Attīstība un izklaide – divi vienā
Saka, ka pir o ēr u rotaļu lauku u uz ūvēja 5 . gadā Ma čestrā, A glijā. Kāds tas ija, vai tajā
ija šūpoles, kal iņi – tagad var tikai i ēt. Bet ir skaidrs, ka jau toreiz pieaugušie saprata, ka ēr ie jādod
iespēja fiziski attīstīties. Bēr ie pie īt ziņkārī a, vēl e visu laiku kustēties, augstu kāpt, lēkāt. Spēlējoties,
viņi attīsta līdzsvara izjūtu, ā ās uzņe ties risku, ātri skriet u itas pras es. Bēr s evar ierīgi sēdēt uz
vietas – viņa jāskrie , jākāpj, jārāpo, u ta viņš iz a to „aprīkoju u”, kuru atrod savā pagal ā – tie var
ūt koki, žogi, ve as ēkas, peļķes. Ludzas ovada daudzdzīvokļu a u pagal os pakāpe iski parādās iekārtas,
kas ir paredzētas tikai u vie īgi ēr ie u viņu rotaļā . Šogad Ludzas pilsētā ēr u lauku i tapa ļoti lē i, un
tika pabeigti vasaras eigās. Tagad ar jau ā krāsai ā ko struk ijā var lepoties pagalmi Ludzas pilsētā
Parku ielā 5 u Laukteh ikas rajo ā.
Jūlija eigās tika apstipri āti vēl divi Ludzas ovada pašvaldī as izstrādāti u Eiropas Savie ī as
fi a sēti ēr u rotaļu lauku u izveides projekti. Plā ots, ka septe ra eigās – okto ra sāku ā jaunie
lauku i prie ēs ēr us Istals as ie ā u Ludzā Skolas ielā 3 u 5.
Ludzas ovada pašvaldī as plā os ietilpst ovada daudzdzīvokļu āju pagalmu infrastruktūras
sakārtoša a, u tas tiks pakāpe iski darīts, iz a tojot pašvaldī as udžetu, kā arī valsts u ES fi a sēju u.
Bēr u rotaļu lauku s, tā ir attīstī a u izklaide vie lai īgi. Bet, eskatoties uz to, ka pašreiz
ko struk ijas tiek izgatavotas u uzstādītas at ilstoši ES drošī as prasī ā , ilvēkie
edrīkst aiz irst par
drošī u. Ve ākie pašie jāizvērtē, vai viņu ēr s ir jau pietieka i liels, lai kāptu rotaļu ko pleksā vai uz
kādas itas iekārtas, un ja kāda o ko struk ijā ir salauzta, par to ekavējoties jāziņo Ludzas ovada
pašvaldī ai.
Eiropas Lauksai ie ī as fo da lauku attīstī ai Lauku attīstī as progra
as
7.. gada pasāku s
„Lauku eko o ikas dažādoša a u dzīves kvalitātes vei i āša a vietējo attīstī as stratēģiju īste oša as
teritorijā”
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u jau iešu aktīvās atpūtas lauku a izveide Is audas pagasta Istals as ie ā” Nr. -01-LL33-L413201000007)

