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

Adrese

Baldones novada pašvaldība
"Pārupes", Baldone, LV-2125
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un
esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā
Nav
Rīgas plānošanas reģions
1) Baldones novada bibliotēka, Rīgas iela 97,
Baldone, Baldones novads, LV-2125; 2) Sociālās
aprūpes centrs “Baldone’’, Iecavas iela 4, Baldone,
Baldones novads, LV – 2125; 3) “Mercendarbe’’,
Baldones pagasts, Baldones novads, LV – 2125; 4)
Baldones novada dome, “Pārupes’’, Baldones
pagasts, Baldones novads, LV – 2125.
05.09.2014
10856,99

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
9 228,44
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 244,28
dotācija
1 384,27
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

6
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta “Jaunu publisko interneta pieejas punktu
veicamajām darbībām
izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones
novadā’’ mērķis paredz paaugstināt piekļuves
iespējas internetam novada iedzīvotājiem, izveidojot
divus jaunus publiskos interneta pieejas punktus
(turpmāk PIPP) Baldones novadā un pilnveidojot
esošos, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti. Baldones
novadu veido divas teritoriālās vienības – pilsēta un
pagasts. Projekta ietvaros tiks izveidoti divi jauni
bezvadu PIPP, no kuriem viens tiks izveidots pilsētas
sociālajā aprūpes centrā “Baldone’’(Iecavas iela 4,
Baldone, Baldones novads, LV – 2125) ar pieeju
personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot
pieeju datortehnikai un multifunkcionālajai iekārtai;
otrs bezvadu PIPP tiks izveidots Mercendarbes
muižā (“Mercendarbe’’, Baldones pagasts, Baldones
novads, LV – 2125) ar pieeju interneta bezvadu
zonai. Projekts paredz arī divu esošo PIPP
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pilnveidošanu. Projekta ietvaros paredzēta esošā
PIPP novada bibliotēkā (Rīgas iela 97, Baldone,
Baldones novads, LV-2125) pilnveidošana, uzstādot
piecus jaunus datorkomplektus ar atbilstošu
programmatūru un vienu multifunkcionālo iekārtu,
un bezvadu PIPP pilnveidošana domes ēkā
(“Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads, LV
– 2125) – paplašinot interneta pieejas zonu. Esošajos
PIPP jau tiek nodrošināta pieeja personām ar kustību
traucējumiem. Izveidojot jaunus un uzlabojot esošo
PIPP, tiks turpināta iedzīvotāju iekļaušana
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos. Projekta rezultāta ieguvēji ir Baldones
novada iedzīvotāji 5 658 (CSB dati, 2014). Projekta
ieviešana nepārsniedz sešus mēnešus no Vienošanās
parakstīšanas datuma. Projekta kopējais finansējums
ir EUR 10 856,99.

