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

Ķeguma novada pašvaldība
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Publisko interneta pieejas punktu izveide un
pilnveidošana Ķeguma novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/063
Nav
Rīgas plānošanas reģions
Ķeguma novada dienas centrs,
Liepu aleja 1B, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Ambulances ēka;
Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma
novads, LV-5033;
Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāle,
m. „Ābelītes”,, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma
novads, LV-5020;
Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis,
Ķeguma iela 6 – dz.3, Rembate, Rembates pagasts,
Ķeguma novads, LV-5016;
Ķeguma novada bibliotēka,
Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020;
Birzgales bibliotēka,
Nākotnes iela 2a, Birzgale, Birzgales pagasts,
Ķeguma novads, LV-5033;
Ķeguma novada bibliotēkas filiāle Tomē,
„Pamatskola”, Tome, Tomes pagasts, Ķeguma
novads, LV-5020;
Ķeguma novada bibliotēkas filiāle Rembatē,
Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts,
Ķeguma novads, LV-5016.
04.11.2014.
34 570,11

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
27 022,00
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 777,83
dotācija
6 770,28
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

7 mēneši
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta mērķis ir izveidot Ķeguma novadā četrus
veicamajām darbībām
jaunus publiskos interneta pieejas punktus
(turpmāk- PIPP) un pilnveidot četrus esošos PIPP, lai
paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc

3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
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.
Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības iedzīvotāji,
kuri izmantos jaunizveidoto un pilnveidoto PIPP
pakalpojumus.
Projekts tiks īstenots no 2014.gada 01.decembra līdz
2015.gada 30.jūnijam, tā kopējās attiecināmās
izmaksas EUR 34570,11, no tām ERAF
līdzfinansējums sastāda EUR 27022,00.
Projekta aktivitāšu rezultātā izveidotajos un
pilnveidotajos PIPP būs nodrošināta šādu
pakalpojumu pieejamība:
 bezvadu pieeju internetam visu diennakti 50
metru rādiusā ap publisko interneta pieejas
punktu;
 pieeja
datoriem
ar
noteiktu
minimālo
programmatūru un pieslēgumu internetam;
 iespēja digitalizēt dokumentus A4 un A3 formātā;
 iespēja izdrukāt melnbaltus dokumentus A4 un A3
formātā;
 iespēja pieslēgt apmeklētājiem piederošus datu
nesējus un darboties ar tiem, veikt datu nesējiem
kaitīgās programmatūras pārbaudi.

