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Europe Direct Austrumlatgalē smeļas
pieredzi no Austrijas kolēģiem
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Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija un Krāslavas,
Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības

http://www.facebook.com/
EDAustrumlatgale

EUROPE DIRECT AUSTRUMLATGALĒ SMEĻAS
PIEREDZI NO AUSTRIJAS KOLĒĢIEM

Šoruden Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē darbinieces Inta Rimšāne un Madara
Bērtiņa, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības
izpilddirektors Jānis Troška un Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Anna Jaudzema devās pieredzes
apmaiņas braucienā pa Eiropas Savienības finansēto
projektu vietām Austrijas lauku teritorijās, kā arī
iepazinās ar Austrijas Europe Direct informācijas
centru darbu.

Vizītes pirmajā dienā delegācija viesojās Dienvidzalcburgas provincē Pongau. Kā pastāstīja vietējā Europe Direct
centra vadītājs un LEADER programmas projektu koordinators Štefans Maurers (Stephan Maurer), īstenojot
projektus lielākā uzmanība tiek pievērsta nevis tūlītējai ieguldīto līdzekļu atpelnīšanai, bet gan darba vietu
saglabāšanai un nodarbinātības paaugstināšanai, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju paliktu lauku reģionā, nevis
brauktu meklēt darbu uz lielajām pilsētām. Verfenvengā strauji attīstās eko tūrisms – lai gan iedzīvotāju skaits te ir
mazāks par tūkstoti, tomēr apmeklētājiem tiek piedāvātas vairāk nekā 4000 gultas vietas un tūristu skaits gada laikā
pārsniedz 60 tūkstošus.
“Tūristi atbrauc ar savu auto, pēc tam mašīnas atslēgas tūrisma informācijas centrā iemaina pret “Mobility card”
jeb mobilitātes karti, kas sniedz atlaides naktsmītnēm un vietējo tūrisma objektu apskatei, kā arī pārbraucieniem pa
gleznainajām Alpu ielejām ļauj izmantot kādu no elektromobiļiem,” par videi draudzīgo tūrismu pastāstīja Štefans
Maurers.

Šobrīd kooperācijai ir nenovērtējama loma Austrijas ekonomikā, taču tā
tas nav bijis vienmēr. Stāsta Mario Hofers: “Aktivitātes kooperācijas jomā
aizsākās 1995. gadā, tomēr pagāja vairāki gadi līdz pirmajiem darba
augļiem. Sākumā iesaistījās tikai aptuveni pieci procenti no uzrunātajiem
zemniekiem. Tikai vēlāk, redzot kooperatīvu efektivitāti un to, ka
apvienojoties ir lielāks noiets, pamazām piepulcējās arī citi
lauksaimnieki. Mazie uzņēmēji lēnām saprata – ja visu darīsi viens un
nevienam neuzticēsies, tad tālu netiksi un noieta tirgu nepalielināsi.”
Austrijā kooperācija lielākoties izpaužas mārketinga aktivitātēs,
piemēram, kopēju reklāmas bukletu vai iepakojuma dizaina izstrādē,
taču kopējus tehnikas pirkumus kooperatīvu biedri gan neveic: “Ja
nopērk visi, tad neviens īsti nav saimnieks, līdz ar to, ja tehnika salūzt,
neviens negrib uzņemties atbildību un remontēt, tāpēc kooperatīvu
dalībnieki ir sapratuši, ka labāk nopērk viens, kurš pēc tam piedāvā
tehnikas nomu kā maksas pakalpojumu,” paskaidroja Mario Hofers.
Atskatoties uz vizītes laikā redzēto un dzirdēto, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja Anna Jaudzema uzsver: “Svarīgi, ka iniciatīva nāk no pašiem uzņēmējiem. Grūti palīdzēt uzņēmējdarbībā,
ja pats uzņēmējs to nemaz negrib, tāpēc ļoti patika Austrijas piemēri par aktīvajiem uzņēmējiem, kuri vispirms rosina
pārmaiņas un tad dodas uz pašvaldību, lai tā palīdz jauninājumus iedzīvināt. Viņi negaida no pašvaldības, kad viss
tiks izdarīts viņu vietā. Viņi paši iet un dara.” Teiktajam pievienojas arī Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne: “Pie mums joprojām ir izteikta cilvēku domāšana, kad viņi gaida līdz kāds
pateiks, ko darīt, kā darīt, ko ražot un cik ražot. Gadu desmitiem esam tā dzīvojuši, tāpēc to nevar mainīt īsā laikā,
tomēr varam pārņemt labākos piemērus no tiem, kas jau sen ir izgājuši tam cauri un atraduši labāko ceļu.”
“Savstarpēja uzticēšanās – tā ir veiksmīgas kooperācijas atslēga,” teic Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Jānis Troška. “Lai veiksmīgi saimniekotu, ne vienmēr nepieciešami simtiem hektāri – ja meklē netradicionālas nišas,
lielus darbus var paveikt arī mazās platībās. Austrieši prot domāt citādāk un izveidot veiksmīgu produktu no nekā –
to mēs no viņiem varam mācīties.”
Delegācijas pārstāvji atzina, ka vizīte devusi iespēju ne vien smelties idejas
no Austrijā īstenotajiem projektiem, bet arī rast kontaktus citu projektu
īstenošanai ar potenciālajiem projektu partneriem no Austrijas, Horvātijas,
Slovēnijas un Ungārijas – valstīm, kuru Europe Direct informācijas centru
darbinieki tika satikti vizītes laikā.
Braucienu organizēja un finansēja Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību.
MADARA BĒRTIŅA,
Europe Direct Austrumlatgalē vadītājas asistente
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Izglītojošā mini seriālā skaidro pareizas
atkritumu šķirošanas pamatprincipus
ES Ludzas novadā

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no
kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums.
Lai arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr
otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro
nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros
šķirotajiem atkritumiem.

Sekmējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību valstī un sniedzot atbildes uz
tipiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, “Zaļā josta” izstrādāja mini
seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi
parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un
stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un
mājaslapā www.zalajosta.lv/video.
Pirmā sērija veltīta plastmasas iepakojuma pareizai šķirošanai. Video uzskatāmi parādīts, ka
Latvijā pārstrādei tiek vāktas PET pudeles, plastmasas iepirkuma maisiņi, plēves, kā arī cietās
plastmasas iepakojums no HDPE materiāla. Turklāt ir būtiski, lai pārstrādei paredzētais
iepakojums nesaturētu pārtikas paliekas, citu atkritumu piemaisījumus un būtu saplacināts,
tādējādi aizņemot iespējami maz vietas atkritumu konteinerā. Video sniedz atbildes uz
jautājumiem par tipiskākajām iedzīvotāju pieļautajām kļūdām, izmetot dalītās vākšanās
konteinerā plastmasas izstrādājumus, putuplastu, kompozītmateriālus, netīrus plastmasas
vienreizlietojamos traukus u.c. lietas, kuras Latvijā otrreizējai pārstrādei netiek vāktas.
Latvijā darbojas vairāki otrreizējo izejvielu vākšanas uzņēmumi, tāpēc iedzīvotājiem ir būtiski
iepazīties ar konkrētā apsaimniekotāja izvirzītajām prasībām pret pārstrādei nododamo
otrreizējo izejvielu materiālu veidiem. Ja pēc video noskatīšanās ir palikuši neatbildēti jautājumi
par atkritumu šķirošanu, nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas
uzņēmumu.
*- atbilstoši SIA “Zaļā josta” 2016. gada februārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 55%
respondentu atzīst, ka ikdienā šķiro atkritumus.
Youtube: Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa. https://youtu.be/ReVAxDA1Lfo
EMBED kods video koplietošanai: <iframe width=”560″ height=”315″
src=”https://www.youtube.com/embed/ReVAxDA1Lfo” frameborder=”0″
allowfullscreen></iframe>

LAIMA KUBLIŅA,
SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja
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Aizvadīts seminārs par alternatīvās ekonomikas
iespējām vietējās kopienas attīstībai
ES Rēzeknes novadā
Sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība”, Latvijas Lauku Forumu (LLF), Rēzeknes rajona kopienu partnerību un
Gulbenes novada biedrību “Sateka” 27. oktobrī viesu namā “Zaļā sala” Rēzeknes novada Griškānu
pagastā norisinājās mācību seminārs par solidaritātes ekonomiku kopienu labklājībai un attīstībai.
Seminārā piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes rajona kopienu partnerības pārstāvji,
biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” un Preiļu brīvās skolas direktore, Ludzas partnerības pārstāvji, kā arī
vietējie uzņēmēji. Kā atklāja organizatori, dalībai seminārā tika izvēlēti tieši Rēzeknes novada un Gulbenes
lauku teritorijas iedzīvotāji, jo abas kopienas ar savu ieinteresētību un aktīvo darbošanos līdz šim ir
pierādījušas, ka spēs saņemto informāciju, kā arī idejas izplatīt tālāk un iedzīvināt.
Lai gan jēdziens “solidaritātes ekonomika” sākotnēji var likties svešāds, tomēr katrs no mums ar to saskaras
arī ikdienā – tā ir alternatīvā ekonomika jeb alternatīvu meklēšanā, lai mazinātu dominējošās, uz tirgu
balstītās ekonomikas spiedienu. Solidaritātes ekonomikas mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti kopienā vai
reģionā, izmantojot bezpeļņas un sabiedriskās organizācijas, kā arī pārveidojot esošo ekonomiku un
uzņēmējdarbību, lai mazinātu nevienmērīgu resursu sadalījumu, kā arī uz solidaritātes vērtībām balstīta
saimnieciskā darbība varētu vienlaikus sniegt labklājīgu dzīvi un veicināt kopienas attīstību.

Mācību semināru vadīja Džeisons Nardi no Itālijas, kurš ir RIPESS tīklojuma Eiropā vadītājs. RIPESS (Réseau
Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire) ir starpkontinentāls tīkls, kas sekmē sociālās
un solidaritātes ekonomikas atpazīstamību visā pasaulē, cenšoties veidot un stiprināt tādu ekonomiku,
kuras centrā ir mūsu planēta un cilvēki, kā arī sociālais taisnīgums un ētiskas finanšu sistēmas.
Semināra laikā Džeisons Nardi rādīja interesantākos piemērus no Eiropas valstīm – uzņēmumus, kas radīti bez
lielām investīcijām, izmantojot jau pieejamus resursus. Lektors mudināja, ka līdzīgi piemēri var tikt īstenoti arī
Latvijā, piemēram, Itālijā studenti pārņēmuši neizmantotu pašvaldības zemi un izveidojuši veiksmīgu
saimniecību, ko paši dēvē par “Zemnieku saimniecību bez saimnieka” – tajā tiek audzēta bioloģiski tīra
lauksaimniecības produkcija, ko pērk vietējie iedzīvotāji, nereti arī sniedzot priekšfinansējumu jau sējas laikā:
“Samaksājot daļu summas jau pavasarī, pircējs kopā ar zemnieku uzņemas atbildību, ja gadās neražas
gads. Tas nozīmē, ka starp abām pusēm ir liela uzticība un zemnieks var būt drošs, ka pircējs nepametīs viņu
nelaimē,” pastāstīja Džeisons Nardi.
Veiksmīgs solidaritātes ekonomikas piemērs ir tiešā pirkšana. Šobrīd Latvijā ir ap 30 tiešās pirkšanas pulciņu,
tostarp jau divus gadus arī Rēzeknē. Tiešā pirkšana jeb “ēdiens personīgi” domāts, lai lielās tirdzniecības
ķēdes neizskauž mazos tirgotājus, tas ir arī veids, kā atbalstīt vietējo komūnu.
Kādas ir sadarbības vajadzības vietējā komūnā un kādas ir kopdarbības iespējas, lai iedzīvinātu
solidaritātes ekonomiku praksē – uz šiem jautājumiem atbildes meklēja semināra dalībnieki. “Ir svarīga
līdzdarbība, nevis tikai līdzdalība,” uzsvēra Rēzeknes novada pašvaldības projektu vadītāja Brigita
Arbidāne. “Daudzas uzņēmējdarbības idejas un kopprojekti apsīkst, jo nav viena “Laimes lāča”, kas visu
izdarīs pārējo vietā, tāpēc vispirms ir svarīgi, ka sadarbība ir vienlīdz svarīga visiem un katra iesaistītā puse ir
gatava kopīgi strādāt.”
Seminārs tika rīkots projekta SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for
Sustainability in EYD 2015 and beyond (DCI-NSAED/2014/352-248) ietvaros. SSEDAS ir Eiropas Komisijas
finansēts projekts ar mērķi veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas un attīstības organizāciju tīklojumu
kompetenču attīstību par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības
samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu 46 projekta dalīborganizāciju teritorijās.
MADARA BĒRTIŅA,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

4

Īstenots LVAF finansēts projekts
ES Krāslavas novadā

Šī gada laikā īstenots Latvijas vides aizsardzības
fonda un Krāslavas novada domes finansēts
projekts, kura ietvaros Krāslavas novada
Adamovas dabas takas kritiskākajās vietās
veikti infrastruktūras uzlabojumi. Uzlaboti tiltiņi,
margas, laipas, pakāpieni, kā arī atjaunotas
šūpoles, norāde un lapene, lai takas
apmeklētāji varētu izbaudīt dabas vērtības un
nesteidzoties pavadīt laiku.

Ņemot vērā, ka Adamovas dabas taka
atrodas dabas parka “Daugavas loki”
teritorijā, viens no projekta uzdevumiem bija
uzlabot dabas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību, kā arī informēt
vietējos iedzīvotājus un tūristus par
aizsargājamo ainavu apvidus
“Augšdaugava” un dabas parka “Daugavas
loki” nozīmību vietējā un Eiropas Savienības
līmenī. Projekta ietvaros tika organizētas
apmācības “Ilgtspējīga tūrisma attīstības
iespējas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās (ĪADT)”” vietējiem tūrisma nozares
pārstāvjiem un interesentiem. Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas lektore informēja
par iespējām, kā izmantot īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas statusu, lai
piesaistītu tūristus un citus apmeklētājus
mūsu novadam. Sniedza informāciju par
ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējām un par
prasībām, kas jāievēro, saimniekojot ĪADT,
kā arī skaidroja kā Eiropas valstis izmanto
ĪADT statusu, lai piesaistītu apmeklētājus no
visas pasaules.

Projekta ietvaros tika izstrādāta un iespiesta
informatīvā grāmatzīme bērniem, skolēniem ar
Krāslavas novada teritorijā esošo ĪADT
nosaukumiem un fotogrāfijām. Grāmatzīmes ir
pieejamas Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrā.

Projekta “Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki”
Adamovas dabas takā” ietvaros Adamovas dabas takā tika īstenoti dabas aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi, dabas daudzveidības saglabāšanai, kas noteikti dabas parka “Daugavas
loki” dabas aizsardzības plānā 2010. - 2022. gadam.
PROJEKTA KOPĒJĀ SUMMA 13 880,61 EUR, NO KURIEM 85% FINANSĒJA LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS
FONDS UN 15% KRĀSLAVAS NOVADA DOME.

AINA DZALBE,
Projektu speciāliste
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Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” aicina uz tikšanos
ar pedagogiem no Somijas

ES Preiļu novadā

16. NOVEMBRIS (TREŠDIENA)
17.00-19.00
PREIĻOS, RAIŅA BULVĀRIS 22, 4. STĀVS
(IEEJA NO PAGALMA PUSES)

Tikšanās laikā iepazīsimies ar Somijas pieredzi, izglītības sistēmas principiem, veidu,
kā tiek organizēts darbs. Veidosim sarunu par un ap izglītību. Sarunas laikā Somijas
skolotāji prezentēs un stāstīs par izglītības sistēmu un pamatprincipiem, dalīsies ar
grūtībām un izaicinājumiem, kā arī topošo izglītības reformu un pieejām vides
izglītībai.
Aicināti piedalīties skolotāji, direktori, izglītības pārvaldes darbinieki un citi interesenti.
Tiks nodrošināts tulkojums no angļu valodas.
Tikšanās tiek organizēta Nordplus Junior projekta Nr. NPJR-2016/10098 “Savienojot
Somijas, Latvijas un Lietuvas inovatīvo pieeju ārpustelpu izglītības metodēs” pirmās
mobilitātes Latvijā ietvaros.
Projektu īsteno Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” sadarbībā ar Tikkakoski pamatskolu
no Somijas un Aukštakalnis proģimnāziju no Lietuvas.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
AIJA VANAGA, projekta koordinatore,
tel.nr. 26385873 vai aija.vanaga@gmail.com
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VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.

ES Jaunumi
JUNKERA KOMISIJA IEPAZĪSTINA AR TREŠO GADA
DARBA PROGRAMMU – PANĀKOT TĀDU EIROPU, KAS AIZSARGĀ,
DOD IESPĒJAS UN AIZSTĀV
Komisijas darba programmā nākamajam gadam galvenā
uzmanība nepārprotami ir veltīta to 10 prioritāšu īstenošanai, kuras
izklāstītas politikas pamatnostādnēs ar mērķi risināt lielākās
problēmas, ar kurām Eiropa šobrīd saskaras.
Balstoties uz darba programmu, Komisija, Eiropas Parlaments un
Padome tagad izstrādās kopīgu deklarāciju par savstarpēji
saskaņotiem mērķiem un prioritātēm 2017. gadam, lai ātri
pārvērstu priekšlikumus rīcībā un panāktu konkrētus rezultātus
pilsoņu labā.

Šā gada darba programmā ir ierosināta 21 PAMATINICIATĪVA (skatīt paziņojuma presei pielikumu), kā arī 18 jauni
REFIT priekšlikumi, kuru nolūks ir uzlabot spēkā esošo ES tiesību aktu kvalitāti un nodrošināt mūsu noteikumu
atbilstību paredzētajam mērķim. Lai nodrošinātu to, ka galvenā uzmanība tiek veltīta rezultātu sasniegšanai,
Komisijas darba programmā ir apzināti 34 prioritāri, izskatīšanā esoši priekšlikumi, kurus mēs esam iesnieguši
pēdējos divos gados; ja Eiropas Parlaments un Padome šos priekšlikumus raiti pieņemtu, tie var panākt jūtamu
praktisko ietekmi.

KOMISIJA, KAS KONCENTRĒJAS UZ SVARĪGĀM LIETĀM
Kopš mūsu pilnvaru sākuma šī Komisija ir noteikusi savas prioritātes ar nolūku koncentrēties uz „lielajiem”
jautājumiem, kuros efektīva rīcība Eiropas līmenī var sasniegt patiesas pārmaiņas. Panākot vienprātību par šīm
prioritātēm ar Eiropas Parlamentu un Padomi, pagājušajā gadā mēs esam guvuši būtisku progresu svarīgākajās
jomās. Saistībā ar iepriekš minētajām 10 prioritātēm mēs esam guvuši jūtamus rezultātus. Šajā darba programmā
tagad ir izklāstīti konkrēti priekšlikumi nākamajam gadam; šie priekšlikumi ir Komisijas artava sagatavošanas
procesā Romas līgumu 60. gadadienai 2017. gada martā. Mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas Parlamentu un
Padomi, lai nodrošinātu mūsu priekšlikumu raitu pieņemšanu.

KOMISIJA, KAS KONCENTRĒJAS UZ TO, LAI DARĪTU DARBU LABĀK
Šogad mēs ierosinām atsaukt 19 vēl nepieņemtus leģislatīvo aktu priekšlikumus, kas ir novecojuši, un mēs atcelsim 16
spēkā esošus tiesību aktus, kuri ir zaudējuši aktualitāti. Mēs arī pastiprināsim centienus attiecībā uz tiesību aktu izpildi
vairākās politikas jomās (tostarp vienotā tirgus un vides jomā), jo pat vislabākajam tiesību aktam nav nekādas
jēgas, ja tas nesniedz reālus rezultātus uz vietas.

PAMATINFORMĀCIJA
Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajos
divpadsmit mēnešos. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt
klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus. Tā
neattiecas uz Komisijas nepārtraukto darbu, īstenojot savu Līgumu sargātājas lomu un nodrošinot spēkā esošo
tiesību aktu īstenošanu, vai uz tām iniciatīvām, kuras Komisija regulāri pieņem katru gadu.
Sagatavojot 2017. gada darba programmu, Komisijas darbu papildināja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un
Padomi, ņemot vērā jauno Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un pamatojoties uz nodomu vēstuli,
ko Komisijas priekšsēdētājs Junkers un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss nosūtīja 14. septembrī pēc
Komisijas priekšsēdētāja runas par stāvokli Eiropas Savienībā.
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KONTAKTI

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

INTA RIMŠĀNE
MADARA ĻAKSA

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
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
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 SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

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

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
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