Realizētie projekti 2008
Nosaukums

Nozare

Summa

Krišjāņa Barona
pieminekļa
labiekārtošana
Krimuldas pagasta
atkritumu izgāztuves
„Sigulda”(Silzemnieki)
rekultivācija

Vide, infrastruktūra LVAF līdzfinansējums
10 000 LVL
Likumdošanas
223 945 LVL:
prasībām
20% pašvaldības līdzekļi,
neatbilstošu
atkritumu izgāztuvju
rekultivācija
75% ES fondu līdzekļi,
5% valsts līdzekļi

Apraksts
Pieminekļa teritorijas,
labiekārtošana un
apzaļumošana
Projekta ilgums: 2007. - 2008.

Dārza ielas
Transporta sistēmas 472174,83 LVL:
rekonstrukcijas posmā no efektivitātes
Raiņa ielas līdz Nītaures uzlabošana
60,01% pašvaldības
ielai
apdzīvotās vietās
līdzekļi,

Mērķis - transporta
infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana un ceļa tīkla
caurlaidības palielināšana,
nodrošinot efektīvu transporta
24,99% ES fondu līdzekļi, plūsmu un gājēju drošību.
Satiksmes drošības
paaugstināšana Siguldas
15% valsts līdzekļi
pilsētā, samazinot ceļu
satiksmes negadījumu un
cietušo skaitu.
Projekta ilgums - 9 mēneši.

Bērnu ar intelektuālās
attīstības traucējumiem
integrācija Mores
pamatskolā. 2. kārta

Sporta laukuma Siguldā
pielāgošana jauniešu
fizisko aktivitāšu un
aktīvās atpūtas
nodrošināšanai

Siguldas novada
Jauniešu iniciatīvas
centra izveide

Sociālā palīdzība,
sociālā integrācija

46 395,51 LVL:
Bērnu ar intelektuālās attīstības
traucējumiem integrācijas
80 % sedz ESF,
20% sedz valsts budžets pilnveidošana Mores
pamatskolā, izveidojot „AB”
līmeņa klasi un uzlabojot mācību
vidi.

Projekta ilgums: 1 gads ( 2007.
gada 1. augusts – 2008. gada
31. jūlijs
Vides pielāgošana Kopējā summa - LVL
Tiek izveidots futbola laukums
jauniešu fizisko
8020,68
un uzstādīti futbola vārti; tiek
aktivitāšu un aktīvās
uzstādīti soliņi un atkritumu
atpūtas
Siguldas novada dome - urnas.
nodrošināšanai
62,6 %; Bērnu un
sporta laukumos.
ģimenes lietu ministrija - Projekta ilgums: 2008. gada
37,4%.
maijs - septembris

Jaunatnes iniciatīvu Kopējā summa-LVL
centru veidošana
9510,72

Tiek izremontētas un iekārtotas
Iniciatīvu centra telpas ar kopējo
platību 70 m² Siguldas pilsētas
Siguldas novada dome - kultūras namā.
20%; Bērnu un ģimenes
Projekta ilgums: 2008. gada
lietu ministrija – 80%.

maijs - septembris

Invazīvās augu sugas
Vides aizsardzība
Sosnovska latvānis
izplatīšanās
ierobežošanas pasākumu
veikšana Siguldas
novada domes valdījumā
esošajās zemēs.

Kopējā summa 2310 LVL Invazīvās augu sugas
Sosnovska latvānis izplatīšanās
ierobežošana Siguldas novada
domes valdījumā esošajās
zemēs.
LVAF finansējums– 65%
SND finansējums- 35%
Projekta ilgums 2008. gada
jūnijs – septembris.

Siguldas 2. vidusskolas
sporta inventāra iegāde

Kopējā summa – 6000
LVL,

Sporta inventāra
iegāde

Izglītības ministrijas
Sporta pārvalde – 50%,
SND – 50%

2. vidusskolas nodrošināšana ar
sporta inventāru, atbilstoši
standarta prasībām.
Projekta ilgums 2008. gada
jūnijs - septembris

Realizētie projekti 2007

Mores pamatskolas sporta laukuma
labiekārtošana

Mērķis - vides pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un
aktīvās atpūtas nodrošināšanai sporta laukumos.
Projekta kopsumma: LVL 2 924.60 (no Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas pieprasītā summa: LVL 2 339.68 ,
līdzfinansējums: LVL 584.92

Sociālās rehabilitācijas programmas
izveide nodarbinātības veicināšanai 1. un
2. grupas invalīdiem un ilgstošajiem
bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā
Siguldas novadā.

Mērķis - sociālo iemaņu un darba pamatprasmju attīstība
Siguldas novada 1. un 2. grupas invalīdiem un ilgstošajiem
bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā, izstrādātās sociālās
rehabilitācijas programmas ietvaros.

Izmaksas - 9098,38LVL: ( 75% ES fondu līdzekļi,25% valsts
līdzekļi )
Development of Baltic Tourist Network in VIA Hanseatica (VH) reģiona kā stratēģiskās attīstības zonas
Via Hanseatica Development Zone
veicināšana. Galvenie ieguvumi – stāvlaukumu tehniskā
dokumentācija, kartogrāfiskais materiāls, informatīvie stendi,
norādes un kultūrvēsturiski un reklāmas pasākumi.
Projekta ilgums - 2004. – 2007. gads (3 gadi).
Kopējās investīcijas: 1 234 719,00 EUR (25% pašvaldības
līdzekļi, 75% Interreg III B ES fondu līdzekļi)
Konsultācijas un apmācības
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai Vidzemes reģionā

Mērķis - organizēt konsultācijas un apmācības
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Siguldā.

Realizētie projekti 2006
Projekta nosaukums

Apraksts

„Sigulda – Čiatura – elpo brīvi”

Mērķis - pašvaldības attīstības veicināšana Čiaturas pilsētā
Gruzijas republikā. Projekta finansēšanā piedalījās LR Ārlietu
ministrija, Kanādas Starptautiskās attīstības aģentūra un
Siguldas novada dome.

„Tehniskā palīdzība Siguldas novada
domes un NVO kapacitātes stiprināšanā
ESF pasākumu ieviešanai

Mērķis - paaugstināt Siguldas novada pašvaldības darbinieku
un NVO biedru teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
ESF projektu sagatavošanā. Projekta finansējums - 4884,32
LVL, kuru sedza Eiropas Sociālais fonds un Valsts budžeta
līdzekļi.

Atkritumu izgāztuves „Kaļļi” rekultivācija” Mērķis - likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu
izgāztuvju rekultivācija. 75% no projekta izmaksām sedza
Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds un 5% Valsts budžets.
„Bērnu ar intelektuālās attīstības
traucējumiem integrācija Mores
pamatskolā”

Finansēšanā piedalījās Eiropas Sociālais Fonds – 80%, valsts
budžeta līdzekļi - 4% un 16% pašvaldības līdzekļi.

