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Plānošanas
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Projekta īstenošanas
vieta

Adrese

Daugavpils novada pašvaldība
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Daugavpils novada publisko Interneta pieejas
punktu attīstība
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054
Nav
Latgales plānošanas reģions
1. Upes iela 6, Demenes pag., p.n.Kumbuļi,
Daugavpils nov, LV-5442 (Kumbuļu iedzīvotāju
pakalpojumu centrs); 2. Kieģeļu ielā-4, Kalkūnes
pagasts, Daugavpils nov, LV-5412 (Kalkūnes pagasta
pārvaldes ēkā); 3. Ezeru iela 6, Kalupes pag.,
p.n.Kalupe, Daugavpils nov., LV-5450 (Kalupes
pagasta pārvaldes ēka); 4. c.Laucesa, Laucesas
pagasts, Daugavpils nov, (Sabiedriskais centrs
„Laucesa”); 5. Daugavas iela 10a, Līksnas pag.,
p.n.Līksna, Daugavpils nov., LV-5456 (Sabiedrības un
izglītības informācijas centrs); 6. Alejas iela 2,
Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils nov., LV5460 (Medumu pagasta pārvaldes ēkā); 7. Skolas iela
15, Naujenes pagasts, p.n. Naujene, Daugavpils nov,
LV 5462 (Pagasta administrācijas ēkā); 8. Skaista iela
9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads,
LV 5470 (Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkā); 9.
Alejas iela 9,Sventes pag., p.n.Svente, Daugavpils
nov.,LV5473 (Sventes pagasta pārvaldes ēkā); 10.
Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils
nov.,LV5461 (Tabores pagasta pārvaldes ēkā); 11.
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., p.n.Špoģi
Daugavpils nov, LV-5481 (Višķu pagasta pārvaldes
ēkā); 12. C.Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils
novads, LV 5477 (Vaboles pagasta pārvaldes ēkā)
06.10.2014.
105 627,00

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
89 782,95
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 3 168,81
dotācija
12 675,24
pašvaldības
budžeta
līdzekļi
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
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3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta „Daugavpils novada publisko Interneta
veicamajām darbībām
pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu un
uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu
infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, lai
paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot
piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un
informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, kā arī
nodrošinot ikvienam iedzīvotājam vai novada viesim
iespēju
publiskajiem
elektroniskajiem
pakalpojumiem. Projekta ietvaros plānots izveidot 6
jaunus un pilnveidot 6 esošos publiskos interneta
pieejas punktus. No tiem 6 jaunie interneta pieejas
punkti tiks nodrošināti ar pieeju datortehnikai un 6
esošajos punktos būs nodrošināta iespēja digitalizēt
dokumentus A4 un A3 formātā un iespēja izdrukāt
krāsainus vai melnbaltus dokumentus A4 un A3
formātā. Projekta rezultātā 12 publiskajos interneta
pieejas punktos tiks uzstādīti 24 datori, 6 bezvadu
interneta pieslēgumi un 12 drukāšanas un
digitalizēšanas iekārtas, kas nodrošinās ikvienam
iedzīvotājam vai novada viesim iespēju publiskajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem.

