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 Klases stundas Tiskādu vidusskolā par Latvijas prezidentūru 
Eiropas Savienības Padomē

Jaunumi Rēzeknes novadā
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Lai Tiskādu vidusskolas skolēnus informētu un izglītotu par 
Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, skola 
uzaicināja viesos Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 
pārstāvi Aļonu Nikolajevu. Tikšanās notika 17. aprīlī, tās laikā 
1.-4. , 5.-8. un 9.-11. klašu skolēniem norisinājās klases stundas 
par tēmu “Eiropas Savienība un ko nozīmē prezidentūra 
Eiropas Savienības Padomē”.

Skolēni atkārtoja Eiropas Savienības simbolus, noklausījās 
himnu, uzzināja ES devīzi, noskatījās prezentācijas, filmas, 
virtuāli ceļoja par Eiropas Savienības valstīm. Viņi varēja 
mēģināt iejusties Eiropas Savienības prezidenta lomā un 
censties atbildēt uz jautājumiem: “Kādas ir kopīgās 
problēmas Eiropas Savienības valstīs?”, “Kādus 
jautājumus gribētu apspriest ar citām valstīm?”. 
Atbildes bija dažādas – uzlabot jauniešu kultūras 
dzīvi, vairāk izklaides pasākumu bērniem, jaunu 
darba vietu veidošana u. c. Uz jautājumu „Kurš 
gribētu kļūt par Eiropas Savienības prezidentu?” 
vidusskolas skolēni atbildēja apdomīgi un 
atzīmēja, ka tas ir ļoti sarežģīts un grūts darbs, — 
pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam.

Sākumskolas skolēni nodarbības laikā uzzināja 
daudz jauna par Eiropas Savienību, savukārt 
pamatskolas un vidusskolas skolēni pilnveidoja 
savas zināšanas par Eiropas Savienību, Latvijas 
prezidentūras nozīmi un prioritāriem darba 
virzieniem Eiropas Savienības Padomē, diskutēja 
par karjeras iespējām. Piemērot sev kādu profesiju 
var interneta saitēs – www.nva.gov.lv, 
www.prakse.lv. www.profesijupasaule.lv. Visu trīs 

nodarbību laikā skolēni atbildēja uz jautājumiem un 
saņēma balvas par pareizām atbildēm – Eiropas 

Savienības karti.  Visiem skolēniem Aļona izdalīja 
interesantu informatīvo materiālu par Eiropas 

Savienību un Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības 
Padomē.

Nodarbību beigās skolēni secināja, ka ikvienam pašam 
nepieciešams apzinīgi pildīt savus pienākumus, būt 

zinātkāriem un labi mācīties, pastāvīgi pilnveidot savas 
zināšanas, būt savas ģimenes, skolas, pagasta, novada un 

valsts patriotiem, pieņemt pareizus lēmumus savā dzīvē, 
nebūt slinkiem un nebaidīties no grūtībām un atbildības 
jebkurā darbā, būt aktīviem, pašiem veicināt jauniešu 
kultūras dzīves uzlabošanu un savu karjeras izaugsmi.

Olga Miseviča
Tiskādu vidusskolas direktore 
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Krāsainais sveiciens Lieldienās veco 
ļaužu pansionātam „Priedes”

Jaunumi Krāslavas novadā
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Lieldienas ir dzīvības svētki. Cilvēks ir balts un apaļš kā pūpols, vesels gan garā, 
gan miesā. Veltīsim šajos svētkos viens otram labus, gaišus, spēcīgus un prieka 
pilnus vārdus un darbus! Darot labus darbus otram, mēs kļūstam par viņa 
eņģeli....
 Jau no 16.marta Krāslavas pamatskolas  bērnu kluba „Spicais” dalībnieki 
aktīvi rosījās un gatavoja  krāsainus un  raibus rotājumus veco ļaužu 
pansionātam „Priedes”.
Svētki ikvienam parasti sagādā patīkamus un priecīgus mirkļus, taču tad, kad 
svētkus dāvini citiem, parastās izjūtas pārvēršas par emociju varavīksni. 
Darinot jautrus Lieldienu zaķus, krāsainus gaiļus un vistas, raibu raibās olas, 
bērni dalījās domās par to, kā cilvēks varētu justies vecumdienās, kā ir tad, 
kad jūties vientuļš, kā var sagādāt patīkamu pārsteigumu citiem, ko varētu 
darīt, lai cilvēks justos vienmēr vajadzīgs un priecīgs... Bērnu skatījums uz 
dzīvi bieži vien pārsteidza ne tika ar savu patiesumu, bet arī ar savu 
optimismu un gaišumu. Tā, pārrunājot par dzīvi, ātri un nemanot tapa ļoti 
skaisti Lieldienu dekori. Katrs bērna darinājumus bija pozitīvu un labu 
domu apvīts, jo darbiņi tika veidoti, domājot tikai labas domas. 
 Mazliet vairāk kā nedēļas laikā mums tapa daudz skaistu rotājumu, un 
jau 26. un 27. marta pēcpusdienā mēs bijām veco ļaužu pansionātā 
un no visas sirds ar saviem krāsainajiem rotājumiem centāmies uzburt 
Lieldienu noskaņu veco ļaužu sirdīs. Mēs ticam un ceram, ka mūsu 
pozitīvās domas un vēlme dāvāt svētkus pansionāta iemītniekiem 
sagādāja viņiem patīkamas emocijas un pavasara izjūtu.
 Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu 
komitejas izpilddirektorei Sandrai Molotokai par ideju un iedrošinājumu 
to īstenot! 

 Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.

Lieldienu saule lai atspīd arvien!

 Pasākums notika LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un 
Røde Kors Nord-Trøndelag atbalstītā projekta „Tikai kopā sapņi kļūst 
krāsaini” ietvaros.

Krāslavas pamatskolas bērnu pašiniciatīvas
 kluba vadītāja Velta Daņiļeviča 
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Izaicinājums kļūt par Eiropas ekspertiem

Jaunumi Latvijā

Vai zini, ko Latvija dara kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts? Vai atceries, kurā gadā Latvija 
iestājās ES? Vai zini, kad svin Eiropas dienu?

Lai veicinātu ikviena Latvijas iedzīvotāja, īpaši skolēnu, zināšanas par šiem un citiem ar Eiropas Savienību 
saistītiem jautājumiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu interesentu šā gada 8.maijā 
piedalīties „Eiropas eksāmenā”, ko tiešsaistē varēs kārtot www.esmaja.lv.

Savukārt jau no 1.aprīļa ikviens ir aicināts sākt gatavoties „Eiropas eksāmenam”, iepazīstoties ar mācību 
materiāliem, kas ir pieejami mājas lapā www.esmaja.lv un portālā www.e-klase.lv. Mācību materiālos ir 
iekļauta informācija par Eiropas Savienības vēsturi, eirozonas izveidi, Latvijas dalību Eiropas Savienībā u.c. 
nozīmīgām tēmām. Turklāt šogad mācību materiāls ir papildināts ar divām jaunām prezentācijām – par 
Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un Eiropas gadu attīstībai.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka uzsver: „Ņemot vērā, ka Latvija jau 11 
gadus ir Eiropas Savienības dalībvalsts, ikvienam no mums ir konkrēta zināšanu bāze par Eiropas Savienību. 
Dalība „Eiropas eksāmenā” ir lieliska iespēja pierādīt savas zināšanas un arī laimēt vērtīgas balvas. Eksāmens 
ir piemērots kā skolēniem, tā arī citiem interesentiem. Ikvienam no mums jābūt erudītam un ieinteresētam 
jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienību, jo mēs esam tās daļa.”

Piedaloties „Eiropas eksāmenā”, dalībnieki varēs iegūt arī vērtīgas balvas. Trīs vecuma 
grupās erudītākajiem skolēniem – 1.vietas ieguvējiem tiks dāvāts ceļojums, 2. 
vietas ieguvēji balvā saņems datorus, bet tie, kas ieņems 3. vietu, iegūs 
planšetdatorus. Tikmēr sešiem erudītākās skolas skolotājiem būs 
iespēja doties divu dienu ekskursijā uz Tallinu, lai paplašinātu 
savu profesionālo zināšanu loku un uzkrātu spēkus 
tālākam darbam. Jāpiebilst, ka planšetdators tiks 
dāvināts arī tam Latvijas iedzīvotājam, kurš, 
kārtojot eksāmenu, apliecinās vislabākās 
zināšanas par Eiropas Savienību.

„Eiropas eksāmens” Latvijā norisinās jau otro 
gadu. Pērn tajā piedalījās skolēni no 283 
skolām, kopā ar pieaugušajiem – turpat 3 
000 Latvijas iedzīvotāju. Galveno balvu – 
ceļojumu uz Eiropas Savienības „sirdi” Briseli 
– ieguva seši skolēni. Savukārt erudītākās 
skolas titulu un septiņus planšetdatorus 
saņēma Valmieras Valsts ģimnāzija, kuras 
skolēni īpaši aktīvi piedalījās eksāmenā un 
guva tajā augstus  rezu l tātus .  Tāpat 
planšetdators tika izlozēts arī citu eksāmenu 
kārtojušo interesentu vidū, kuri skolas gaitas jau 
bija pabeiguši.
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Kā sākt lietot e-pakalpojumus?

Jaunumi LATVIJĀ

Turpinājums 8.lappusē
Tur
pin

ājums 8.lappusē

Lētāka, ātrāka saziņa ar valsti jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā, ir daži no iemesliem, kādēļ vērts apgūt e-
pakalpojumus un turpmāk sazināties ar valsti internetā. Atliek vien spert pirmo soli un pamēģināt kaut vienu 
no vairāk nekā 200 pieejamajiem e-pakalpojumiem. Turklāt atceries, neskaidrību gadījumā vienmēr var 
pajautāt padomu pakalpojuma sniedzējam!

„Priekšdarbi gan prasīja laiku, un dēls palīdzēja datoru sagatavot. Tomēr to nepieciešams veikt tikai vienu 
reizi un pēc tam laiku un naudu var krietni ietaupīt. Piemēram, lai no Alsungas aizbrauktu uz Rīgu parakstīt 
līgumu un atpakaļ, ceļā pavadītu kādas sešas stundas. Tagad parakstu līgumu mājās un nosūtu pa e-pastu! 
E-pakalpojumi un e-paraksts noder gan privāto, gan darba lietu kārtošanai,” skaidro Suitu sieva Aleta Lipsne, 
viena no e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņas „Valsts ir internetā” vēstnesēm.

1. Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, ko lieto mājās, darbā, bibliotēkā vai citviet.

2. E-pakalpojumus vari saņemt:

    portālā latvija.lv (sadaļā „E-pakalpojumi”un „Izvēlies e-pakalpojumus”),
    iestāžu mājaslapās (sadaļā „Pakalpojumi” vai „E-pakalpojumi”).

3. Daudzi e-pakalpojumi un datu bāzes ir pieejami bez reģistrācijas. Savukārt vairākumam e-pakalpojumu 
nepieciešams apliecināt savu identitāti, ko var paveikt trīs veidos:

        ar internetbankas paroli un kodu karti vai kalkulatoru,
        eID karti – e-pakalpojumus vari izmantot ar šo personu apliecinošo dokumentu, ja tajā ir aktivizēts e-
paraksts,
        e-paraksta viedkarti – risinājums juridiskām personām, ko arī var izmantot, lai autentificētos.

4. E-pakalpojums ir arī jebkuru dokumentu vai iesniegumu elektroniska parakstīšana ar drošu e-parakstu, un 
tam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra formātā parakstītam. Atliek vien parakstīt un nosūtīt pa e-pastu!

 5. Datora sagatavošana darbam ar eID var šķist laikietilpīga, bet turpmāk saziņa ar valsti būs krietni ātrāka un 
ērtāka. Nepieciešamais:

        eID ar aktivizētu e-parakstu – ietver divas iespējas – gan autentifikāciju, lai izmantotu e-pakalpojumus, 
gan 120 bezmaksas e-parakstus. eID karti var iegūt un e-parakstu aktivizēt Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē,
        kartes lasītājs – neliela ierīce pievienošanai pie datora, ko var iegādāties elektropreču veikalos. Ir datori, 
kuros šāds lasītājs jau ir iebūvēts,
        datora sagatavošana darbam – atliek apmeklēt eparaksts.lv un instalēt bezmaksas programmatūru, 
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar e-paraksta klientu atbalsta dienestu (t. 67018989, e-pasts: 
eparaksts@eparaksts.lv).

6. Tagad vari sazināties ar valsti internetā un turpmāk atliek vien atcerēties:

    pirms apmeklē iestādi klātienē, pārbaudi, vai pakalpojums ir pieejams elektroniski,
    tas ir arī droši, ja ievēro personīgo piesardzību,

    šaubu vai neskaidrību gadījumā nebaidies jautāt padomu 
pakalpojuma sniedzējam.
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Noderīgi kontakti:

Jautājumiem par eID jeb elektroniskās identifikācijas kartes pieteikšanu un aktivizāciju
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
T. 8300
www.pmlp.gov.lv

Jautājumiem par e-paraksta lietošanu un datora sagatavošanu darbam
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
T. 67018989
E-pasts: eparaksts@eparaksts.lv
www.eparaksts.lv – svarīgākā informācija, forums un programmatūra lejupielādei

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu „Valsts ir internetā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu 
sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti.

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „Atbalsts 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu 
prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu.

Papildu informācijai:

Elīna Kalniņa

Kampaņas „Valsts ir internetā” koordinatore

t. 22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv
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Eiropas Jaunatnes nedēļa 
2015. gada 27. aprīlis – 10. maijs

Jaunumi Eiropā

Septīto reizi visā Eiropā divas nedēļas, no 2015. gada 27. aprīļa līdz 10. maijam, tiks atzīmēta Eiropas 
Jaunatnes nedēļa (EJN2015). 33 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmā, EJN2015 
ietvaros notiks visdažādākie pasākumi un aktivitātes, kuras koordinēs un organizēs jaunatnes valsts 
aģentūras, kas īsteno Erasmus+ programmu.

EJN2015 tēma ir atklāt jauniešu potenciālu kā atslēgu līdzdalībai darba tirgū un sabiedrībā, koncentrējoties 
uz svarīgākajiem jautājumiem, kas aptver jaunatnes līdzdalības daudzveidību. Tā akcentē, cik svarīgi ir 
nodrošināt jauniešiem pilnvērtīgas iespējas iesaistīties un aktīvi līdzdarboties visās sabiedrības dzīves jomās, 
un tas ir veids, kā veicināt plaukstošu demokrātiju, sekmējot jauniešu integrāciju, tostarp iekļaušanos darba 
tirgū.

EJN2015 aktuālie jautājumi ir Erasmus+ programmas aktivitātes attiecībā uz jaunatni. Pasākums sniedz arī 
iespēju iepazīstināt ar iepriekšējās programmas „Jaunatne darbībā” sekmīgu īstenošanu.

Eiropas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs 6. maijā Briselē rīkos augstākā 
līmeņa sanāksmi, kas koncentrēsies uz EJN2015 jautājumiem. Pasākums noslēgsies ar apbalvošanas 
ceremoniju, kurā tiks apbalvoti trīs labākie „Jaunatne darbībā” un Erasmus+ programmas atbalstītie 
projekti.

Eiropas Jaunatnes foruma organizētā „YO!Fest” pasākuma ietvaros Eiropas Komisija 6. maijā Eiropas 
Parlamenta esplanādē rīkos apbalvošanai nominēto projektu prezentēšanas izstādi.

Papildus tam EJN2015 ietvaros tiks organizēta Ideju laboratorija — jauna koncepcija, kas ļaus jauniešiem 
izpaust savas oriģinālās un iedvesmojošās idejas attiecībā uz jaunatnes iespējām, nodarbinātību un 
uzņēmējdarbību, kā arī globālās attīstības jautājumiem. Jaunieši jau piedalās savas valsts Ideju 
laboratorijās visā Eiropā, un viņu jaunās idejas tiks publicētās Eiropas Jaunatnes portālā EJN2015 
sākumā. Jauniešu vienaudžiem visā Eiropā būs iespēja balsot par šīm idejām, kuras pēc tam tiks 
nosūtītas izskatīšanai un atsauksmju sniegšanai lēmējpersonām. Pārstāvjiem no katras valsts Ideju 
laboratorijas 5. maijā būs iespēja doties uz Briseli, lai piedalītos galvenajā Ideju laboratorijas 
seminārā un nākošajā dienā prezentētu idejas augstākā līmeņa sanāksmē.

Eiropas Komisija rīkos arī konferenci Briselē, kas būs saistīta ar ES notiekošā strukturētā 
dialoga ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām jautājumiem. Šī konference pulcēs 
pārstāvjus no visām Nacionālajām darba grupām, kas vada līdzdalības procesu 28 
ES dalībvalstīs, lai dalītos labākajā pieredzē un sniegtu ieteikumus par veidiem, kā 
uzrunāt jauniešus no visām sabiedrības daļām.

Jaunieši, kas vēlas iesaistīties EJN2015 ietvaros organizētajos reģionālajos vai 
valsts līmeņa pasākumos, var apmeklēt tīmekļa vietni www.youthweek.eu, 
kas sniedz pārskatu par organizētajām aktivitātēm visā Eiropā. 
Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus Latvijā organizē 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra
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INTERESANTI

            
Eiropas Parlamenta darba kalendāra krāsas

Kas Eiropas Parlamenta deputātiem un darbiniekiem palīdz orientēties saspringtajā un daudzveidīgajā 
darba grafikā? Krāsas! Visi Parlamentā zina, ko nozīmē, ja nedēļa kalendārā ir apzīmēta ar zilu, sārtu, sarkanu 
vai tirkīza krāsu. Piedāvājam arī jums uzzināt šo krāsu kodu atšifrējumu.

Zils: politisko grupu sanāksmes

Nedēļās, kas kalendārā atzīmētas ar zilu krāsu, Eiropas Parlamenta deputāti tiekas ar savas politiskās grupas 
biedriem. Parlamenta politiskajās grupās apvienojušies deputāti no dažādām dalībvalstu politiskajām 
partijām, kurus vieno kopēja politiskā nostāja. Lai izveidotu politisko grupu, tajā ir jābūt vismaz 25 deputātiem 
no vismaz septiņām dalībvalstīm un katrs deputāts var darboties tikai vienā politiskajā grupā. Pašreizējā 
Parlamenta sasaukumā darbojas astoņas politiskās grupas.
Politisko grupu sanāksmēs EP deputāti apspriež savu nostāju attiecībā uz ierosinātajiem tiesību aktiem, 
izskata Parlamenta komiteju ziņojumus, izdara grozījumus un vienojas par grupas nostāju.

Sārts: komiteju sanāksmes

Katrs EP deputāts darbojas vienā vai vairākās Parlamenta komitejās, kurās tiek lemts par noteiktu Eiropas 
politikas jomu, sākot no ārlietām un monetārajiem jautājumiem, līdz vienlīdzībai, izglītībai un kultūrai. Pašlaik 
Eiropas Parlamentā ir 20 pastāvīgās komitejas, divas apakškomitejas un viena īpašā komiteja. Vairāk par to 
darbu uzzināsiet komiteju tīmekļa vietnē. 

Komiteju sanāksmēs deputāti izskata Komisijas iesniegtos likumprojektus, veic tajos grozījumus un sagatavo 
ziņojumu, kuru iesniedz izskatīšanai plenārsesijā. Komiteju priekšsēdētāji saskaņo komiteju darbu komiteju 
priekšsēdētāju konferencē.

Sarkans: plenārsesijas

Katru mēnesi, izņemot augustu, Strasbūrā vai Briselē 
notiek viena vai divas plenārsesijas. Šajās nedēļās, 
kas kalendārā atzīmētas ar sarkanu krāsu, EP 
deputāti debatē un pieņem svarīgus lēmumus, 
apstiprinot, grozot vai noraidot tiesību aktus.Uzzini 
vairāk par plenārsesiju norisi.
Tirkīza krāsa: Parlamenta ārējie pasākumi

Šajās nedēļās deputāti strādā ārpus savas ierastās 
darba vietas. Viņi dodas uz saviem vēlēšanu 
apgabaliem un tiekas ar vēlētājiem vai arī kādas 
Parlamenta delegācijas sastāvā dodas oficiālās 
vizītēs, lai uzturētu un attīstītu Parlamenta 
starptautiskās attiecības.



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
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

BENITA IVDRE

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

 

VELTA POPA

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

 

INA RUSIŅA
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
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