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Policisti - Vilks, Zaķis u Kaķis 1.septe brī piedalīsies satiks es
regulēša ā visā Latgalē
Ar jo i tuvojoties aktīvaja ielu ar ēr ie piepildītaja
.septe ri valsts poli ija izstrādājusi īpašu
stratēģiju savai dar ī ai septe ra sāku ā. Patei oties Latvijas-Lietuvas programmas projekta "LATLIT
TRAFFIC" dar ī ai, e tikai Rīgā, et arī Latgalē u kai iņu piero ežas rajo os Lietuvā jau otro gadu sadar ī ā
ar pašvaldī ā u valsts poli iju .septe ra satiks es drošī as ka paņā "Drošs eļš uz skolu" iesaistās arī
spe iāli dzīv ieku tērpos tērpti poli isti.
Kā i for ē Eiroreģio a "Ezeru ze e" Latvijas iroja vadītāja u LATLIT TRAFFIC projekta vadītāja Ilze
Sta ul ie e, šī ak ija otiek Višķos, Špoģos, Ludzā, Krāslavā, Aglo ā, Līvā os, Rēzek ē, Viļā os, Maltā,
Rie iņos, kā arī Lietuvas pilsētās: Zarasos, Ute ā, Ig ali ā, A īkščos, Visagi ā u Kupišķos.
Šie e rs, vērsītis, ezis, lā is, zaķis, kaķis, vāvere u vēl līdzīgi des it perso āži .septe
ēr udārzus u arī dar osies uz ielas, palīdzot šķērsot ielas gājējie .
Šo kolorīto u draudzīgo poli istu dalī a satiks es regulēša ā pievērš ga
uz a ī u satiks es oteiku u ievēroša ai.

gājēju, ga

rī ap eklēs skolas,
arī auto rau ēju

Ludzas policists Vērsis plā o dar oties e tikai .spete rī, et tā kā iepriekšējo sezo u - visa gada garu ā,
iesaistot arī jau iešu klu u "Lietussargs", dar ojoties ākslas u
ūzikas skolās, ap eklējot lauku skolas
novadā, orga izējot dažādas te atiskas tikša ās. Lietuviešu pilsētas Zarasi poli ists Ezis esot piedalījies rallija
sa īkstēs, viņš plā o strādāt ga ., ga .septe rī skolās u ēr udārzos. Daugavpils ovada Višķu pagasta
poli ists Vilks plā o ap eklēt arī az ī u, lai uzru ātu draudzi ievērot satiks es oteiku us.
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