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ES Rēzeknes novadā

Konkursā  triumfē Nautrēnu 
vidusskolas komanda

“Erudīts 2016”

2. maijā noslēdzās konkursa 
Rēzeknes novada skolēniem 
„Erudīts 2016” piecu spēļu cikls. 
Šogad konkurss norisinājās 
sadarbībā ar Europe Direct 
Informācijas centru (EDIC) 
Austrumlatgalē, tāpēc jautājumi 
bija sagatavoti par un ap 28 
Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Konkursā piedalījās 12 skolēnu komandas, tostarp trīs komandas no Maltas vidusskolas, divas 
komandas no Nautrēnu vidusskolas un Viļānu vidusskolas, kā arī pa vienai komandai no 
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Dricānu, Kaunatas, Tiskādu un Lūcijas Rancānes 
Makašānu amatu vidusskolas.

Lai piecu spēļu ciklā varētu gūt ieskatu par katru no Eiropas Savienības dalībvalstīm, komandām 
uz katru no spēlēm vajadzēja mācīties par piecām līdz sešām valstīm. Dalībniekiem vajadzēja 
pārzināt gan valstu ģeogrāfiju, gan politisko iekārtu, gan arī vēsturi. Tā kā arī Latvija ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts, noslēguma spēlē tika uzdoti jautājumi arī par Latviju, piemēram, 
komandām bija jānosauc mūsdienu nosaukumi tādām pilsētām kā Lībava (Liepāja), Rozenova 
(Zilupe), Zēgevolde (Sigulda) un Āžumiests (Viesīte).

Līdz pat pēdējai konkursa kārtai līderpozīcijās turējās Maltas vidusskolas II komanda, taču 2. 
maija spēlē Nautrēnu vidusskolas I komanda strauji pietuvojās, līdz ar to konkursu abas 
komandas noslēdza ar 81,5 punktiem un dalītu pirmo vietu. Spēles likteni izšķīra papildkārta, kurā 
abām komandām vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par pērn notikušajiem Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī papildjautājumiem. 

Pateicībā par piedalīšanos Rēzeknes novada pašvaldība visām erudītu komandām vasarā 
dāvinās ekskursiju uz kādu no Baltijas valstīm, savukārt uzvarētāji saņēma dāvanu karti 400 EUR, 
kuru varēs izmantot braucienam uz pašu izvēlētu galamērķi. Tā kā konkurss tika rīkots sadarbībā 
ar EDIC Austrumlatgalē, piecas labākās komandas, sagaidot Eiropas dienu 9. maijā, dosies uz 
Rīgu, kur apmeklēs vairāku valstu vēstniecības, kā arī Latvijas Republikas Saeimu.

Finiša taisnē ar nelielu pārsvaru 
uzvaru izcīnīja Nautrēnu vidusskolas I komanda (Kārlis Barkāns, Elvita Kotāne, Kristīne Laizāne, 
Artūrs Trimalnieks, Samanta Jurāne un Arnita Jurdža). Trešo vietu konkursā izcīnīja Maltas 
vidusskolas I komanda. Dalībnieki pastāstīja, ka, gatavojoties konkursam, lasījuši gan dažādas 
interneta vietnes, gan arī izmantojuši Eiropas Savienības izdotos materiālus par dalībvalstīm.

MADARA ĻAKSA,
Rēzeknes novada 
pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste
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Pirmās projekta tikšanās transnacionālajā sanāksmē, notika februāra sākumā Latvijā, Ludzas 
Mūzikas pamatskolā, kur tika apgūtas programmas, “Aurasma”, “QR kodi”. Šobrīd Ludzas 
Mūzikas pamatskolas bibliotēkā tiek apstrādātas akcijā “Es jau izlasīju- izlasi arī Tu!” bērnu skolai 
uzdāvinātās grāmatas, izmantojot QR kodus.

Projekta darbs notika Stambulas Engin Can Gure Ortaokulu skolā, kurā mācās 1968 skolēni un 
strādā 54 skolotāji. Skolai ir 2 lieli korpusi, kas kopā ir savienoti ar āra  sporta laukumu. Mācības 
skolā sākas plkst. 7.00 un notiek divās maiņās. Klases ir ļoti lielas- virs 50 skolēniem. Pedagogu 
darbs ir ļoti prestižs un labi apmaksāts. Skolā mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi, un darba dienas bija 
saplānotas spraigas. Pirmajā dienā mūs iepazīstināja ar skolu, tika parādīti daži skolēnu 
priekšnesumi- tradicionālie dziedājumi, ģitārspēles ansamblis un tautas dejas. Iepazināmie ar 
Turcijas izglītības sistēmu.

Erasmus + personāla īstermiņa apmācības pasākums Stambulā

ES Ludzas novadā

No 17.aprīļa līdz 23.aprīlim Ludzas Mūzikas 
pamatskolas pedagogu grupa – Ērika 
Stalidzāne, Sarmīte Stapule un projekta 
koordinatore Diāna Vanagele- projekta 
“Erasmus +” ietvaros devās uz kopīgu 
personāla īstermiņa apmācības pasākumu 
Stambulā (Turcija). Mūsu projekta tēma 
“Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti”, 
tajā ir iesaistītas 6 partnervalstis – Lietuva, 
Portugāle, Grieķija, Horvātija, Turcija un 
Latvija.
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Apguvām darbu ar “SurveyMonkey” aplikāciju. 

https://www.surveymonkey.com/

Tā ir aplikācija, ar kuras palīdzību ir iespēja veidot dažādas aptaujas, kur rezultātus 
automātiski apkopo programma.  Šīs  zināšanas ir nepieciešamas , lai dalītos pieredzē ar 
kolēģiem  savās skolās. Šī programma atvieglos skolotāju darbu, veicot visdažādākās 
aptaujas  savā klasē. Pirmajās dienās tika izstrādātas 6 projekta aptaujas, kuras noslēgumā 
tiks izmantotas  katrā projekta partnerskolā. Pēc šīm aptaujām tiks analizēta projekta 
darbība.

Tika izveidotas šādas aptaujas:
1.      Aptauja par projekta aktivitātēm skolotājiem.
2.      Aptauja par projekta aktivitātēm skolēniem.
3.      Aptauja skolēniem par skolēnu  grupu īstermiņa 
         apmaiņu.
4.      Aptauja vecākiem par skolēnu  grupu īstermiņa 
         apmaiņu.
5.      Aptauja skolotājiem par starptautiskajām skolotāju 
         sanāksmēm.
6.      Noslēguma aptauja projektu koordinatoriem.

Vēlākā darba posmā mācījāmies šīs aptaujas izvietot 
“SurveyMonkey” aplikācijā angļu valodā. Katra 
partnervalsts pārtulkoja šīs anketas savā valodā, lai 
projektā veiktu savā skolā projekta aktivitāšu un rezultātu 
apkopojumu, izmantojot “SurveyMonkey” aplikāciju.
Projekta norises laikā darba grupai bija iespēja iepazīties 
ar Stambulas kultūrvēsturisko mantojumu un salīdzināt ar 
savas valsts vērtībām.

https://www.surveymonkey.com/


Eiropas diena Preiļu Valsts ģimnāzijā

9. maiju kā Eiropas dienu atzīmē, balstoties uz 1950. gadā šajā dienā izteikto Francijas 
ārlietu ministra Robēra Šūmana uzrunu, kurā viņš aicināja Franciju, Vāciju un citas 
Eiropas valstis veidot kopēju politiku ogļu un tērauda rūpniecības nozarē, kas ir 
klasiskās bruņojuma rūpniecības pamatā. 

Lai atzīmētu Eiropas dienu un paplašinātu savas zināšanas par ES, 5. maijā ģimnāzijā 
norisinājās Erudītu konkurss par tēmu Latvija un Eiropas Savienība.

Sešas valstis – Beļģija, Francija, Itālija, 
Luksemburga, Nīderlande un Vācija – 1951. gadā Parīzē parakstīja līgumu un izveidoja 
`Eiropas Ogļu un tērauda kopienu`, lai nodrošinātu mieru un atjaunotu Eiropu. Gadu 
gaitā arvien vairāk valstu pievienojās Eiropas Ekonomikas kopienai un sadarbības 
jomu kļuva arvien vairāk. Paplašinoties sadarbībai, 1992. gadā saskaņā ar Māstrihtas 
līgumu mainījās arī kopienas nosaukums uz Eiropas Savienību. Latvija par Eiropas 
Savienības dalībvalsti kļuva 2004. gada 1. maijā, bet 2014. gada 1. janvārī pievienojās 
eirovalūtai. 

 Konkursā piedalījās 
visu kursu erudītu komandas. Dalībniekiem bija jāiezīmē visas 28 dalībvalstis kartē, 
jāatpazīst Latvijas deputāti Eiroparlamentā un citas ES amatpersonas un svarīgāko ES 
institūciju ēkas. Vēl konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par dažādiem 
dalībvalstu kultūrvēsturiskiem faktiem. 

1. vietu konkursā ieguva 2.D kursa erudīti, 

2. vietu – 1.V kurss,  

3. vietu - 2.AH kurss. 

Atzinību izpelnījās 2.B kursa komanda. Konkursus vadīja skolotājas Ināra Krusta un 
Natālija Pīzele. Konkursa dalībniekiem piemiņas balvas sarūpēja ģimnāzija.

NATĀLIJA PĪZELE, 

politikas un tiesību skolotāja 
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ES Preiļu novadā



Maltas, Kaunatas IUK Katru 1. nedēļu P.-T. Maltā

Atbilstoši IUK funkcijām un darbības struktūrai IUK speciālisti strādās divos virzienos. Pirmkārt, tas būs darbs 
ar izglītības iestāžu audzēkņiem un, otrkārt, darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to 
organizācijām un apvienībām. Skolēniem IUK konsultanti piedāvās dažādus karjeras izglītības 
pasākumus, iesaisti skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumu pakāpeniskā izveidē, organizēs uzņēmēju 
“ēnošanas” pasākumus u.c. aktivitātes, veidojot padziļinātu jauniešu izpratni par reālo 
uzņēmējdarbības vidi un personiskās karjeras iespējām dzimtajā novadā. Savukārt vietējos lauku 
uzņēmējus un aktīvos cilvēkus, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, IUK konsultanti drīzumā jau konsultēs 
biznesa uzsākšanas un attīstības jautājumos, finansējuma piesaistes un sadarbības jautājumos.

Speciālisti katrā IUK ir nodarbināti uz pusslodzi, viņu darba laika grafiks pagastos mainās ik nedēļu 
kalendārā mēneša laikā, tādēļ klientiem lūgums iepriekš pieteikt savu vizīti.

IUK konsultanti sniegs konsultācijas visa Rēzeknes novada iedzīvotājiem un strādās ciešā sadarbībā 
novada pagastu pārvaldēm, vidusskolu pedagogu kolektīviem, pašvaldības Attīstības plānošanas 
nodaļu un citām vietējām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS-UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONTAKTPUNKTU 
DARBA DIENAS PAGASTOS

Darba laiks: P.-Pk. no plkst. 8.00 – 12.00; no plkst. 12.30. – 16.30.

Komercdarbības speciālistu kontakti: 

Guntis Klīdzējs, Maltas, Kaunatas IUK komercdarbības speciālists: 
guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv, tālr. 25748078

Sanita Zunda, Nautrēnu, Dricānu IUK komercdarbības speciāliste: 
sanita.zunda@rezeknesnovads.lv, tālr. 25740422

Rēzeknes novada pašvaldības realizētā ERAF projekta 
“Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras 
attīstība” ietvaros 2015. gada nogalē tika pabeigta Izglītības-
uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) biroju telpu un skolēnu 
mācību – ražošanas telpu izveide četrās novada nozīmes 
vidusskolās – Maltas, Kaunatas, Nautrēnu un Dricānu vidusskolā. 
Līdz ar to kopš 2016. gada 25. aprīļa jaunizveidotajos četros 
Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktos Rēzeknes novadā 
jau uzsākta IUK pakalpojumu sniegšana, ko nodrošina 
pašvaldības komercdarbības speciālisti – Guntis Klīdzējs un 
Sanita Zunda.
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Pieejami Izglītības - uzņēmējdarbības 
kontaktpunktu pakalpojumi Rēzeknes novadā

ES Rēzeknes novadā

C.-Pk. Kaunatā

Katru 2. nedēļu P.-O. Maltā T.-Pk. Kaunatā

Nautrēnu, Dricānu IUK Katru 1. nedēļu

Katru 2. nedēļu

P.-T. Dricānos

P.-O. Dricānos

C.-Pk. Rogovkā

T.-Pk. Rogovkā
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17. maijā Krāslavā notiks informatīvs seminārs 

LEADER projektu iesniedzējiem

Ja Tev ir idejas, kā veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju 

attīstībai, uzlabot sociālo situāciju laukos, ja esi gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, radīt 

jaunas darba vietas, UZZINI, KĀ SAGATAVOT PROJEKTU KONKURSAM LEADER PIEEJAS 

ĪSTENOŠANAS IETVAROS!

 

 

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” organizē semināru LEADER projektu iesniedzējiem 

2016. gada 17. maijā pulksten 10:00 Skolas ielā  7 (aktu zālē, 3. stāvā), Krāslavā.

       

         Laiks Tēma

 

 

!! Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā, zvanot pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele) vai rakstot uz 

e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 

Plašāka informācija par projektu konkursu, kas izsludināts no š.g. 27. maija līdz 27. jūnijam, un 

cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā 

www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā  

Īsteno savu ideju, piedaloties projektu konkursā “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu 

radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 

darba apstākļu radīšanai”. 

   DARBA KĀRTĪBA 

www.lad.gov.lv

http://kraslavaspartneriba.lv/biedriba-kraslavas-rajona-partneriba-izsludina-atklata-

projektu-konkursa-iesniegumu-pienemsanas-1-ka?lan

Informācija par atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu  - 

Informatīvs seminārs notiks arī Aglonā (11. maijā plkst. 10:00 Daugavpils ielā 8, 
Dagdā  (11. maijā plkst. 

14:00 Alejas ielā 4, Dagdas Tautas nama izstāžu zālē).

 

Aglonas 
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”) un 

ES Krāslavas novadā

 

09.45 – 10.00 Reģistrācija

10.00 – 10.30 Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības un 

LEADER pieejas īstenošana

10.30 – 11.05 Projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, 

cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

11.05 – 11.45 Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

11.45 – 12.15 AS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta 

programmas

12.15 – 12.45 Jautājumi un atbildes

http://www.lad.gov.lv
http://kraslavaspartneriba.lv/biedriba-kraslavas-rajona-partneriba-izsludina-atklata-projektu-konkursa-iesniegumu-pienemsanas-1-ka?lan


Reģionālā diskusija  Rēzeknē 18. maijā!“Kafija ar politiķiem”

ES Rēzeknes novadā

18. maijā Latgales reģiona jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi 

interesenti tiek aicināti uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, lai piedalītos 

Strukturētā dialoga V cikla reģionālajā diskusijā „Kafija ar politiķiem”. Diskusijas sākums plkst. 

14:20. Nepaliec malā!

Šogad norisinās Strukturētā dialoga V cikls, kura tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, 

vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.” Saņemtie ieteikumi 

tiks integrēti arī nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, lai turpinātu iesākto darbu kopējā 

jaunatnes politikas attīstības jomā.

Kā notiek diskusija “Kafija ar politiķiem”?

„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota 

pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas 

jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai neformālā un brīvā gaisotnē pārrunātu kādu noteiktu 

tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau 

esošām problēmām.

Piesakies dalībai diskusijā, aizpildot pieteikuma anketu šeit:  

līdz 16. maijam!

Diskusiju „Kafija ar politiķiem” organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar 

reģionālo koordinatoru – biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā 

dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības 

padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 

iespējamo izlietojumu.

Informācijai:

ILUTA KRIŠKIJĀNE,

tālr. Nr. 26364925,

e-pasts: iluta.kriskijane@gmail.com

http://ej.uz/SD_Zeimuls
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Semināri notiks trijās Latgalē pilsētās – Daugavpilī, Preiļos un Rēzeknē. Uz semināriem aicinām 
namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu 
pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

 Pasākumu laikā klātesošie tiks 
informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, 
lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā 
piedalīsies arī banku pārstāvji, kuri informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

 Pasākuma laikā iepazīstināsim ar atbalsta programmas 
energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās nosacījumiem, 
tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī 
līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Savukārt banku pārstāvji informēs par kredīta 
saņemšanas nosacījumiem. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu 
renovācijai, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un reglamentētās sfēras 
būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas 
ministrijas mājaslapā. Semināram Daugavpilī var pieteikties šeit, semināram Preiļos var 
pieteikties šeit, bet semināram Rēzeknē var pieteikties šeit.  Sīkāku informāciju par semināriem 
var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240).

Līdz š.g. maija vidum Ekonomikas ministrija un Altum kopumā plāno organizēt 13 seminārus 
dažādās Latvijas pilsētās. Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas 
kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Kā jau iepriekš ziņots, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta 
programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam 
daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 
euro. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Attīstības finanšu institūcijas Altum 
mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot 
arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

EVITA URPENA

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

Seminārs „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi” 18. 
maijā plkst. 10.00 notiks Daugavpilī un plkst. 16.00 Preiļos.

Savukārt 19. maijā plkst. 9.30 seminārs „Atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai un kvalitatīva 
ēku renovācija” notiks Rēzeknē.

Papildu informējam, ka iepriekšējā ES fondu perioda ietvaros, laika posmā no 2010.-2016. 
gadam Latgalē ar ES fondu līdzfinansējumu kopumā renovētas 30 ēkas. Detalizēta informācija 
par renovēto ēku statistiku publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Latgalē notiks semināri par atbalstu energoefektivitātes pasākumu
 īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Aicinām apmeklēt

Šā gada 18. un 19. maijā Ekonomikas 
ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum 
informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros 
aicina interesentus uz semināriem Latgalē 
par energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo 
valsts atbalstu. 
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https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://docs.google.com/forms/d/1Mz36eSzr9wys_BfJWs7ehHJGNGkRewSrcd3mkY9KQ7o/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FZzd2MC8954uLB2Y3bwErbNgtullVJdN4EYXcofv5KM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aIejg5GNS6SX-xp8NIyXewV9ksZ49gR0gebIBdUZJvE/viewform


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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