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

Iecavas novada pašvaldība
Skolas iela 4, Iecavas novads, LV-3913
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Iecavas
novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/055
Nav
Zemgales plānošanas reģions
E. Virzas iela 4a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913;
Iecavas centra teritorija (Autoosta - E.Virzas 24,
„Maxima” - Rīgas 27, Tirgus - Tirgus iela 4) Iecava,
Iecavas novads, LV-3913; Piecu daudzdzīvokļu ēku
iekšpagalms (E.Virzas 26,28, Skolas 2,4 Tirgus 7a)
Iecava, Iecavas novads, LV-3913; Stāvlaukums Rīgas
ielā 35, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
31.10.2014.
10 454,50

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
8 886,32
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 235,22
dotācija
1 332,96
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

7 mēneši
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Iecavas novada domes projekta „Publisko interneta
veicamajām darbībām
pieejas punktu attīstība Iecavas novadā” mērķis ir
paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām Iecavas novada sabiedrības
grupām, tādējādi nodrošinot piekļuvi publiskās
pārvaldes,
novada
un
komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un
informācijai, veicinot iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros plānots ierīkot 4 jaunus publiskos
interneta pieejas punktus (PIPP), tajā skaitā vienā
tiks nodrošināta pieeja datortehnikai un iespēja
digitalizēt un izdrukāt dokumentus.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:
- PIPP izveide pašvaldības iestādes „Iecavas novada
Sociālais dienests” Dienas centrā ar pieeju
datortehnikai
un
dokumentu
drukas
un
digitalizēšanas iespējām, ar pieeju bezvadu interneta

3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
piekļuves zonai;
- PIPP izveide Iecavas centra teritorijā (autoosta,
tirgus un tuvākā apkārtne), ar pieeju bezvadu
interneta piekļuves zonai;
- PIPP izveide piecu daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmā
ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai;
- PIPP izveide pašvaldības stāvlaukumā, ar pieeju
bezvadu interneta piekļuves zonai.
Projekta rezultātā Iecavas novada iedzīvotājiem tiks
nodrošināta
piekļuve
elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai četros jaunos
publiski pieejamos interneta punktos. Izveidotie un
uzlabotie publiski pieejamie punkti veicinās
iedzīvotāju iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un
kultūras procesos, tādejādi uzlabojot savu dzīves
kvalitāti.

