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Arheoloģija. Vara. Sabiedrība.
Ludzas novada pašvaldība īsteno )gaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
7–
. gadam finansēto
projektu "Arheoloģija, Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai AAC " Nr.:
ESTLATRUS/2.2/ELRI-191/2011/22. Projekta īstenošanas laikā tika veikti arheoloģiskās izpētes darbi
Ludzas viduslaiku pils teritorijā un Ludzas Baznīckalnā, atradumi tiks nodoti Ludzas Novadpētniecības
muzejam glabāšanai un ekspozīcijas izveidošanai, informācija tika apkopota un izdota brošūra par
pētījumiem Ludzas pilskalnā un apkārtnē. Īstenojot projekta aktivitātes, tika dažādota Ludzas
Novadpētniecības muzeja piedāvātā programma:
)zveidota monētu kalšanas darbnīca: tika izbūvēta imitēta smēde un iegādāta monētu
kalšanas presforma un monētu sagataves. Ikviens interesents var izkalt Ludzas
novadpētniecības muzeja monētu, kā arī ir speciāls piedāvājums jaunlaulātajiem.
Izveidota vēsturiskā aušanas darbnīca: iegādātas un uzstādītas vēsturiskās aušanas stelles un
aušanai nepieciešamie materiāli.
Izveidota vēsturiskās adīšanas darbnīca, iegādātas pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas
vēsturiskās adatas un izejmateriāli.
Uzstādīta speciāla aparatūra un izstrādāts Ludzas pils 3D e-modelis, programma piedāvā
Ludzas pils virtuālo rekonstrukciju D formātā, pils modeli var apskatīt no dažādiem skatu
punktiem. Audioģids . valodās stāsta par pils vēsturi un ar to saistītām leģendām.
Tika iegādāti divi viduslaiku tērpi: sieviešu un vīriešu, kurus var apskatīt.
Notika 10 pasākumi „Arheoloģijas dienas”.
Tika izstrādāti vairāki bukleti par projekta laikā veiktajiem pētījumiem un izveidotajām
darbnīcām.
Projekts tuvojas beigām un droši var teikt, ka ir pasperts vēl viens solis, lai noskaidrotu, cik tad
veca ir Ludza, protams, ka nepieciešami papildus zinātniskie pētījumi – gan par to, kur tad īsti sākās
Ludza, gan par informāciju, ko nes sevī arheoloģiskās izpētes rezultātā iegūtie atradumi, gan par
iespējamiem tūrisma veidiem, gan par mūsu vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.
Sargāsim, saglabāsim savu bagāto vēstures mantojumu, lai varētu nest nākotnei!
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007 –
finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas
Federāciju.
Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu
Projekta mājas lapā www.aac-project.eu.

Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja
Ilona Mekša

