
no mums ir cits pamatdarbs, tomēr EDIC ir mūsu visu kopīgā ♥lieta, 
kas ļauj palīdzēt cilvēkiem, uzzināt vairāk par un ap ES, kā arī katram 
no mums pilnveidot sevi tādās jomās kā foto, video un dizains.

EDIC Austrumlatgalē
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Adrese

Telefons

Saites uz sociālajiem 
tīkliem

Brīvas ceļošanas iespējas
Vienota valūta
ERASMUS+ programma skolēniem, studentiem, jauniešiem un 
pedagogiem

Aktīvi iesaistāmies pašvaldības dzīvē – gan sniedzot atbildes uz 
iedzīvotāju jautājumiem, gan popularizējot ES vērtības, idejas un 
iespējas, gan arī organizējot dažādus seminārus par tematiem, 
ko ierosina paši iedzīvotāji.

EDIC@rezeknesnovads.lvE-pasts

Pēdējā laika lielākie 
notikumi, pasākumi vai 
sasniegumi Jūsu EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Ar ko Jūsu EDIC ir 
lielisks un nepārspējams?

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale/
http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/
https://www.youtube.com/channel/UCt4BLGnGI9XKZN4_FeACiGA


EDIC Daugavpilī
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Adrese

Telefons
E-pasts

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils nodaļa, 
18. novembra iela 68b, Daugavpils, LV-5404

65425114, 26526964
daugavpils@chamber.lv

Mūsu ikdienas darbs ir palīdzēt Jums rast atbildes uz dažādiem 
jautājumiem, tādēļ droši sazinieties ar Europe Direct informācijas 
dienestu.

EDIC Daugavpilī var noskaidrot: vispārīgu un praktisku informāciju 
par ES, saņemt atbildes uz jautājumiem par ES politiku, informāciju 
par patērētāja un pilsoņa tiesībām ES.

Kopības sajūta – tas, ka visos darbos un lēmumos esam 
vienoti. Ne velti mūsu devīze ir „Mēs un Eiropa esam kopā" 
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 GulbenēEDIC

Adrese

E-pasts

Saites uz sociālajiem 
tīkliem

Pēdējā laika lielākie 
notikumi, pasākumi vai 
sasniegumi Jūsu EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Ar ko Jūsu EDIC ir 
lielisks un nepārspējams?

EDIC Gulbenē: O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401, tel.: 64471335, 
EDIC Gulbenē Madonas filiāle: Skolas iela 12, Madona, LV-4801 tel.: 64821050, 
EDIC Gulbenē Alūksnes filiāle: Lielā Ezera iela 24, Alūksne, LV-4301, tel.: 64322197

gulbenes_bibl@latnet.lv, esip@madona.lv, aluksne.bibl@inbox.lv 

https://www.facebook.com/Europe-Direct-inform%C4%81cijas-centrs-
Gulben%C4%93-1737158409837182/?notif_t=page_user_activity 
http://www.draugiem.lv/edicgulbene/

Lielākais ieguvums: tiek sniegta iespēja organizēt dažādus pasākumus – seminārus, 
apmācības un tikšanās, kas ir ieguvums gan mums, gan vietējās kopienas 
iedzīvotājiem. 

Maijā Madonā tika organizēts Eiropas dienas seminārs „Eiropas un Austrumu zemju krustpunkti”, kurā bija lieliska iespēja 
tikties ar karsto punktu žurnālistu Sandiju Semjonovu un viņa ceļabiedru,  Ogres domes deputātu, fotogrāfu Egilu Helmani, 
kas kopā un atsevišķi apceļojuši vairākas valstis, kurās norisinās aktīva karadarbība. 

·3. jūnijā no plkst. 10:00 – 13:00  EDIC Gulbenē Madonas filiālē notika pasākums „Madona pasaulē – pasaule Madonā: 
izaugsme un iespējas”. Pasākums tika veltīts Madonas pilsētas 90 gadu jubilejai. 

·10.maijā EDIC Gulbenē organizēja pasākumu ģimenēm – Eiropas šūpuļdziesmas. Tikšanās tēma – kā šūpuļdziesma palīdz 
bērnu attīstībā, šūpuļdziesmu tradīcijas un atšķirības dažādu Eiropas tautu kultūrās. Piedalījās folkloriste Ilga Reizniece.

·EDIC Alūksnes nodaļā pirmajā pusgadā veiksmīgi organizēti pasākumi par aktuālām tēmām – lekcija – nodarbība 
“Jauniešu garantija – apsver iespēju to izmantot!”; izglītojošs seminārs “Bēgļi, Eiropa un mēs”, kuru vadīja politologs Ivars 
Ijabs; tikšanās ar bijušo preses speciālkorespondentu Ukrainā Imantu Liepiņu “Patiesības stunda – Ukrainas un Krievijas 
konflikts”.

Kur var iegūt informāciju par …… ? (mācību iespējām, finansējuma ieguves 
iespējām,  ceļošanu)

1. Iespēja ceļot bez vīzām, studēt, strādāt citās valstīs.
2. Finansiālais ieguvums, iespēja realizēt dažādus projektus
3. Iespēja piedalīties nozīmīgu lēmumu pieņemšanā Eiropas un starptautiskā līmenī. 

Mēs esam jaudīgs pūķis ar trim galvām (Gulbene + Alūksne + Madona). Tas ļāvis 
realizēt savus projekta mērķus  daudz plašākā teritorijā. 
Mūs vieno lielisks komandas darbs.

https://www.facebook.com/Europe-Direct-inform%C4%81cijas-centrs-Gulben%C4%93-1737158409837182/?notif_t=page_user_activity
http://www.draugiem.lv/edicgulbene/


EDIC Jelgavā
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Pasta iela 37, Jelgavā, LV-3001

63048443

tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv

Pasākumi: tradicionāli Sieviešu dienas pasākumi , koku stādīšanas talkas Zemes 
dienā, dalība Jelgavas novada svētkos, Grāmatu svētkos, Audžuģimeņu 
salidojuma organizēšana

Kāds atbalsts pieejams uzņēmējdarbības uzsākšanai un atbalstam? 

ES fondu finansētu projektu īstenošana, brīva personu un darbaspēka 
pārvietošanās, lielāka starptautiskā drošība

2015. gadā nosvinēta Jelgavas EDIC 10-gade! Esam lieliski sadarbībā un 
pieredzes pārņemšanā no citiem EDIC Latvijā, veiksmīgi īstenojam starptautiskās 
iepazīšanās un pieredzes apmaiņas vizītes citu ES valstu EDIC un EK 
pārstāvniecībās - no 2009.-2016. g. jau 8 valstīs

Adrese

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Sadarbība: veiksmīga ilggadīga sadarbība ar Jelgavas pilsētas un novada dažādām mērķgrupām – skolēniem, 
jauniešiem, senioriem, bibliotekāriem, LLU studentiem
Sasniegumi: iedibināta tradīcija ikgadējai senioru goda balvai Jelgavas novadā, caur EDIC kolēģiem iegūti sadarbības 
partneri Lietuvā, Somijā kopīgu ES projektu īstenošanai

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Telefons

E-pasts

Ar ko Jūsu EDIC ir lielisks un 
nepārspējams?

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES
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EDIC Jēkabpilī

Adrese

Telefons

E-pasts

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Ar ko Jūsu EDIC ir lielisks un 
nepārspējams?

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201

+371 5223430

jekabpils@chamber.lv

https://www.facebook.com/Europe-Direct-inform%C4%81cijas-centrs-
J%C4%93kabpil%C4%AB-1518566085040674/

Liela iedzīvotāju interese un atsaucība bija EDIC Jēkabpils dalībā Jēkabpils 
pilsētas svētkos.

Saites uz sociālajiem 
tīkliem

Pārsvarā iedzīvotāji interesējas par darba un izglītības iespējām ES, kā arī par 
ES finansējuma piesaisti dažādos projektos. 

Iespēja apgūt ES fondu finansējumu! 

Ar to, ka EDIC Jēkabpils ap sevi pulcē daudz jauniešus, padara ikdienu 
krāsaināku un piedāvā lieliskus pasākumus un noderīgu informāciju! 

https://www.facebook.com/Europe-Direct-inform%C4%81cijas-centrs-J%C4%93kabpil%C4%AB-1518566085040674/


EDIC Liepājā

Adrese

Telefons

Biežākais jautājums, ko apmeklētāji 
Jums uzdod, saistībā ar ES

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Ar ko Jūsu EDIC ir lielisks un 
nepārspējams?

Saites uz sociālajiem 
tīkliem

Graudu iela 17/19, Liepāja LV 3401

63429019

Facebook – Europe Direct informācijas tīkls Latvijā 
https://www.facebook.com/Europe-Direct-informācijas-
tīkls-Latvijā-120262738093809/

Par dažādiem fondiem

Finansējums no ES; brīvā ceļošana; 

Mēs izejam arī ārpus Liepājas robežām, piemēram, rīkojam 
seminārus Kuldīgā un Saldū. Kā arī uz mūsu pasākumiem nāk ne 
tikai Liepājas iedzīvotāju, bet arī citu Kurzemes pilsētu, pagastu 
iedzīvotāji, piemēram, Pāvilostas, Alsungas, Aizputes, Ventspils.
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E-pasts Kristine.zabe@chamber.lv

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Lielākie notikumi – 
Brīvprātīgo dienas pavasarī un rudenī, kurās 
iesaistās pilsētas iedzīvotāji; Eiropas diena

https://www.facebook.com/Europe-Direct-inform%C4%81cijas-t%C4%ABkls-Latvij%C4%81-120262738093809/


EDIC Rīgā
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Vienotas tiesības visiem, piemēram, tiesības atgūt naudu, ja 
lidojums ir atcelts, tiesības uz ES subsīdijām, tiesības uz globālu 
izglītību un citas tiesības. 

Adrese

Telefons

E-pasts

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera,
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010

67225595

sekretare@chamber.lv

Aktīvi iesaistāmies, lai iedzīvotājiem brīžiem sarežģītos ES 
jaunumus izskaidrotu vieglā un saprotamā valodā. 

Jautājumi par darba, karjeras, izglītības un biznesa iespējām, 
kuras var sniegt Eiropas Savienība, kā arī  palīdzam atrisināt 
jautājumus situācijās, kad nepieciešamas juridiskas zināšanas 
par ES normatīviem.



EDIC Valmierā
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Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Saites uz sociālajiem tīkliem Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectinformacijascentrsValmiera 

Telefons

E-pasts

64281443

eiropasinfo@valmiera.lv

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Ar ko Jūsu EDIC ir 
lielisks un nepārspējams?

Kāds man kā  Valmieras/Latvijas iedzīvotājam labums no tā, ka esam 
Eiropas Savienībā?

Radoša, lokāli sakņota, globāli domājoša komanda.
Spēja aktīvi iesaistīt vietējos iedzīvotājus starptautiskās sadarbības 
aktivitātēs. 

Spēles “Atrodi sevi Eiropā” elektroniskā versija.
Spēle tika radīta ar mērķi, lai tās dalībnieki varētu labāk iepazīt Valmieru, kā arī 
gūt priekšstatu par Eiropu, kuras sastāvdaļa mēs esam. Tāpat spēle dod ieskatu 
10 dažādās profesijās, zināšanās un iemaņās, ko pārvalda šo arodu meistari.

Spēle pilsētvidē “Meklē pēdas Valmierā”
Spēles mērķis - atrast un atzīmēt kartē dažādu laiku un cilvēku atstātās pēdas 
Valmierā. Spēles gaitā var uzzināt, kā Valmiera veiksmīgi iekļāvusies Eiropas 
Savienībā (ES), ar kuriem cilvēkiem un objektiem tā lepojas, cik daudz labu 
darbu pilsētā paveikts, piesaistot ES fondu finansējumu.

Rozes diena, veltīta Starptautiskajai sieviešu solidaritātes dienai. 
Tās laikā, laužot sabiedrībā valdošo stereotipu par Sieviešu dienu kā padomju 
laiku tradīciju, jau 10. gadu sadarbībā ar Valmieras Zonta klubu tiek pasniegta 
balva metāla svečturis - roze izcilai novada vai ar novada dzīvi saistītai sievietei 
par  nozīmīgu ieguldījumu vietējās sabiedrības  attīstībā. 

Seminārs izglītības darbiniekiem un bibliotekāriem “Eiropa šodien - jauni 
izaicinājumi.  Atvērsim vārtus un stiprināsim saknes” sadarbībā ar Latviešu 
valodas aģentūru. 

Tulkošanas darbnīca “Valmieras performance” ar mērķi mudināt mācīties 
valodas un veicināt starpkultūru sadarbību.

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Dzīves kvalitātes uzlabošanās, izmantojot ES fondus, vienotā tirgus iespējas, 
ES pilsoņu tiesības.

https://www.facebook.com/EuropeDirectinformacijascentrsValmiera
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Adrese
Telefons

E-pasts

Saites uz sociālajiem tīkliem

Pēdējā laika lielākie notikumi, 
pasākumi vai sasniegumi Jūsu 
EDIC-ā

Biežākais jautājums, ko 
apmeklētāji Jums uzdod, 
saistībā ar ES

Akmeņu iela  2, Ventspils, LV3601
63627362

edic@ventspils.lv

Twitter:@EDICVentspils;Facebook:EDIC Ventspils
www.draugiem.lv/edic.ventspils

6.08.- EDIC informatīvā telts “Digitālā Eiropa šodien un nākotnē” 
Ventspils svētkos;
17.07.- Kuldīgas svētkos EDIC informatīvā telts “Eiropas un Latvijas 
nākotne-energoefektivitāte un drošība”;
11.05. - Diskusija “Eiropas vērtības – tolerance, solidaritāte, 
cilvēktiesības un jaunā migrācijas politika”.Vadītāja žurnāliste Daina 
Jāņkalne.

Ceļveži  un kartes par dažādām ES valstīm.

Iespēja izmantot ES fondu līdzekļus valsts attīstībā.
Labāki nosacījumi ārvalstu investīciju piesaistei.
Iespēja strādāt un studēt ES dalībvalstīs.
Iespēja brīvi ceļot  ES.

Mēs esam vienīgais EDIC tuvākajos novados.
Mēs piedāvājam bezmaksas seminārus uzņēmējiem ar labu speciālistu 
līdzdalību.
Mēs strādājam ne tikai savās mājās,bet ejam arī ārpus savām telpām.

Lielākais ieguvums no 
Latvijas dalības ES

Ar ko Jūsu EDIC ir 
lielisks un nepārspējams?

www.draugiem.lv/edic.ventspils


KONTAKTI

INTA RIMŠĀNE

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

 

MADARA ĻAKSA

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

 

DAIGA KORSAKA

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

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

VELTA POPA

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

 

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

 

ILONA CABULE

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

 INTA KUŠNERE

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

 

VALENTĪNA MAGIDAS

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

 

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

INA RUSIŅA
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