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Noslēdzies projekts „Ludzas Lielās sinagogas

restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”
ES Ludzas novadā

Foto: Norvēģijas Karalistes vēstnieks Steinars Ēgils
Hāgens sinagogas atklāšanas pasākumā

Ir pagājis mēnesis, kopš apmeklētājiem durvis vērusi Ludzas
Lielās sinagogas vēsturiskā ēka. 11. augustā uz restaurētās
sinagogas atklāšanas pasākumu pulcējās gan Ludzas ebreju
draudze un vietējie iedzīvotāji, gan Latvijas ebreju kopienu
pārstāvji un ciemiņi no tālās Izraēlas. Paveikto darbu
novērtēja arī Izraēlas ārkārtas un pilnvarotā vēstniecei Latvijā
Lironnei Bar-Sadē, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Steinars
Ēgils Hāgens, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības,
Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvji.

Apskatīt sinagogu, kas piedzīvojusi vērienīgus restaurācijas darbus, nepilna mēneša laikā devušies
vairāk nekā 1600 apmeklētāji. Lielā interese ir saprotama, jo Ludzas Lielā sinagoga ir vecākā
saglabājusies koka sinagoga Baltijas reģionā. Celtne atgādina 11. gadsimtā radītās visvecākās
sinagogas Eiropā – tās jumts no iekšpuses ir kupolveidīgs un apgleznots ar zvaigžņotām debesīm. Latvijas
valsts vēstures arhīva izziņā minēts, ka Ludzas Lielā sinagoga ir uzbūvēta 1800. gadā kā koka ēka, un 19.
gs. 3. ceturksnī, kad tai radušās tehniskas problēmas, tika apšūta ar māla ķieģeļiem. Ludzas Lielās
sinagogas oriģinālo koka būvdetaļu izcilo retuma pakāpi apstiprina 2015. gadā veiktā
dendrohronoloģiskā datēšana. Tās rezultātā konstatēts, ka sinagogas guļbūve celta ap 1781.–82. gadu
(Dr.biol. Māris Zunde).
Kopš 1990-tajiem gadiem sinagoga netika izmantota, tās saglabātība strauji pasliktinājās. 2013. gadā
ēka atradās kritiskā stāvoklī – iekštelpas izdemolētas, pastāvēja sagrūšanas risks. Ar mērķi saglabāt
kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošināt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai
2014. gada septembrī Ludzas novada pašvaldība uzsāka projekta “Ludzas Lielās sinagogas restaurācija
un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” īstenošanu. Tā galvenās aktivitātes: sinagogas ēkas
restaurācija, ekspozīciju izveide, amatnieku apmācības un pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem –
Hordalandas Muzeju centru (Norvēģija).

Pēc restaurācijas sinagoga ir saglabājusi savu oriģinālo veidolu, fasāžu arhitektonisko
kompozīciju, koka pamatkonstrukciju un autentisku telpu plānojumu. Ēkai nostiprināti pamati,
restaurētas ārsienas, demontēti sarkanie sienu apdares ķieģeļi, guļbaļķu sienas siltinātas un
apšūtas ar koka dēļiem. Fasādes koka daļas krāsojumam izmantots auksti spiestas lineļļas
gruntējums un auksti spiestas lineļļas minerālpigmentu krāsmateriāli. Saglabāts un nokrāsots
vēsturiskais, pagājušā gadsimta 30-to gadu skārda jumts, nostiprinātas jumta koka
konstrukcijas. Restaurētas vēsturiskās logu vērtnes un izgatavotas jaunas groplogu
konstrukcijas ar klasiskiem spraišļiem. Lūgšanu telpas logu aplodas un Sieviešu telpas
vēsturiskās durvis arī tika restaurētas. Pārējo telpu logu komplekti un durvis izgatavotas jaunas
pēc vēsturiskiem paraugiem. Atjaunojot kāpņu piebūvi, sākumā tā tika demontēta, tad tai
izveidoti jauni pamati. Izmantojot atgūtos apdares materiālus (koku un ķieģeļus), piebūve
atjaunota autentiski.

lībnieki
Foto: Projekta da
Foto: Lūgšanu telpa
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Noslēdzies projekts „Ludzas Lielās sinagogas

restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”
ES Ludzas novadā
Arī ēkas iekštelpās veikti apjomīgi atjaunošanas darbi: Lielajā lūgšanu
telpā saglabāts unikāls koka dēļu kupols ar papīra uzslāņojumu un
reljefām dzelzs skārda 6-staru zvaigznēm tā centrālajā daļā. Otrā stāva
Sieviešu lūgšanu telpā restaurēta autentiskā dēļu grīda, priekštelpā
izlikta interjeram pieskaņota grīda no demontētajiem fasādes
ķieģeļiem, pirmajā stāvā ieklāta jauna koka dēļu grīda, uzmūrētas trīs
krāsnis. Saglabāts apmēram 65% vēsturiskā sienu apmetuma,
nostiprināti krāsas slāņi, polihromijas fragmenti saglabāti autentiski un
daļēji restaurēti (restauratori – Lolita Hermsa, Maija Tirzīte, Vineta Geida,
Natālija Jātniece, Daiga Krūze, Thorsten Herms).

Atjaunotā sinagoga darbosies kā Ludzas
Novadpētniecības muzeja struktūrvienība. Šeit ir
izveidotas un apskatāmas četras ekspozīcijas,
kas sniedz daudzpusīgu priekšstatu par Ludzā
dzīvojošo ebreju vēsturi, ticību un kultūru. Ēkas
pirmajā stāvā izvietota fotogrāfam Vulfam
Frankam un viņa dēlam pasaulslavenajam
kinodokumentālistam Hercam Frankam veltītā
ekspozīcija, kas veidota kā stilizēta
fotodarbnīca.
Otrajā stāvā apmeklētājus gaida pārsteigums – ebreju
bodīte ar nosaukumu “Hasjas Zorde sīkpreču tirgotava”.
Ekspozīciju veidoja mākslinieki Gunita un Andris Misāni.
Darba gaitā mākslinieki maksimāli centušies pieturēties
sinagogas stilam, radot pēc iespējas autentiskāku atmosfēru.
Projekts Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09 „Ludzas Lielās sinagogas
restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”
īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
Programmas LV04″Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros, izmantojot EUR 201
875 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ
finanšu instrumenta starpniecību. Projekta realizācija ilga divus
gadus – no 2014. gada 10. septembra līdz 2016. gada 9.
septembrim.
Foto: Ekspozīcijas daļa “Hasjas Zorde sīkpreču tirgotava” 2. stāvā

ILONA RIMŠA,
Projekta vadītāja

2009.–2014. gadam paredzētais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi
eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma
saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un
privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar
donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 2016. gadam.
Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un
stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras
mantojums.
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PvĢ un Preiļu novada KC deju kopa ”Gaida” piedalījās
IV Starptautiskajā folkloras festivālā „Svetoč -2016”
ES Preiļu novadā
Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra deju kopa ”Gaida” piedalījās IV
Starptautiskajā folkloras festivālā „Svetoč -2016”, kurš notika no 25. – 28. augustam Pērnavā
/Igaunija/.

Festivāla ietvaros norisinājās deju konkurss, kurā Preiļu dejotāji ieguva 1. vietu. Konkursā
piedalījās dejotāji no Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas.
Festivāla laikā dejotāji apmeklēja krievu un igauņu dejas meistarklases, piedalījās rīkotajos ielu
koncertos, apmeklēja Svētās Jekaterinas baznīcu un noslēgumā mūsu dejotājiem bija gods
piedalīties arī festivāla noslēguma koncertā.

Dejotājiem tika piedāvāta arī lieliska iespēja atpūsties pie jūras un izbaudīt ūdens procedūras
baseina kompleksā. Bijām patīkami pārsteigti par festivāla augsto norises līmeni un sirsnīgo
attieksmi pret mums.
Pateicamies par atbalstu un iespēju piedalīties šajā festivālā A/S “Preiļu siers”, Preiļu novada
domei un dejotāju vecākiem!
.

GAIDA IVANOVA,
Deju kolektīva vadītāja
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ES Krāslavas novadā
Š.g. 30.augustā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Krāslavas novada pašvaldība ir
iesniegusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta iesniegumu.
Projekts ir iesniegts 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” otrā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā
infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 770 770.59, ERAF finansējums – EUR 655
155.00 (85%), Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – EUR 34 684.68 (4.5%), pašvaldības
finansējums – EUR 80 930.91 (10.5%).

Plānotā projekta “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu
radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” ietvaros jau aktīvi tiek veikti
pārbūves darbi un līdz 2016.gada beigām tiks veikta Raiņa ielas posma, Vasarnīcu ielas un
pašvaldības ceļa “Kalnieši – Stalti” pārbūve. Pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns” un to
kopējās izmaksas sastāda 433 812,52 EUR. 2017.gadā ir plānots uzsākt darbus Lielā ielas divos
posmos – no Vienības līdz Aronsona ielai un Mednieku ielas līdz īpašumiem Lielā ielā 47,
izveidojot sacilpojumu.
Projekta mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana
privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz
komersantu vajadzībām. Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas
nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas
zonām. Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu
un zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā. Tiek paredzēts, ka veicot transporta
infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto
investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas.

Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 5 uzņēmumi (z/s “Raudovišķi”, SIA “IT
International”, SIA “IV PLUSS”, IK “DJM Auto” un a/s “NIDL”), kas apliecinājuši, ka izveidos 12
jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00
apmērā.

ANDRIS RUKMANS
Krāslavas novada dome
26009294
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Jaunieši aicināti pieteikties projektam “PROTI un DARI”
ES Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īstenos
Eiropas Sociālā fonda projektu «Proti un dari!». Tas norisināsies programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos «Jauniešu garantija» ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā» ietvaros.
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā,
t.sk. aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko īsteno NVA un Valsts izglītības
attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā darba meklētāji.

Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:
Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus,
iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo
pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo
jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos
iniciatīvas «Jauniešu garantija» ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Individuāla programma
Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā
un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projekta līdzekļiem tiks nodrošināts deviņu mēnešu
ilgā laika periodā. Tas ietvers
regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu mēnesī),
neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
speciālistu konsultācijas,
dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos),
brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs,
pasākumos un projektos,
ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas
iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – LĪDZ

2018. GADA DECEMBRIM.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju rakstot uz e-pastu lilija.sodnaka@saskarsme.lv
vai zvanot pa tālruni Lilija Šodnaka t. 28317554, Dace Gabriša t. 26315110.
Vairāk par projektu „PROTI un DARI”
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JŪS jautājat MĒS atbildam

KONTAKTI

DAIGA KORSAKA
Europe Direct informācijas centra
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

INTA RIMŠĀNE
MADARA ĻAKSA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

VELTA POPA
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

ILONA SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

ILONA CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

IRĒNA ANDŽĀNE
VALENTĪNA MAGIDAS
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

