Dzīve ir kustība
Gada eigās daudzi o u s iedo ājas par to, kādus kaitīgus ieradu us at est āka ajā gadā,
vai par to, ko la u iesākt savā dzīvē. Kāds plā o at est s ēķēša u, its do ā par kādas svešvalodas
apgūša u. Atceroties, ka pavasaris nav aiz kalniem, vie a o populārākajā idejā gada sāku ā ir slaidās
lī ijas ievēroša a, sporta odar ī u, pie ēra , tre ažieru zāles ap eklēša a. Pilsēt iekie tādu iespēju
apsvērt ir vieglāk, ekā lauku iedzīvotājie izpildīt – nebrauksi taču tik ieži uz pilsētu, it īpaši, ja šī pilsēta
ir kilo etru attālu ā o tavas dzīvesvietas. Ru dē os šī pro lē a tika atrisi āta
. gada sāku ā.

. gada . jū ijā Ludzas ovada pašvaldī a ies iedza projekta pieteikumu Veselīga dzīvesveida
u aktīvās rīvā laika pavadīša as vei i āša a Ru dē u ie ā Lauku at alsta die estā u iedrī ā Ludzas
rajo a part erī a .
. ove rī tika saņe ts lē u s par projekta apstipri āša u u fi a sēju a
piešķirša u. Šī gada sāku ā tika iegādāti jauni tre ažieri, u ijušā ēr udārza telpās Ru dē u ie ā tika
ierīkota eliela sporta tre ažieru zāle, kas ir pieejama ikvienam. Ai i ā Ru dē u iedzīvotājus iz a tot
iespēju uzturēt sevi la ā fiziskā for ā. “porta aktivitātes palīdz dažādu sli ī u profilaksei, pie ēra ,
dia ēta, sirds u asi svadu sli ī u profilaksei. Par tre ažieru zāles dar a laikie i teresējieties Ru dē u
pagasta pārvaldē, ākot perso īgi vai zva ot pa tālruni 65729604.
Šī projekta ietvaros šogad Ru dē os tiks uzstādītas trīs ēr u rotaļu ko struk ijas daudzdzīvokļu
āju pagal ā, t.i., karuselis, s ilšu lauku iņš ar slidkal iņu u skaitīkļie u šūpoles.
Kopējais projekta fi a sēju s ir 14
.
Ludzas ovada pašvaldī a ieguldīs 498.07 eiro.

eiro, t.sk. pu liskais fi a sēju s ir

482.65 eiro, un

Projekts Veselīga dzīvesveida u aktīvās rīvā laika pavadīša as vei i āša a Ru dē u ie ā (16-01-AL34A019.2201-000005) tiek īste ots Eiropas Lauksai ie ī as fo da lauku attīstī ai Latvijas Lauku attīstī as
programmas 2014.-2020. gada apakšpasāku a Dar ī u īste oša a saskaņā ar sa iedrī as virzītas
vietējās attīstī as stratēģiju ietvaros.

