RESTAURĒS LUD)AS LIELO SINAGOGU
Ludzas ovada pašvaldī a šā gada .septe rī ir oslēgusi Vie oša os ar Latvijas Repu likas Kultūras
i istriju par projekta „Ludzas Lielās si agogas restaurā ija u e reju garīgā a toju a atdzi ša a” (Nr.
ERZLV04/GSKMS/2013/09) īste oša u.
Ludzas Lielā si agoga ir valsts ozī es kultūras arhitektūras pie i eklis u vecākā si agoga Latvijā u
Baltijas valstīs. Sinagoga atrodas valsts ozī es pilsēt ūv ie ī as pie i ekļa „Ludzas vēsturiskais e trs” teritorijā
un uzskatā a par u ikālu zie eļaustru u Eiropas e reju kultūras pie i ekli, kas itur Eiropā zaudēti .gadsi ta
laikā. Latvijas valsts vēstures arhīva izziņa aplie i a, ka ēka ir celta 1800. gadā u vairākkārtīgi labota. Lai saglā tu
koka guļ ūves konstrukcijas, 19. gadsimta 80-tajos gados fasāde tika apšūta ar āla ķieģeļie . Ņe ot vērā to, ka
si agoga ilgus gadus etika iz a tota u re o tēta, pastāv opiet i apdraudēju i ēkas pastāvēša ai u
sagla āša ai. Ēka atrodas ļoti sliktā teh iskā stāvoklī, tās iekšējās apdares ele e ti daļēji ir sa rukuši, daļa ēkas ir
kritiskā stāvoklī, tāpē tai epie ieša a steidza a restaurā ija.

Lai sagla ātu kultūrvēsturisko a toju u u odroši ātu kvalitatīvu kultūras pakalpoju u pieeja ī u
sa iedrī ai, projekta ietvaros tiks veikta si agogas ēkas restaurā ija u uzsākts dar s pie ekspozī iju izveides.
Restaurā ijas dar i otiks ga ārpusē, ga iekšpusē, sagla ājot ēkas aute tisku u, īpašu uz a ī u pievēršot koka
detaļu sagla āša ai u restaurā ijai. Re ovētajā Ludzas Lielajā si agogā tiks veidota Ludzas Novadpēt ie ī as
uzeja filiāle u pakāpe iski izveidotas četras ekspozī ijas – Ludzas geto ekspozī ija, fotogrāfa Vulfa Fra ka u
ki odoku e tālista Her a Ger ela Fra ka dar u ulti ediālo ekspozī ija, Ludzas ebreju vēstures audiovizuālo
ekspozī ija u e reju dzīves u ti ī as ekspozīcija.
Projekts tiks īste ots sadar ī ā ar Hordalandas Muzeju centru Norvēģija , u tā ietvaros ir plā otas sešas
uzeja ekspertu vizītes, kuru laikā tiks rīkotas arī dar ī as vietējie a at iekie – restauratoriem.
Projekta kopējais udžets ir 250 000,00 EUR. 9 % o attie i ā ajā iz aksā sastāda Eiropas
Eko o ikas zo as fi a šu i stru e ta progra
as „Kultūras u da as a toju a sagla āša a u atjau oša a”
piešķirtais līdzfi a sēju s – 201 875,00 EUR (85%) un valsts fi a sēju s –35 625,00 EUR (15%). Ludzas novada
pašvaldī as līdzfi a sēju s sastāda 12 500,00 EUR, jeb 5% o attie i ā ajā iz aksā . Projekts tiks īste ots
laika periodā o
.gada .septe ra līdz 16.gada 31.martam.
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