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    Ērģeles Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā, Baznīcas 

ielā 54, Ludzā,  skan katru nedēļu svētdienu dievkalpojumos un svētku misēs, arī 

2021.gadā tās ar savu skanējumu priecēja baznīcas apmeklētājus, bet galvenokārt 

tiešsaistes klausītājus, jo apmeklētāju skaits bija ierobežots. 

 

 
                             Foto: S.Kučāne. Svētās mises 2021. laikā ērģelniece Sandra Kučāne. 

 

       Kopš valstī ieviesti noteikti ierobežojoši pasākumi saistībā ar pandēmiju Covid-19, 

ārkārtas situācijas laikā 2021.gadā, dievnamos vienam apmeklētājam ir paredzēti ne 

mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas, tātad tie ir ne vairāk kā 70 cilvēki.  

Svētdienās dievkalpojumus apmeklēja aptuveni 60 cilvēki, bet tiešsaistē Sv. misi vēro 

vairāk kā 200 cilvēki. Pirms noteiktajiem ierobežojumiem 2021.gadā svētku reizēs 

baznīcu apmeklēja vairāk kā 100 cilvēki, bieži apmeklē arī individuālas tūristu grupas, 

2021.gadā aptuveni 550 cilvēki. 

      2021.gada 18.aprīlī Sv.Mise tika veltīta bīskapa Sloskāna piedzimšanas debesīm 

40.gadskārtai, tika aizlūgts nodomā par bīskapa Sloskāna drīzāku atzīšanu par svētīgo. 

Svētku misēs, gan Lieldienu jeb Kristus augšāmcelšanās svētku dienas mises laikā un 

Ziemassvētku – Kristus piedzimšanas svētku mises laikā svinīgi skanēja ērģeles. 

 



 
                  Foto: 04.04.2021. Kristus augšāmcelšanās svētku dienas mise, celebrē Juris Skutels 

 

 
                          Foto: 25.12.2021.Kristus piedzimšanas svētku mise, Sakramenta pasniegšana 

 

No 2021.gada novembra katru piektdienas vakaru notika vissvētākā sakramenta adorācija 

ar muzikālo pavadījumu un meditācijām. 

 

     
          Foto: 07.11.2021.pasākuma reklāmas bilde         Foto:12.09.2021. Pasākuma reklāmas bilde 

 



       2021.gada 2.oktobrī Sv.Mises laikā dziedāja Rīgas arhidiecēzes kamerkoris 

“Versija”. Ērģelnieks (Sv. Jēkaba katedrāles galvenais ērģelnieks) Jānis Karpovičs, pēc 

mises notika latviešu komponistu katoļu garīgās mūzikas kompaktdiska “Laudate 

Dominum” prezentācija ar dažām dziesmām no tā. Svētajā misē piedalījās vairāk kā 70 

cilvēku un baudīja ērģeļu pavadījumu.              

       Visu pasākumu un Svēto mišu laikā skanēja projekta „Ludzas Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija” ietvaros restaurētās 

ērģeles. 
 

Projekts tiek 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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