3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Finansējuma saņēmējs
Juridiskā adrese
Projekta nosaukums
Projektā iesaistītie partneri
Plānošanas
reģions

Projekta īstenošanas
vieta

Adrese

Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ogres
novadā
Nav
Rīgas plānošanas reģions
Madlienas
pagasta
pārvalde,
"Pagastmāja",
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV5045; Meņģeles pagasta pārvalde, "Pagastmāja",
Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047; Krapes
pagasta pārvalde, Krape, Krapes pagasts, Ogres
novads, LV-5012; Lauberes pagasta pārvalde,
“Ozolmuiža”, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV5044; Ogresgala pagasta pārvalde, Bumbieru iela 9,
Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV – 5041; Ogres
novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres
novads, LV-5001; Ogres novada jauniešu iniciatīvu
centrs “Burziņš”, Skolas iela 21, Ogre, Ogres novads,
LV-5001; Ogres novada sporta centrs, Skolas iela 21,
Ogre, Ogres novads, LV-5001; P/A “Dziednīca” Meža
prospekts 9, Ogres novads, Ogre, LV-5001; P/A
“Ogres novada kultūras centrs”, Brīvības iela 15,
Ogre, Ogres novads, LV- 5001; Brīvības iela, Ogre,
LV- 5001 (pie ēkas Brīvības ielā 44); Brīvības iela,
Ogre, LV- 5001 (pie ēkas Brīvības ielā 15a). Bērzu
alejas un Krasta ielas krustojums, Ogrē (pie īpašuma
Krasta ielā 5).
10.09.2014
21755,60

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
18 492,26
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 489,50
dotācija
2 773,84
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

9
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta ietvaros Ogres novada pašvaldībā 5
veicamajām darbībām
pagastos un Ogres pilsētā tiks izveidoti 13 jauni
publiskie interneta pieejas punkti (PIPP), bet pārējās
novada teritoriālajās vienībās ir atbilstošs publiskā
interneta nodrošinājums. Ogres pilsētā tiks izveidoti
8 PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai
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un viens no tiem ar pieeju datortehnikai (uzstādīti 4
datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru un 1
daudzfunkcionāla iekārta), bet Ogresgala, Krapes,
Lauberes, Madlienas un Meņģeles pagastos pa
vienam PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves
zonai. Projektam tiks nodrošināta publicitāte būs
preses relīzes un publikācijas pašvaldības mājas lapā,
kā arī uzstādītas informatīvās plāksnes telpās.
Izveidotie PIPP paaugstinās piekļuves iespējas
internetam, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes
un
komercsabiedrību
piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, kas
attiecīgi veicinās visu sabiedrības grupu iekļaušanos
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 21 755,60
EUR. Projekta ieviešanas termiņš ir 9 mēneši.

