Uzsākti Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbi
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Projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju gar gā
mantojuma atdzimšana” ietvaros uzsākti sinagogas kas
atjaunošanas darbi. Būvdarbus veic SIA „Warss+”, būvuzraudz ba
ir SIA „Jur vičs un Partneri” pārziņā. kas atjaunošanas projektu
ir izstrādājis pieredz jušais arhitekts P teris Blūms, kas ar veiks
šo darbu autoruzraudz bu.
Ludzas Lielā Sinagoga ir iekļauta valsts kultūras pieminekļu
sarakstā kā unikāls koka arhitektūras piemineklis. Restaurācijas
laikā paredz ti darbi, kas pal dz s saglabāt kas autentiskumu.
paša uzman ba tiks piev rsta koka detaļu saglabāšanai un
restaurācijai. P c projekta realizācijas renov tajā Ludzas Lielajā
sinagogā tiks veidota Ludzas Novadp tniec bas muzeja filiāle un tajā būs izvietotas četras ekspoz cijas par
Ludzas ebreju v sturi.
Marta otrajā ned ļā tika uzsākta sinagogas kas koksnes
paraugu ņemšana, kas pal dz s prec zi noteikt būves vecumu.
Norit ja radošā darbn ca, un tās laikā tika izveidotas divas
izzinošas sfilmas par izcilajiem novadniekiem – fotogrāfu
Vulfu Franku un pasaulslaveno kinodokumentālistu Hercu
Franku. Klipus veidoja Ludzas Novadp tniec bas muzeja un
galvenās bibliot kas darbinieku komandas. Š s filmas kļūs par
pamatu multimediālām ekspoz cijām, kas būs izvietotas
sinagogas kā.
Abi pasākumi notika sadarb bā ar Hordalandas Muzeju centra

darbiniekiem no Norv ģijas.
Nodarb bas darbn cā vad ja Mariela Norheim, kas p t šanu veica eksperti Arild Saetre un Solveig Jordal.
Darbn cās izveidotās filmas var noskat ties šeit:
Ludza – tas ir mans sākums un mana laime”
H.Franks
Ludza caur Vulfa Franka objektīvu
Par projektu

Projekts Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09 „Ludzas
Lielās sinagogas restaurācija un ebreju gar gā
mantojuma atdzimšana” tiek stenots, izmantojot
EUR 201 875 piešķ rumu no Islandes, Lihtenšteinas
un Norv ģijas ar EEZ finanšu instrumenta
starpniec bu.
Ar EEZ un Norv ģijas finanšu
instrumentu pal dz bu, Islande, Lihtenšteina un Norv ģija sekm sociālo un
ekonomisko atšķir bu mazināšanu un divpus jo attiec bu stiprināšanu ar
saņ m jvalst m Eiropā. Visas tr s valstis cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) l gumam.
2009.–2014. gadam paredz tais EEZ un Norv ģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro.
Norv ģija nodrošina apm ram 97% no kop jā finans juma apm ra. Uz finans juma saņemšanu var
pretend t NVO, p tniec bas un akad miskās institūcijas, kā ar publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās
ES dal bvalst s, Grieķijā, Portugāl un Spānijā. Sadarb ba ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša un darb bas
var stenot l dz 2016. gadam.
Galvenās atbalst tās jomas ir apkārt jās vides aizsardz ba un klimata pārmaiņas, p tniec ba un stipendijas,
pilsoniska sabiedr ba, vesel ba un b rni, dzimumu l dzties ba, taisn gums un kultūras mantojums.

