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Eiroreģio a „Ezeru )e e" Latvijas birojs sadarbībā ar Ute as rajo a pašvaldību
Lietuva orga izē starptautisko plakātu ko kursu par satiks es drošību
Ko kursā tiek ai i āti piedalīties izglītī as iestāžu .- . klašu audzēkņi o Daugavpils, Krāslavas u
Preiļu rajo ie , Ludzas pilsētas, Krāslavas pašvaldības, Rēzek es pilsētas, Viļā u pilsētas, Maltas pagasta
Latvija , )arasu, Ute as, Ig ali as, A ikšču, Kupišķu rajo ie u Visagi as pilsētas Lietuva .
Ko kurss tiek orga izēts projekta Nr. LLI-006 „Har o iska pārrobežu sadarbība satiks es
drošības uzlaboša ai Latvijas u Lietuvas pierobežas teritorijās”/„LATLIT TRAFFIC” ietvaros (WP3), ko
līdzfi a sē Latvijas - Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
a
. - 2013. gadam un projekta
part erpašvaldī as, ar ērķi:
• vei i āt ēr u radošo dar ī u u pilso isko aktivitāti,
• padziļi āt ēr u zi āša as par eļu satiks es oteiku ie ,
• pievērst sa iedrī as uz a ī u satiks es drošī as pro lē ā .
Ko kurss otiks divos pos os. I pos ā dar us vērtēs katras pašvaldī as izveidotā vietējā žūrija.
Pē žūrijas vērtēju a la ākie plakāti tiks virzīti āka aja ko kursa pos a . II pos ā starptautiskā
ko isija izvērtēs dar us u oteiks uzvarētājus.
La āko plakātu autori tiks ai i āti uz ap alvoša as pasāku u, kur saņe s vērtīgas alvas. No
la ākajie dar ie tiks izveidota izstāde starptautiskās satiks es drošī as ka paņas „“teidzies lē ā !"
laikā Ute ā Lietuva
. gada
. septe rī. I teresa tākie plakāti tiks iz a toti turp ākajās
satiks es drošī as ak ijās vai ka paņās.
Plakātus var izpildīt je kurā teh ikā А for ātā.
Dar a otrā pusē ir jāuzrada:
Plakāta osauku s;
Dar a autora vārds u uzvārds;
Darba autora vecums;
Dar a autora adrese, ko takta tālru is u e-pasta adrese;
Dar a autora ā ī u vieta skola, klase .
!!! Ludzas pilsētā dzīvojošie ēr i savus dar us var ies iegt perso īgi Ludzas pilsētas do es .
ka i etā . stāvā Raiņa ielā
A, Ludzā katru dar a die u o plkst. 00 līdz 00 pārtrauku s o plkst.
00
00
12 līdz 13 vai arī sūtīt pa pastu ar orādi „Projekta LLILATLIT TRAFFIC plakātu ko kursa " līdz
2009. gada 15. maija plkst. 1700 pasta zī ogs . Ko kursa oliku u u papildus i for ā iju varat saņe t
pie projekta koordi atores Ludzas pašvaldī ā Svetla as Ri šas tālru is dar a die ās:
, e-pasts:
invest@ludzaspils.lv Ludzas pilsētas do es . ka i etā . stāvā Raiņa ielā A, Ludzā.

