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IK DAIGA KĻANSKA

Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
Projekts (Nr.
/2012/280-401)
„EuropeAid” programmas ietvaros. Par materiāla(Nr.DCI-NSAED
saturu atbild IAC,
un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai Latvijas valsts viedokli.
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