Investīciju projekti 2012.gadā
Nosaukums

Summa

Kopējās
izmaksas
Dzelzceļa stacijas ēkas un
stacijas laukuma rekonstrukcija

776 619 LVL;
52,42% –
ERAF; 2,24% –
VB;
45,34% – SND.

Apraksts

Projektā paredzētās darbības – dzelzceļa stacijas
ēkas
un
stacijas
laukuma
rekonstrukcija,
nodrošinās
iespēju
iedzīvotājiem
saņemt
kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Stacijas ēkas rekonstrukcija nodrošināt tās
racionālu izmantošanu, izveidojot tajā sekojošās
funkcionālās zonas – dzelzceļa staciju, autoostu,
tūrisma informācijas centru, pašvaldības policiju un
publisko
zonu.
Projekta realizācijas laiks: 2011.-2012.gads.

Kopējās
izmaksas
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” rekonstrukcija
Siguldā

26 692,31 LVL;
45,91% –
ERAF; 1,22% –
VB; 52,87% –
SND.
Kopējās
izmaksas

Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija
un infrastruktūras pielāgošana
835 427 LVL;
tūrisma produkta attīstībai
84% – ERAF;
3% – VB;
13% – SND.

Kopējās
izmaksas
Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā

1 534
331,93 LVL;
46,52% –
ERAF;
3% – VB;
50,48% – SND.

Kopējās
izmaksas
Siguldas novada izglītības
iestāžu informatizācija

110714,82
LVL;
100% – ERAF.

Projekta
ietvaros
tiks
veikti
vienkāršotas
rekonstrukcijas darbi pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” bibliotēkas telpās, pārveidojot tās par
divām jaunām bērnu grupām un tādejādi radot 48
jaunas bērnu vietas un sešas jaunas darbavietas.
Projekta realizācijas laiks: 2012.gads.
Siguldas pilsdrupu esošo mūru nostiprināšana un
restaurācija, piebraucamā ceļa asfalta seguma
nomaiņa; teritorijas labiekārtojuma elementu
izvietošana, informatīvo stendu izvietošanu; lifta
izbūve Ziemeļu tornī personām ar īpašām
vajadzībām;
mārketinga
pasākumi.
Projekta realizācijas laiks: 2009.-2012.gads.
Projekta ietvaros, izveidojot 11 km garu
velomaršrutu, kas paredz 10 km gara veloceliņa
izbūvi Siguldas pilsētā, tiks vecināta tūrisma objektu
apskates vietu pieejamība un nodrošināta droša
velotūristu pārvietošanās. Plānots, ka veloceliņš
sastāvēs no divām speciālām joslām – viena
gājējiem, otra velosipēdistiem, tādejādi papildus
veicinot
arī
gājēju
drošību.
Papildus veloceliņa izbūves tiks uzstādīti satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekļi, izveidotas 5 atpūtas
vietas ar velostatīviem, uzstādītas apgaismes
iekārtas,
informatīvās
norādes
un
stendi.
Projekta realizācijas laiks: 2009.-2012.gads.

Projekta ietvaros sešas Siguldas novada skolas
(Siguldas novada vidusskola, Siguldas Valsts
ģimnāzija, Siguldas pilsētas vidusskola, Mores
pamatskola, Allažu pamatskola, Siguldas
1.pamatskola) tiks apgādātas ar 114 stacionārajiem
un 10 portatīvajiem datoriem, iegādātas piecas
multimediju tehnikas komplekti - interaktīvās tāfeles
un projektori, kā arī attīstīti seši lokālie datortīkli.
Projekta realizācijas laiks: 2009.-2012.gads.

Projekta kopējās izmaksas (110714.82 Ls) 100%
apmērā sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko mantojumu
(ZEN)

Kopējās
izmaksas
128 700 EUR;
85% –
INTERREG;
15% – SND.
Kopējās
izmaksas

Ainavu
plānojumu
izstrāde
Eiropas pilsētu un piepilsētu 150 000 EUR;
teritorijām (EUROSCAPE)
85% –
INTERREG;
15% – SND.

Akustisko sistēmu iegāde
Siguldas novada iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanai

Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
izveidošana Siguldā,
Jaunatnes ielā 1a

Sporta laukumu renovācija Raiņa
parkā

Kopējās
izmaksas
16 055,63 LVL;
73,77% –
ELFLA;
26,23% – SND.
Kopējās
izmaksas
17 080 LVL;
73.77% –
ELFLA;
26.23% – SND.
Kopējās
izmaksas
17 080 LVL;
73.77% –
ELFLA;
26.23% – SND.

Kopējās
izmaksas
Allažu ciema labiekārtošana

70422 LVL;
67% – ELFLA;
33% – SND.

Pasākumu ietekmes uz kultūrvēsturisko mantojumu
Siguldas novadā izpēte, pieredzes apmaiņa,
uzraudzības un ietekmes mazināšanas plāna
izstrāde.
Projekta realizācijas laiks: 2012.-2014.gads.

Ainavu plānošana Siguldas novadā, hidroloģiskā,
dendroloģiskā izpēte, materiāli tehniskās bāzes
atjaunošana.
Projekta realizācijas laiks: 2010.-2013.gads.

Projekta ietvaros iegādātas akustiskās sistēmas,
kas izmantojamas gan komplektā, gan komplektu
sadalot mazākos, tādejādi nodrošinot dažāda
mēroga
kultūras
pasākumu
apskaņošanu.
Projekta realizācijas laiks 2012.gads.

Projekta ietvaros tiks ierīkots bērnu rotaļu un
atpūtas laukums Siguldā, Jaunatnes ielā 1a.
Projekta realizācijas laiks 2012.gads.

Projekta ietvaros tiks renovēti sporta laukumi Raiņa
parkā, veicot skeita rampu un basketbola laukumu
atjaunošanu un sporta laukumu labiekārtošanas
darbus.
Projekta realizācijas laiks 2012.gads.

Projekta mērķis ir pilnveidot un dažādot Allažu
pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas, izveidojot publiski pieejamu sporta
laukumu Allažos.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2013.gada
30.septembrim.

Siguldas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
citu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanā

Speciālistu piesaiste Siguldas
novada pašvaldībā

Siguldas novada Attīstības
programmas 2011. – 2018. gadam
un Teritorijas plānojuma izstrāde

Motivācijas un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība Siguldas novadā

Tūrismam piemērotas vides
izveidošana Võru (Igaunija),
Siguldas (Latvija),
Sanktpēterburgas (Krievija)
pārrobežu reģionos
(SVSACTIVETOUR)
Attālo teritoriju attīstība, izmantojot
vietējos resursus pārrobežu Via
Hanseatica tūrisma maršruta
izstrādē
(Via Hanseatica)

Pārtikas mājražotāju
konkurētspējas veicināšana,

Kopējās
izmaksas
21 520 LVL;
100% – ESF.
Kopējās
izmaksas
21000 LVL;
100% – ESF.

Kopējās
izmaksas
36572 LVL;
100 % –ESF.
Kopējās
izmaksas
100 000 LVL;
100 % –ESF.

Projekta ietvaros tiks apmācīti 67 pašvaldības
darbinieki ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu
Siguldas novada pašvaldības līdzdalību dažādu
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanā.
Projekta realizācijas laiks 2012.-2013.gads.
Tiek izveidotas darbavietas It speciālistam un
referentam pašvaldības kapacitātes stiprināšanai.
Projekta realizācijas laiks 2011.-2012.gads.

Tiek izstrādāta Attīstības programma 2011.–
2017.gadam
un
Teritorija
plānojums.
Projekta realizācijas laiks 2010.-2012.gads.

Tiek attīstīti motivācijas un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi.
Projekta realizācijas laiks 2011.-2012.gads.

Kopējās
izmaksas

Projekta ietvaros Siguldas novada Laurenčos tiks
izbūvēta 1,4 km gara distanču slēpošanas trase,
kura 1,1 km garumā būs ar iebūvētām aukstuma
850 000 EUR;
iekārtām, kas nodrošinās mākslīgo sniega segumu
90% – EKPI;
garāku
sezonu.
5% –VB;
Projekta realizācijas laiks 2012.-2014.gads.
5% – SND.
Kopējās
izmaksas
Projekta ietvaros Siguldā paredzēts uzstādīt trīs
informācijas punktus, kuros būs iespējams iegūt
29 725,90
informāciju par Siguldas novadā esošajiem tūrisma
EUR;
objektiem, kā arī informāciju par Via Hanseatica
90% – EKPI; tūrisma maršrutā esošajiem tūrisma objektiem.
5% – VB;
Projekta realizācijas laiks 2012.-2014.gads.
5% – SND.

Kopējās
izmaksas

Projekta ietvaros tiks veicināta mājās ražoto
kulinārijas
produktu
atpazīstamība
un

veidojot pārrobežu sadarbības tīklu
lauku teritorijās (FOODART)

93 080 EUR;
83% – ERAF;
5% – VB;
12% – SND.

Kopējās
izmaksas
Ūdens, ūdens visapkārt
(Water, water everywhere)

Veiksmīgas
organizēšana
Successful
Learning)

21 000 EUR;
100% –
COMENIUS.

Kopējās
pašmācības izmaksas
(Concepts for a
Self-Organised 14 000 EUR;
100% –
COMENIUS.

konkurētspēja, praktiskajās apmācībās iesaistot
ražotājus un veidojot sadarbību starp ražotājiem,
restorāniem
un
veikaliem.
Projekta realizācijas laiks 2011.-2013.gads.

Galvenais projekta izpētes objekts ir racionāla
dabas resursu izmantošana. Skolēni tiek rosināti
domāt par racionālu dabas resursu izmantošanu un
to atspoguļot ar dažādiem mākslinieciskās
izteiksmes
līdzekļiem.
Projekta aktivitātes nodrošina Siguldas pilsētas
vidusskola.
Projekta realizācijas laiks 2010.-2012.gads.
Projekta mērķis ir identificēt izglītības metodes, kas
veicinātu uz zināšanām, prasmēm un attieksmēm
balstītu
vispusīgu
personības
attīstību.
Projekta aktivitātes nodrošina Siguldas novada
vidusskola.
Projekta realizācijas laiks 2010.-2012.gads.

