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Noslēgu a ko fere cē preze tē Ludzas u Baltkrievijas projektu
3 . artā Ludzas ovada do
Ludzas Mākslas skolas direktore S.
progra
as „Pārro ežu sadar ī a"
„Latviešu u altkrievu folkloras tradī

es priekšsēdētāja A. Ge dele, projektu vadītāja I. Lešči ska, J. Soikā a
Vorkale piedalījās Norvēģijas valdī as divpusējā fi a šu i stru e ta
oslēgu a ko fere ē. Progra
as ietvaros Ludzā ir īste ots projekts
iju vizualizā ija pārro ežu ākslas tilta izveidē".

Ludzas ovada pašvaldī as part eris šajā projektā ija Glu okoje Baltkrievija pilsēta. Rezultātā tapusi
Ludzas u Glu okoje ēr u u pedagogu kopīgi veidotā a i ā ijas fil a Kā Sprīdītis u Nesterka lai i eklēja.
Nozī īgs ieguvu s ir oder a datorklase ar progra
ā u pieslēgu u i ter eta Ludzas ākslas skolā,
altkrievu pusē - atvērta ākslas skola. Radošās dar ī as, ap aiņas rau ie i, kopā ūša a - vēl šodie
dalī iekie spilgtā at iņā projekta aktivitātes, iegūtā pieredze u jau i sadar ī as ko takti.
Ko fere ē tika preze tēti
pārro ežu progra
ā at alstītie projekti. Ūde s kvalitātes uzla oša a,
zaļās vides apsai iekoša a, tūris a vei i āša a, uzņē ējdar ī as at alsts, pat kos osa teh oloģiju izpēte tik daudzveidīga ijusi projektu te atika u
ērķi. Mūsu preze tā ija piesaistīja ar sirs ī u u aizrautīgo S.
Vorkales stāstīju u. Savukārt pašvaldī u vadītājus u projektu vadītājus ga darīja pasāku a oderatora Haralda Burkovska aizrautīgais s iegu s.
Šo rīd progra
a ir oslēgusies, et projektu vadītāji ar epa ietī u gaida, kad tiks parakstīts
āka ais līgu s ar Norvēģijas valdī u par fi a sēju a piešķirša u pārro ežu projektie .

