3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Finansējuma saņēmējs
Juridiskā adrese
Projekta nosaukums
Projekta nr.
Projektā iesaistītie partneri
Plānošanas
reģions

Projekta īstenošanas
vieta

Adrese

Alojas novada pašvaldība
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas
punktu attīstība
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027
Nav
Vidzemes plānošanas reģions
Puikules pamatskola, Brīvzemnieku pagasts, Alojas
novads, LV-4063; Alojas Dienas centrs, Rīgas iela 4,
Aloja, Alojas novads, LV-4064; Ozolmuižas
pamatskola, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads,
LV-4063; Darba terapijas un rehabilitāijas centrs
„Vīķi”, „Veckabi”, Staiceles pagasts, Alojas novads,
LV-4043; Alojas novada Tūrisma informācijas centrs,
Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads, LV-4043; Skatu
tornis, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV4065; Braslavas pagasta pārvalde, „Kalnāres”, p/n
Blankaskrogs, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV4068; Alojas pilsētas bibliotēka, Jūras iela 14, Aloja,
Alojas novads, LV-4064
22.10.2014
32 800,00

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
27 880,00
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 984,00
dotācija
3 936,00
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

7 mēneši
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībā ir sešas teritoriālās
veicamajām darbībām
vienības – Aloja, Staicele, Alojas pagasts, Staiceles
pagasts, Brīvzemnieku pagasts un Braslavas pagasts.
Pašlaik publiskie interneta punkti ir pieejami novada
bibliotēkās un Alojas Ausekļa vidusskolā ir izveidota
bezvada interneta piekļuves zona. Ņemot vērā to, ka
tās ir kopā tikai septiņas vietas novadā, tas ir ļoti
maz. Tā kā arvien vairāk pakalpojumu ir pieejami
elektroniski, gan valsts iestāžu, gan pašvaldību un
citu institūciju, ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai
novada iedzīvotājiem būtu pēc iespējas plašākas
iespējas izmantot šos elektroniskos pakalpojumus,
apgūt datorlietošanas iemaņas, tādējādi nodrošinot
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to, ka iedzīvotāju dzīves kvalitāte uzlabojas arī lauku
teritorijās. Projekta ietvaros ir plānots izveidot divus
jaunus publiskā interneta pieejas punktus ar pieeju
datortehnikai, piecus jaunus publiskā interneta
pieejas punktus ar pieeju bezvada interneta
piekļuves zonai un viena esošā publiskā interneta
pieejas punkta pilnveidošana. Projekta īstenošanas
rezultātā papildus esošajiem septiņiem punktiem,
tiks izveidoti septiņi jauni punkti, kas būs ļoti būtisks
uzlabojums elektronisko pakalpojumu pieejamībai
Alojas novadā. Tā kā katrā novada teritoriālajā
vienībā tiks izveidots vismaz viens jauns punkts, tad
izvēlētais izvietojums sekmēs visu novada
iedzīvotāju iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un
kultūras procesos.

