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

Carnikavas novada pašvaldība
Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un
esošā publiskā interneta pieejas punkta attīstība
Carnikavas novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/030
Nav
Rīgas plānošanas reģions
1) Jūras iela 1a, Carnikava, Carnikavas novads, LV –
2163; 2) Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas
novads, LV-2163; 3) Stacijas iela (stāvlaukums),
Carnikava, Carnikavas novads, iepretim pašvaldības
ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7, LV – 2163; 4)
Jūras iela 3a (parks), Carnikava, Carnikavas novads,
LV – 2163; 5) Cīruļu ielā 8 (aktīvās atpūtas un bērnu
rotaļu laukuma vajadzībām), Kalngale, Carnikavas
novads, LV – 2163; 6) Stāvlaukumā pie Jūras ielas 1a,
Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.
29.09.2014.
10 703,98

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
9 098,38
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 160,56
dotācija
1 445,04
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

5
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu
veicamajām darbībām
izveide un esošā publiskā interneta pieejas punkta
attīstība Carnikavas novadā” esoša publiska
interneta pieejas punkta (turpmāk – PIPP)
pilnveidošana Carnikavas novada bibliotēkā, Jūras
ielā 1a, Carnikavā, Carnikavas novadā, tā vajadzībām
iegādājoties 6 datorkomplektus ar atbilstošu
programmatūru, vienu multifunkcionālo iekārtu, kas
nodrošinās melnbaltu un krāsainu A4 un A3 formāta
dokumentu kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas
iespēju. Carnikavas novada bibliotēkā turpinās
darboties esošā bezvadu interneta piekļuves zona.
Projekta ietvaros Carnikavas novadā tiks izveidoti
četri PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves
zonai:
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- auto stāvlaukumā Stacijas ielā, Carnikavā,
Carnikavas novadā (laukums atrodas pie dzelzceļa
stacijas „Carnikava”, sabiedrisko pakalpojumu ēkas
Stacijas ielā 7 un pie Carnikavas novada domes ēkas
Stacijas ielā 5, Carnikavā);
- Carnikavas parkā, Jūras ielā 3a, Carnikavā,
Carnikavas novadā.
- bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma Cīruļu ielā
8, Kalngalē, Carnikavas novadā vajadzībām.
- Stāvlaukumā pie Carnikavas novada bibliotēkas,
blakus Jūras ielai 1a, Carnikavā, Carnikavas novadā.
Projekta ietvaros tiks izveidots arī viens PIPP ar
pieeju datortehnikai. Šis PIPP tiks izvietots
Carnikavas pamatskolas telpās, Nākotnes ielā 1,
Carnikavā, Carnikavas novadā. Tajā tiks nodrošināta
pieeja 1 datoram, kā arī nodrošināta iespēja veikt
melnbaltu A4 un A3 formāta dokumentu kopēšanas,
drukāšanas un skenēšanas darbus, kā arī tiks
izveidota bezvadu interneta zona.
Lai nodrošinātu plānoto bezvadu interneta piekļuves
zonu izveidi Carnikavas novadā, tiks iegādātas un
uzstādītas 4 bezvadu tīkla iekārtas, kas paredzētas
āra apstākļiem, kā arī 1 bezvadu tīkla iekārta, kas
paredzēta iekštelpām.

