Investīciju projekti 2015.gadā

Nosaukums

Summa

Apraksts

Publisko interneta pieejas
punktu izveidošana un
uzlabošana Siguldas
novadā

Kopējās izmaksas: 13643
EUR, 85% – ERAF;
1,5% – VB, 13,5% –
SND

Projekta ietvaros paredzēts
izveidot vai uzlabot 11 bezmaksas
interneta pieejas punktus Siguldas
novadā: visos interneta pieejas
punktos tiks izveidotas bezvadu
interneta zonas, kā arī četros
punktos būs pieejami datori un
daudzfunkcionālās iekārtas.
Projekta realizācijas laiks: 2014.2015.gads.

Ūdenstūrisma attīstība kā
dabas un aktīvā tūrisma
sastāvdaļa Latvijā un
Igaunijā (Riverways)

Kopējās izmaksas: 8 180
EUR;
83% – ERAF; 5% – VB;12%
– SND

Projekta ietvaros paredzēta
Gaujas tīrīšana no kritušiem
kokiem un atkritumiem, kā arī
krastu sakopšana 8 km garumā.
Projekta realizācijas laiks: 2013.–
2015.gads.

„Tautas tērpi „Purenītei”
20.pavasarī”

Kopējās izmaksas: 7828,72
LVL;
90%– ELFLA; 10% – SND

„Prāta spēles svaigā gaisā”

Kopējās izmaksas:14773,92
LVL; 61% – ELFLA; 39% –
SND

Projekta mērķis: izveidot pilnus
Siguldas 1.pamatskolas tautas
deju kolektīva „Purenīte”
dalībnieku Vidzemes novada
tautas tērpu komplektus, kas
sekmēs ne tikai dejotprieku, bet
arī veicinās pašnovērtējumu un
pārliecību par sevi.
Projekta aktivitātes nodrošina
Siguldas 1.pamatskolas atbalsta
biedrība sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību.
Projekta realizācijas laiks: 2012.–
2015.gads.
Projekta mērķis: izveidot publiski
pieejamu, interesantu un sakoptu
brīvā laika pavadīšanas vietu –
aktīvās atpūtas laukumu ar prāta

spēļu elementiem (dambretes
laukumus, labirintu, ķegļu
laukumu, vingrošanas un rāpšanās
elementu ar tāfeli) skolas vecuma
bērniem un jauniešiem Siguldas
1.pamatskolas teritorijā.
Projekta realizācijas laiks: 2012.–
2015.gads.

NORDPLUS JUNIOR
ziemeļvalstu skolēnu
mobilitāšu projekts „Tuvu
– Netoli – Lahedal”

COMENIUS skolu
daudzpusējās partnerības
projekts „YoUtopia:
towards participative
citizenship”

Piešķirtais kopējais
finansējums trīs valstu
projektu partneriem
21 260 eiro, no tā
Siguldas pilsētas
vidusskolai piešķirtais
finansējums – 6 520 eiro
Piešķirtais finansējums
21 000 eiro, projekta
koordinators – Siguldas
pilsētas vidusskola.

Projekta koordinators – Siguldas
pilsētas vidusskola.
Projekta Nr. NPJR-2014/10068.
Projekta īstenošanas laiks no
2014.gada 1.septembra līdz
2015.gada 13.jūnijam.
Projekta īstenošanas laiks no
2013.gada 1.augusta līdz
2015.gada 31.jūlijam.
Projekta Nr.2013-1-LV1COM06-053971.

