Investīciju projekti 2009
Nosaukums
Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija
un infrastruktūras pielāgošana
tūrisma produkta attīstībai

Summa
Kopējās izmaksas:835 427 LVL;
84% - ERAF; 3% - Valsts budžets;
13% - Siguldas novada dome (SND)

Apraksts
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: 36 mēneši.

Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā

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
Kopējās izmaksas: 1 534 331.93 LVL; pārvietošanās. Plānots, ka veloceliņš sastāvēs no divām speciālām
joslām – viena gājējiem, otra velosipēdistiem, tādejādi papildus
veicinot
arī gājēju drošību.
46.52 - ERAF; 3% - Valsts budžets;
50,48%- Siguldas novada dome
Papildus veloceliņa izbūves tiks uzstādīti satiksmes organizācijas
(SND)
tehniskie līdzekļi, izveidotas 5 atpūtas vietas ar velostatīviem,
uzstādītas apgaismes iekārtas, informatīvās norādes un stendi.
Realizācijas laiks 24 mēneši
Kopējās izmaksas: 4910.00 LVL

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma
izveide Siguldā.

Starptautiskās jaunatnes dienas
pasākuma organizēšana Siguldas
novadā

Tiks izveidots volejbola laukums, iegādātas un uzstādītas 5
vingrošanas ierīces, Depo ielā 3, Siguldā..
100% - Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrija Projekta realizācijas laiks 5 mēneši.
Jauniešu organizāciju tikšanās un organizētie pasākumi - spēles,
Kopējā izmaksas: 1500 LVL
radošās darbnīcas, orientēšanās, teātra sporta turnīri; fotokonkursa
rīkošana; īsfilmu demonstrēšana; informatīvo punktu izveide par
karjeras un izglītības iespējām; jauno talantu uzstāšanās.
100% - Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrija
Projekta realizācijas laiks 3 mēneši

Sadraudzības pilsētu sadarbības
veicināšana

Go cycling through Vidzeme and
southern Estonia

Sadraudzības pilsētu delegāciju uzņemšana pilsētas svētku laikā,
Piešķirtais finansējums: 12000 EUR – iedzīvotāju aktivitātes un jaunu sadraudzības projektu izstrādes
100% EACEA Europe for Citizens,
veicināšana.
Town Twinning citzen’s meeting
programma
Projekta realizācijas laiks 29.05.2009 – 31.05.2009.
Velomaršruta izstrāde, norāžu un stendu izvietošana, velonovietņu
Kopējās SND izmaksas: - 105726
uzstādīšana, atpūtas vietu iekārtošana, veloceliņa tehniskā projekta
LVL, Igaunijas – Latvijas programma: izstrāde.
85% (89 867 LVL), SND 15% (15 859
LVL).
Projekta ilgums 18 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 492 781
LVL: Valsts budžeta Klimata
Energoefektivitātes
Siltināšanas pasākumi Siguldas 3. pamatskolā, Siguldas 2.
paaugstināšana Siguldas novada pārmaiņu finanšu instruments vidusskolā, Siguldas PII, PII "Pīlādzītis" un PII "Saulīte".
85% (418 864 LVL) , SND -15%
izglītības iestādēs
(73 917 LVL)
Projekta kopējās izmaksas 474 412
LVL: Valsts budžeta Klimata
Energoefektivitātes
Siltināšanas pasākumi Rīgas rajona slimnīcā un poliklīnikas ēkā.
paaugstināšana Siguldas novada pārmaiņu finanšu instruments 79,99% (379 482 LVL ), SND medicīnas iestādēs
20,01% (94 929 LVL)
Materiāli tehniskās bāzes
Projekta kopējās izmaksas 98 392
pilnveide vispārējās vidējās
LVL
Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Siguldas 2. vidusskolā.
izglītības programmas
ERAF – 85% (83 633 LVL)
īstenošanai Siguldas 2.
SND - 15% (14 759 LVL)
vidusskolā”
Projekta kopējās izmaksa 113857 Datoru un multimediju tehnikas iegāde Siguldas 2.vidusskolā,
Siguldas 1. pamatskolā, Siguldas 3.pamatskolā, Mores
Siguldas novada izglītības iestāžu LVL
pamatskolā, Siguldas novada vidusskolā, Allažu pamatskolā,
ERAF – 85% (96778 LVL),
informatizācija
Valsts budžets – 15% (17079LVL) Siguldas Valsts ģimnāzijā.

Siguldas novada vidusskolas
pārveide par daudzfunkcionālu
izglītības, kultūras, sociālā
atbalsta centru.

Sorosa fonds – 100% (25000EUR)

Siguldas novada vidusskolas pilnveidošana par
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru.

Kopā varam vairāk!

Sorosa fonds – 100% (20970EUR)

Allažu pamatskolas pilnveidošana par daudzfunkcionālu
izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru.

Projekta kopējās izmaksas
Pašvaldību aktivitāšu īstenošana,
150000LVL,
Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem, mācību procesa
lai nodrošinātu skolēnu
Latvijas un Šveices sadarbības
nodrošināšanai.
pārvadāšanu un ar to saistītos
programmas – 90% (135000LVL)
atbalsta pasākumus
SND – 10% (15000LVL)

