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

Kārsavas novada pašvaldība
Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas
novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/058
Nav
Latgales plānošanas reģions
1) Kārsavas strūklaka, Vienības iela 40A, Kārsava; 2)
Kārsavas autoosta, Vienības iela 40, Kārsava; 3)
Bērnu laukums aiz kultūras nama, Vienības 49 C,
Kārsava; 4) Kārsavas estrāde, Parka iela 2, Kārsava;
5) Tenisa laukums pie estrādes, Vienības iela 64 A
Kārsava; 6) Kārsavas stadions, Vienības iela 101
Kārsava; 7) Zemnieku tirdziņš, Vienības iela 72 B,
Kārsava; 8) Pilsētas parks, Parka iela 1, Kārsava; 9)
Volejbola laukums Kārsavā, Raiņa iela 11, Kārsava;
10) Sabiedriskā transporta pietura Malnava,
Malnavas pag.; 11) Malnavas parks, „Malnavas
koledža”, Malnava, Malnavas pag.; 12) Malnavas
pagasta pārvaldes ēka, „Ievas”, Malnava, Malnavas
pag.; 13) Kārsavas novada pašvaldības attīstības
nodaļa, ”Mežmuiža”, Malnavas fermas, Malnavas
pag.; 14) Goliševas tautas nams, „Tautas nams”,
Goliševa, Goliševas pag.; 15) Mežvidu pludmale,
„Skola”, Mežvidi, Mežvidu pag.; 16) Sabiedriskā
transporta pietura Mežvidi, Mežvidu pag.; 17)
Mežvidi II vecā skola, „Muižiņa”, Otrie Mežvidi,
Mežvidu pag.; 18) Mērdzenes estrāde, „Estrāde”,
Mērdzene, Mērdzenes pag.; 19) Salnavas parks,
„Parks”, Salnava, Salnavas pag.; 20) Salnavas
volejbola laukums, „Skola”, Salnavas pag.
06.10.2014.
25 803,44

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
21 932,92
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 967,63
dotācija
2902,89
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

8
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta mērķis ir paaugstināt Kārsavas novada
veicamajām darbībām
teritorijā piekļuves iespējas internetam pēc iespējas

3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
plašākam sabiedrības lokam, nodrošinot piekļuvi
publiskās
pārvaldes,
komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un
informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos, kultūras
procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Projekta realizācijai ir plānots veikt šādas aktivitātes:
1. Veikt iepirkuma procedūru, iegādājoties visu
nepieciešamo tehniku.
2. Uzstādīt datortehniku, programmatūru un
multifunkcionālo iekārtu paredzētajos interneta
piekļuves punktos.
3. Sagatavot plānotajos publiskajos interneta pieejas
punktos infrastruktūras pieejamību.
4. Veikt lokālo bezvadu interneta pieejas punktu
izveidošanu, uzstādot attiecīgās iekārtas.
5. Informācijas un publicitātes pasākumi par
projekta īstenošanu.
Projekta rezultātā tiks izveidoti divi publiskie
interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai un
18 bezvadu interneta piekļuves punkti visās
teritoriālajās vienībās. PIPP būs brīvi pieejami 24
stundas diennaktī visām iedzīvotāju grupām, arī
iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.

