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lobs ar lobu sazatyka
Reiz dzīvoja divi
āksli ieki.
Viņi dzīvoja u
strādāja
dažādos laik etos u dažādās
valstīs: A to s Kūkojs dzīvoja
Latgalē
gadsi ta eigās, et
Jāzeps
Drozdovičs
dzīvoja
Baltkrievijā
gadsi ta eigās
–
gadsi ta sāku ā. Viņi abi
ija daudzpusīgas u radošas
perso ī as, kādie
arī jā ūt
īstie
āksli iekie .

a toju a saglabāša ai Latvijā u Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros jeb
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Šī krāsoja ā grā ata ir u ikāla,
to izveidoja Ludzas (Latvija) un
Glubokoje
(Baltkrievija)
ākslas skolu pedagogi u
audzēkņi.
projekts

Krāsojamās grāmatas vāks

A.Kūkojs
U
ezi āja viņi, ka likte is
viņus savedīs kopā uz vie as
grā atas lapā . U ka par
tādu grā atu kļūs krāsoja ā
grā ata „Lobs ar lobu sazatyka,
jeb
Глубок е
люд
в
Глыбоком Луд е”.

J.Drozdovičs

Šo projektu fi a sē Eiropas
Savie ība
This project is funded by
the European Union

Krāsoja ā grā ata ir skatā a
o a ā
pusē : o vie as
puses tā stāsta par A to u
Kūkoju u viņa dzīvi, u , ja
lasīsiet
o otrās puses,
uzzi āsiet Jāzepa Drozdoviča
dzīves stāstu.
Grā atas
vidū
ir
a u
āksli ieku u a u
ākslas
skolu
radošo
kolektīvu
satikša ās vieta.

Nedo ājiet, ka Ju s ūs jālasa
gari u pa ā oši teksti! Tā taču
ir krāsoja ā grā ata. Tāpē
sagatavojiet krāsas, zī uļus u
krītiņus.

Ludzas ovada pašvaldī a sadar ī ā ar
Glubokoje rajona izpildkomitejas
ideoloģiskā dar a, kultūras u dar a ar
jau at i odaļa

Krāsoja ās grā atas izdoša a
kļuva iespēja a patei oties ES
fi a sēta
projekta
„Izglītī as apstākļu uzla oša a
ākslas
mantojuma
sagla āša ai
Latvijā
u
Baltkrievijā
pārro ežu
sadar ī as ietvaros”.
Kopējais projekta udžets ir
222 098,19 EUR, 90% o šīs
su
as
sastāda
Eiropas
Savie ī as
fi a sēju s.
Patei oties ši
pieškirtaja
fina sēju a
tika
izre o tētas a as
ākslas
skolas,
tika
iegādāts
datoraprīkoju s u
ē eles,
otika i teresa tas tikša ās,
tika izveidots metodiskais
ateriāls ākslas stu dā ar
i teraktīvo tāfeli, kas ir arī
pieeja s i ter etā – Ludzas
ovada pašvaldī as ājas lapā
– http://www.ludza.lv

Eiropas Savie ī u veido
dalī valstis, kas olē ušas pakāpe iski apvie ot
savu ko pete i, resursus u likteņus. Pie des it gadus ilgā paplaši āša ās
perioda laikā tās ir kopīgie spēkie izveidojušas sta ilitātes, de okrātijas un
ilgtspējīgas attīstī as zo u, vie laikus sagla ājot kultūru daudzveidī u, tolera i
u perso iskās rīvī as. Eiropas Savie ī a la prāt dalās savos sas iegu os u
vērtī ās ar valstī u ilvēkie aiz ES ro ežā .
Par šīs pu likā ijas saturu ir at ildīga Ludzas ovada pašvaldī a u tā ekādā
veidā evar tikt iz a tota, lai atspoguļotu Eiropas Savie ī as uzskatus.

