Kā saglabāt Ludzas pilsētas kultūrvēsturisko

a toju u

Pēdējo divu gadu laikā Ludzas ovada pašvaldī a e itīgi i for ē Ludzas pilsētas iedzīvotājus par
ve pilsētas vērtī ā , par epie ieša ī u tās sagla āt.
Ludzas ve pilsēta ir vie s o 4 valsts aizsargāja ajie pilsēt ūv ie ī as pie i ekļie Latvijā; to raksturo
vie kāršs ēku plā oju s u eklektis a stila arhitektūras detaļas, e aurredza i koka žogi, savda īgas detaļas:
slēģi, vārti, otekas u. . Šeit arī atrodas arheoloģijas pie i eklis – Ludzas viduslaiku pilskal s u Livo ijas ordeņa
pilsdrupas. Kaut arī ve pilsētas e tra ir piešķirts valsts ozī es pie i ekļa statuss, katra o ēkā atsevišķi līdz
ši
av tikusi aizsargāta, tāpē arvie iežāk kokgriezu u vietā parādās plast asas logi, et da iskos aļķus
oklāj plastikāta dēlīšu apšuvu s. Pagājušā gadsi ta .- . gados patvaļīgas ūv ie ī as rezultātā, iz a tojot
eadekvātus
ateriālus – plastmasas logus, apdari – daudzi kultūrvēsturiskie o jekti zaudējuši savu
kultūrvēsturisko vērtī u; Ludzas vēsturiskais e trs tika u tiek pārveidots: to apdraud vie aldzī a, ove oša a,
visa veida olietoša ās u evērī a. Nepareizi lietota ūsdie u teh oloģija u epareizi izvēlēta restaurā ija
ve ā elt ē var ūt postoša.
2010.. gadā ovada pašvaldī a īste oja Eiropas Reģio ālās attīstī as fo da projektu „Ludzas
ve pilsētas tūris a o jektu re ovā ija tūris a attīstī ai”, sakārtojot tūris a o jektu i frastruktūru Ludzas
ve pilsētā u re ovējot Ludzas viduslaiku pilsdrupas. Realizējot augstāk i ēto projektu, tika uzla ota pilsētvides
ai ava, sagla āti vērtīgie arhitektūras u
ākslas pie i ekļi ākošā paaudzē , atklātas piero ežas kultūrvides
īpat ī as. Šis projekts ija veiks īgs sāku s turp ākajai dar ī ai vēsturiskā e tra a toju a attīstī ai.
Pašlaik Ludzas ve pilsētas sagla āša a ir vie s o svarīgākajie uzdevu ie u tā realizā ijai epie ieša s
izstrādāt vēsturiskā e tra sagla āša as u atjau oša as stratēģiju, lai šīs savda īgās vērtī as eietu ojā. Ludzas
ovada pašvaldī a uzskata, ka gadīju ā, ja etiks sākts i te sīvs dar s Ludzas pilsētas vēsturiskā e tra
kultūrvides sagla āša ā, ēs drīz pazaudēsi šo pilsēt ūv ie ī as pie i ekli.
Je kura
opiet a dar a ir epie ieša s spe iālista pado s, tāpē Latgales kultūras progra
as
fi a sētā projekta „Kā sagla āt Ludzas pilsētas kultūrvēsturisko a toju u” ietvaros tika pieai i āts arhitekts
Pēteris Blū s. Viņš jau vairakkārt viesojās Ludzā. Šogad arhitekta uzdevu s ūs a alizēt situā iju Ludzas pilsētas
vēsturiskajā e trā, ap ūves stāvokli u izstrādāt priekšliku us, kuri kalpos par pa atu ve pilsētas sagla āša as
stratēģijas izstrādei. Laikrakstā „Ludzas Ze e” tiks pu li ēti eksperta raksti par kultūrvēsturiskā a toju a
sagla āša as pro lē ā u iespējā Ludzā.
. septe rī Ludzas ovada pašvaldī ā otika Apaļā galda diskusija par Ludzas ve pilsētas a toju a
sagla āša u; tajā piedalījās arī Pēteris Blū s. Nove ra eigās arhitekts uzstāsies ar preze tā iju, kuras laikā
pastāstīs Ludzas vecpilsētas iedzīvotājie , Ludzas ovada Būvvaldes spe iālistie , Ludzas ovada pašvaldī as
at ildīgajā perso ā un citiem interesentiem par to, ko var izdarīt, lai sagla ātu Ludzas ve pilsētas aute tisko
izskatu.
Projekts „Kā saglabāt Ludzas pilsētas kultūrvēsturisko a toju u” realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fo da u
Latgales reģio a attīstības aģe tūras atbalstu

