Rakstu sagatavoja Pēteris Blū s Ludzas ovada pašvaldības projekta „Kā saglabāt Ludzas pilsētas
kultūrvēsturisko a toju u” ietvaros. Projektu atbalstīja Kultūrkapitāla fo ds u Latgales reģio a attīstības
aģe tūra
10 padomi, kas palīdzēs nepazust ve ajai Ludzai. Un jaunajai ūt agātākai.
Ludzas ve pilsēta ir vie s o
valsts aizsargāja ajie pilsēt ūv ie ī as pie i ekļie Latvijā. Vietējās
ozī es arhitektūras pie i ekļi i a i: dzīvoja ās ēkas Kr.Baro a ielā , , , Tālavijas ielā , 9, , ,
46, 53, Tirgus ielā , Ludzas Ro as katoļu az ī a Jurizdikas pilskal ā, klasiskā stilā eltā Ludzas pareizti īgo
az ī a u e reju si agoga Mazā Ezerkrasta ielā. Kaut arī ve pilsētas e tra ir piešķirts valsts ozī es
pie i ekļa statuss, katra o ēkā atsevišķi līdz ši
av tikusi aizsargāta. Projektā pieai i ātais eksperts Pēteris
Blū s sagatavoja pado us, kā palīdzēt epazaudēt ve o Ludzu.
1. Tipiskās Ludzas koka ājas raksturo dažas ļoti tipiskas arhitektūras detaļas. Ludzā kādreiz visas ājas
ija tradi io ālas, jo visi ūvēja tā, kā to darīja kai iņi, tikai edaudz savādāk u vēl drusku grez āk.
U pilsēta ija ļoti skaista u har o iska, jo katrs e tās izdarīt edaudz la āk kā kai iņš u savas
ājas uzturēja tīras, koptas u kārtīgas. Ludzas ve ajā
ājā
ija dažas savas īpat ējās rakstura
iezī es:
divslīpju ju ts, kur slīpu s ija kaut kur pa vidu starp stāvu u lēze u, e tāds vai šitāds, et
tieši tāds, kā Ludzā taisīja. Tos agrāk sedza ar dēļie , vēlāk ar papi, tad viļņoto az esta šīferi,
tagad katrs kā sa āk u krāsa pē paša gau es. Ju ts katrai ājai itāds u pilsēta o augšas
izskatās kā lupatu deķis. Tad, kad ju ti atkal ūs kā vie s audu s, ūs arī redza s, ka šajā
pilsētā ilvēki prot oru āt u saru āt. Arī par Ludzai kopīgu ju tu ai avu.
Pir s
gadie Ludzā ga drīz visas ija guļ aļķu ājas, pir s gadie si ts lielākā daļa
apšūtas ar dēļie , et tagad katrs do ā pa sava . Arī krāso kā kura tīk. Parasti jau vispār
ekrāso. U sa āk, ka trīs krāso, et trešais ē u visa iela liekas ekopta. Ga visā Eiropā, ga
Krievijā, ga )ie eļa erikā pilsētā ir savas fasāžu krāsoša as tradī ijas, jau daudzas
paaudzes. Kad Ludzā vie osies par savu fasāžu krāsu izvēli, katra āja varēs iegūt savu krāsu
pasi.
Ludzas āju logie vajadzētu ar ap alē , kas var ūt grez ākas vai vie kāršākas. Ap ales
av tikai evajadzīga audas izdoša a, jo, pareizi izgatavotas u pieliktas, tā pasargās logus o
ūde s, vēja u aukstu a. Ap ales kādreiz taisīja ar si oliskā zī ē , kas āju u
sai iekus pasargāja u ugu s u ļau a, deva pārti ī u u pē te ī u. Tas e az av
ve odīgi, to var izdarīt arī ūsdie īgi. U vēl – koka logi ir oteikti u regulāri jākrāso!
Ludzā daudzus gadsi tus ēla tikai koka ājas, et ūsdie ās, to dara vie retais, toties koka
āju paliek aizvie
azāk u retāk. Tās kļūst par retu ie , kas joprojā uztur dzīvu Ludzas
se o ūvtradī iju. Jo vairāk Ludzā redzēs dēļu fasādes, jo iežāk itur teiks – Ludza, tur ir daudz
visādu koka āju!
Mājas var ūt le īgas, jaukas, ro a tiskas, tradi io ālas, savda īgas u arī ekādas. Ludzā
„ ekādu” āju var iegūt īpašu ā vie kārši: je kurai ājai oplēš visas detaļas, ieliek PVC
logus ez dalīju a, fasādi vie laidus apšuj ar plast asu, et uz ju ta liek zaļi krāsota skārda
dakstiņu i itā iju. Tiks iegūta a solūti ezperso iska āja ez sejas, ez rakstura, ez
piederī as. Māja, kurai paiet garā kā eesošai. Nekāda āja.

2. Visgarlai īgākās ir ājas, kas sie as ir o plikie silikātķieģeļie . Tās ļoti iz ai ās, kļūst ājīgākas, ja
ķieģeļu fasādes ap et vai vis az okrāso. Arī ap estu āju logie var ūt raksturīgās koka apmales
u
āja atgūst dzīvesprieku!
3. Ja gri at ūra āju silti āt o ārpuses, dariet to u izdariet pareizi, et jau o fasādi la āk taisiet o
koka dēļie , logie u durvī pielieciet glītas ap ales, ogru tējiet, okrāsojiet u jūsu āja ūs vēl
vie s la s dar s Ludzas ākot ei. U eaiz irstiet pielikt atpakaļ, atjau ot tos koka rotāju us, kas
jūsu ājai ija kopš dzi ša as.
4. Mājas evar kalpot ez la oša as u uzturēša as. Mājā ir divi vislielākie ie aid ieki – ūde s u
ugu s, et ēs ez tie
evara dzīvot. Atrodiet laiku u pār audiet, vai ekur etek, epil, ekarst
u edū o vietās, kur to evajag.
5. Mājas ir jākrāso, tas ir jādara regulāri, pretējā gadīju ā aksāsiet divtik dārgi par ečaklu u. Koku var
ekrāsot, et ez aizsargkārtas koks sažūst u plaisā. Plaisas piepilda ūde s, tās kļūst dziļākas u koks
trupēs. Drīz vie ūs jā ai a. Li eļļa koka ir visla ākā, jo piepilda izkaltētās koka šķiedras ar eļļu u
koks eplaisā. Krāsa koku sargās o saules u lietus. Savlai īgi u pareizi krāsota vai eļļota dēļu
fasāde kalpos vis az divas paaudzes, ekrāsota eeļļota) – var ūt gadus .
6. Ierīkojiet savai ājai lietus ūdeņu otekas, eļaujiet ūde i te ēt u šļakstīties uz sie ā . Neļaujiet
ūde i krāties peļķēs pie ājas, dze iet to pro vai savā iet u iz a tojiet.
7. Tīriet savu āju ju tus u oteku aurules vis az reiz gadā - katru rude i, pē visu lapu o irša as.
Tad jūsu otekre es ete ēs u
eizlieksies, et otek aurules eaizsērēs, eplīsīs! U pavasarī
pār audiet, kā ju ts pārzie ojis. Notek auruļu šuves la āk likt redza as, ekā pret sie as pusi, jo tā
jūs uzreiz redzēsiet, ja kaut kur tai ir sū e vai plīsu s.
8. Nekādā gadīju ā eļaujiet ielu re o tu laikā paaugsti āt ielu segu a lī e i pie savu āju pa atie ,
jo ta Nekādā gadīju ā evajadzētu ūt azāka par
! Vērojiet u prasiet, lai ielas ūdeņi
ekrātos u estāvētu pie jūsu ājas, eveidotu peļķes, jo jūsu ājas fasāde slapjos rudeņos, zie ās
un pavasaros visu laiku ūs slapja u du ļos, et la ot āju vajadzēs par savu audu!
9. Neierīkojiet puķu do es tieši pie āju pa atie ! Koka āja sāks ojāties visātrāk tieši tur! Puķu
do es var ierīkot pie eto a vai apmestiem ūra pa atie , kas av ze āki par
.
10. Atrodiet sevī at ildi uz jautāju u, kāpē ve os laikos visas koka ājas ēla o visvie kāršākajie
ateriālie , et skaistas, izgrez otas? Ma a at ilde - viņie patika dzīvot, viņi tā dzīvot ā īja savie
ēr ie , jo dzīvot ez prieka par savu ājvietu ir grūtsirdīgi. U vēl – viņi saprata, ka dzīvot av tikai
maizes darbs, ēša a, atpūta u TV.
Pašreiz Ludzas vēsturiskā e tra ap ūves osa īju i ir oteikti Ludzas pilsētas Teritorijas plā oju ā, kuru
. gadā aizvietos Ludzas ovada Teritorijas plā oju s. Ar šo doku e tu var iepazīties Ludza ovada
Būvvaldē vai Ludzas ovada pašvaldī as ājas lapā. Bet retaja
ilvēka ir vēl e lasīt garus ofi iālos
doku e tus, līdz ar to var vie kārši pado āt, ka, ja ēs turpi āsi vēsturiskajā e trā izmantot
epie ērotus ateriālus, oņe si visus se us logu rotāju us, pār ūvēsi
ājas oder ajā stilā, o
pilsēt ūv ie ī as pie i ekļa ekā epaliks. Ja Ju s ir jautāju i, ierosi āju i par vēsturiskā e tra
sagla āša u, ai i ā Jūs uz Ludzas ovada Būvvaldi Raiņa iela , . stāvs,
. ka i ets – viņi la prāt
at ildēs uz Jūsu jautāju iem.

