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Skaidros par drošu ceļu uz skolu
. septe rī Ludzas ovada pašvaldī a Ludzas pilsētā orga izēs ka paņu Drošs ceļš uz skolu.
Atraktīvais poli ists Vērsītis, ka ir šī gada si ols, palīdzēs jau āko klašu skolē ie šķērsot ielu,
atgādi ās par eļu satiks es oteiku u ievēroša as epie ieša ī u. Vērsītis piedalīsies arī Ludzas
pilsētas ģi āzijas, Ludzas . vidusskolas, Ludzas Jura Soikā a ākslas skolas svi īgajās lī ijās u
pateiksies ēr ie , kas piedalījušies projekta „LATLIT TRAFFIC” ietvaros rīkotajā starptautiskajā
plakātu ko kursā. Atraktīvais poli ists iegriezīsies arī Ludzas ūzikas pa atskolā, kur piedalīsies
klases audzi āša as stu du orisē.
Ka paņa tiks orga izēta projekta Nr. LLI„Har o iska pārro ežu sadar ī a satiks es
drošī as uzla oša ai Latvijas u Lietuvas piero ežas teritorijās” ietvaros (WP3), ko līdzfi a sē Latvijas
- Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
a
.. gada , iedrī a „Eiroreģio s Ezeru zeme”
u projekta part erpašvaldī as.
Detalizētāka i for ā ija pa tālru i
vai e-pastu invest@ludzaspils.lv pie Svetlanas
Ri šas, projekta koordi atores Ludzas pašvaldī ā
02. 09. 2009. Ceļu policists - Vērsītis . septe rī satiks i pie
skolā regulēja e tikai Ludzas eļu poli isti, et arī kāds īpat ējs
tēls - Vērsītis. Akcija notika Latvijas-Lietuvas pārro ežu sadar ī as
projekta ietvaros, ai i ot ēr us u autovadītājus ūt uz a īgie
u savstarpēji pieklājīgie . Vērsītis kopā ar projekta koordi atori S.
Ri šu ie ojās visās pilsētas skolās, pievērsa uz a ī u satiks es
drošī ai. Skolē i o Vērsīša saņē a diplo us u dāva as par
piedalīša os LATLIT TRAFFIC projekta starptautiskajā plakātu
ko kursā.

