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Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā – Rundēnu ciemā – dzīvo ap 50 bērniem vecumā līdz 
18 gadiem. Viena no iespējām, kur bērni varēja pavadīt brīvo laiku, bija vecs rotaļu laukums, kur 
padomju laikā tika uzstādītas metāla konstrukcijas. Dažas šo iekārtu detaļas jau bija nolietojušās, 
tāpēc iekārtas nebija drošas, un savu estētisko kvalitāti tās jau sen bija zaudējušas. Protams, bērni 
tās izmantoja, bet lielas intereses tās neizraisīja. Lielākiem bērniem un pieaugušajiem vispār nebija 
nekāda aprīkojuma sportošanai un vingrošanai. 
 
Risinājums šo problēmu risināšanai bija ļoti vienkāršs un pat par sevi saprotams – novietot jaunas, 
pievilcīgas, drošas, interesantas iekārtas, kas būs pieejamas visiem bērniem, un piedāvāt 
pieaugušajiem un pusaudžiem iespēju vingrot un sportot, iegādājoties publiski pieejamus 
trenažierus. Tāpēc 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projekta pieteikumu "Veselīga 
dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšanu Rundēnu ciemā" un 2016. gada 27. jūnijā 
to iesniedza biedrībā "Ludzas rajona partnerība". 2016. gada 16. novembrī Ludzas novada 
pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu. 2017. gadā tika 
iegādāti un uzstādīti sporta trenažieri un tika atvērta trenažieru zāle, un daudzdzīvokļu māju 
pagalmā tika uzstādītas jaunas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas. 
 
Bērnu laukums, lai gan ir pieejams visu diennakti, ir izmantojams tikai labos laika apstākļos, un tad 
tajā var spēlēties līdz pat 15 bērniem vienlaicīgi. Diemžēl COVID-19 izraisīto ierobežojumu rezultātā 
bija periodi, kad laukumu nedrīkstēja izmantot.  
 
Līdz COVID-19 pandēmijas un ārkārtas situācijas izsludināšanai Latvijā sporta trenažieru zāli 
Rundēnos varēja apmeklēt arī sliktos laika apstākļos. Tā bija atvērta otrdien un ceturtdien no 
plkst. 15.00 līdz 19.00. Diemžēl ar pulcēšanās ierobežojumu ieviešanu iedzīvotājiem tika liegta 
iespēja izmantot šo brīvā laika pavadīšanas iespēju. Zāle būs atkal pieejama, tiklīdz tiks atļauts to 
darīt.  
 
Informācija par projektu ir pieejama Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: 
https://www.ludza.lv/projekti/65604/  
 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 
attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 
tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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