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

Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Olaines
novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/034
Nav
Rīgas plānošanas reģions
Olaines pilsētā: „Olaines novada dome” Zemgales
iela 33; Olaines Mežaparks. Olaines pagastā:
Jaunolaines Stadions, Meža 2, Jaunolaine;
„Olaines pagasts pārvalde”, Meža 2, Jaunolaine;
Klientu apkalpošanas centrs „Gaismas”, Gaismas ielā
6, Stūnīši.
29.09.2014.
24 549,00

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
20 866,65
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 552,35
dotācija
3 130,00
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

8
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas
veicamajām darbībām
internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības
grupām Olaines novadā, izveidojot 3 jaunus
publiskos interneta pieejas punktus un pilnveidojot
2 esošos publiskos interneta pieejas punktus, kas
nodrošinās 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, nodrošinot piekļuves abās divās
teritoriālajās vienībās. Jaunizveidoto PIPP īpatsvars
Projektā būs 60% no visiem projektā plānotajiem
PIPP. Visos PIPP būs nodrošināta piekļuve personām
ar kustību traucējumiem. Projekta PIPP tiks izvietoti
Olaines novada teritoriālajās vienībās: Olaines
pilsētā (2) un Olaines pagastā (3). Lai sasniegtu
projekta mērķi, plānotas šādas aktivitātes:
• 1 PIPP izveidošana ar pieeju datortehnikai un 1
PPP izveidošana ar pieeju bezvadu interneta zonai

3.2.2.2. aktivitāte "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
Olaines pilsētā; • 1 PIPP izveidošana ar pieeju
bezvada interneta piekļuves zonai un 2 esošu PIPP ar
pieeju datortehnikai pilnveidošana Olaines pagastā
• Publicitātes pasākumu nodrošināšana (tiks
izvietotas 5.plāksnes telpās, tiks nodrošinātas 2
publikācijas Pašvaldības mājas lapā, kā arī 2 preses
relīzes vietējā laikrakstā „Olaines Domes Vēstis”).
Projekta rezultātā kopumā tiks izveidots 1 jauns PIPP
ar pieeju datortehnikai, 2 jauni PIPP ar bezvadu
interneta pieejas zonām un pilnveidoti 2 esošie PIPP
nodrošinot papildus pieeju datortehnikai un
drukāšanas pakalpojumiem.

