Investīciju projekti 2014.gadā
Nosaukums

Summa

Apraksts

Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko
mantojumu (ZEN)

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

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

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)

Kopējās izmaksas:
850 000 EUR;
90% – EKPI;
5% – VB;
5% – SND

Projekta ietvaros Siguldas novada Laurenčos
tiks izbūvēta 1,4 km gara distanču slēpošanas
trase, kura 1,1 km garumā būs ar iebūvētām
aukstuma iekārtām, kas nodrošinās mākslīgo
sniega segumu garāku sezonu.
Projekta realizācijas laiks: 2012.–2014.gads.

Kopējās izmaksas:
29 725,90 EUR;
90% – EKPI; 5% –
VB;
5% – SND

Projekta ietvaros Siguldā paredzēts uzstādīt trīs
informācijas punktus, kuros būs iespējams
iegūt informāciju par Siguldas novadā
esošajiem tūrisma objektiem, kā arī
informāciju par Via Hanseatica tūrisma
maršrutā esošajiem tūrisma objektiem.
Projekta realizācijas laiks: 2012.–2014.gads.

Pārtikas mājražotāju
konkurētspējas veicināšana,
veidojot pārrobežu
sadarbības tīklu lauku
teritorijās (FOODART)

Kopējās izmaksas:
93 080 EUR;
83% – ERAF;
5% – VB;
12% – SND

Projekta ietvaros tiks veicināta mājās ražoto
kulinārijas produktu atpazīstamība un
konkurētspēja, praktiskajās apmācībās iesaistot
ražotājus un veidojot sadarbību starp
ražotājiem, restorāniem un veikaliem.
Projekta realizācijas laiks: 2011.–2013.gads.

Jauna pirmsskolas izglītības Kopējās
attiecināmās
iestāde Skolas ielā 5,
izmaksas:
Siguldā
955677,38 LVL,
85% – ERAF;
2,25% – VB;
12,75% – SND.

Projekta ietvaros paredzēts uzcelt jaunu
pirmsskolas izglītības iestādi ar 6 grupām.

Teritorijas labiekārtošana
un āra trenažieru
uzstādīšana Jūdažos

Kopējās izmaksas:
17216,75 EUR;
74,38% – ELFLA;
25,62% – SND

Allažu pamatskolas deju
kolektīvu tautas tērpu un
skaņu aparatūras
materiālās bāzes
atjaunošana
Siguldas pagasta Kultūras
nama skatuves
apgaismojuma iegāde
Siguldas novada iedzīvotāju
sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanai

Kopējās izmaksas:
13918,35 EUR;
74,38% – ELFLA;
25,62% – SND

Elektromobiļu iegāde
Siguldas novada
pašvaldības vajadzībām

Energoefektivitātes
paaugstināšana Laurenču
sākumskolas ēkā

Elektromobiļu uzlāde
infrastruktūras izveidošana
Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā

Kopējās izmaksas:
24103,45 EUR;
53,13% – ELFLA;
46,87% – SND.

Projekta kopējās
attiecināmās
izmaksas 51 000
EUR; KPFI –
36 995,40 EUR,
SND – 14 004,60
EUR
Kopējās
attiecināmās
izmaksas:
240 341,22 EUR,
KPFI – 119 521,23
EUR, SND –
120 819,99 EUR

Projekta kopējās
izmaksas: 20 500
EUR, KPFI –
17 425 EUR,
SND – 3075 EUR

Projekta mērķis ir pilnveidot bērnu, jauniešu
un pieaugušo iespējas brīvā laika pavadīšanas
iespējas, labiekārtojot teritoriju un uzstādot āra
trenažierus Jūdažos, blakus Jūdažu
Sabiedriskajam centram.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada
28.augustam.
Projekta mērķis ir nodrošināt deju kolektīvus
ar jauniem tērpiem un atjaunot deju
nodarbībām izmantojamo skaņu aparatūru.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada
20.oktobrim.
Projekta mērķis ir iegādāties skatuves
apgaismošanas sistēmas, kas izmantojamas, lai
nodrošinātu dažāda mēroga kultūras pasākumu
kvalitatīvu apgaismošanu Siguldas pagasta
Kultūras namā.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2014.gada
30.jūnijam.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties divus
elektromobīļus pašvaldības vajadzībām.
Projekts tiek īstenots līdz 2014.gada
31.decembrim.

Projekta ietvaros tika veikti fasādes
siltināšanas, bēniņu, cokola siltināšanas, grīdas
papildus siltināšanas, apkures sistēmas
renovācijas, balansēšanas, ventilācijas sistēmas
uzlabošanas pasākumi.
Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts
CO2 emisiju samazinājums par 52,966 tonnām
gadā.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas 2013.–
2014.gadā.
Projekta ietvaros tiks uzstādīta elektromobiļu
uzlādes stacija Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā.
Projekts tiek īstenots līdz 2014.gada
31.decembrim.

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma 2014.gadā
Siguldas pils apbūves
kompleksa izpēte un
neatliekamo glābšanas
darbu programmas
sagatavošana

Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
finansējums – 7000
EUR

Siguldas pils apbūves kompleksa objektu
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes,
atjaunošanas rekomendāciju un koncepcijas
izstrāde: Vēsturiskā mūra akmens sētas un
vārtu apsekošana un ieteikumu izstrāde
restaurācijas darbiem.
Vannu mājas un Vasaras pils (Dzeltenā māja)
tehniskā apsekošana.

