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Finansējuma saņēmējs
Juridiskā adrese
Projekta nosaukums
Projekta nr.
Projektā iesaistītie partneri
Plānošanas
reģions

Projekta īstenošanas
vieta

Adrese

Strenču novada pašvaldība
Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana un
paplašināšana Strenču novadā
3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/049
Nav
Vidzemes plānošanas reģions
1. Strenču novada Tūrisma informācijas centrs, Rīgas
ielā 7 un Tautas interešu nams Pulkveža Zemitāna
ielā 5, Strenčos; 2. Sedas kultūras nams, Parka ielā
21, Sedā; 3. Medību namā-izstāžu zāle un Jērcēnu
tautas nams „Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagastā; 4.
Plāņu tautas nams, „Muiža”, Plāņu pagasta pārvalde,
Skolas ielā 2 un Jaunklidža saieta nams-bibliotēka,
„Krejotava”, Jaunklidža ciemā, Plāņu pagastā,
Strenču novadā.
17.10.2014.
23 600,00

Projekta apstiprināšanas datums
Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
ERAF
20 060,00
finansējums
Projekta izmaksas EUR
valsts budžeta 708,00
dotācija
2 832,00
pašvaldības
budžeta
līdzekļi

8
Projekta īstenošanas laiks mēnešos
Kopsavilkums par projekta ietvaros Projekta
„Piekļuves
iespēju
internetam
veicamajām darbībām
nodrošināšana un paplašināšana Strenču novadā”
mērķis ir radīt un pilnveidot piekļuvi elektronisko
sakaru pakalpojumiem pēc iespējas plašākai
mērķauditorijai
proporcionāli
esošajam
un
prognozētajam pieprasījumam, izveidojot 4 un
pilnveidojot 4 publiskos interneta pieejas punktus,
Strenču novadā, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.
Lai sasniegtu šo mērķi, plānotas sekojošas darbības:
1. Izveidot 4 publiskos interneta pieejas punktus
(PIPP) katrā novada administratīvajā teritorijā:
1.1. Strenčos, Strenču novada TIC - PIPP ar pieeju
datortehnikai,
1.2. Sedā, Sedas kultūras namā - PIPP ar pieeju
datortehnikai,
1.3. Jērcēnu pagastā, Medību namā-izstāžu zālē PIPP ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai,
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1.4. Plāņu pagastā, Plāņu tautas namā - PIPP ar
pieeju bezvada interneta piekļuves zonai.
2. Pilnveidot 4 Strenču novadā esošos publiskos
interneta pieejas punktus:
2.1. Strenčos, Tautas interešu namā esošajā PIPP,
2.2. Jērcēnu pagastā, Jērcēnu bibliotēkā,
2.3. Plāņu pagastā, Plāņu bibliotēkā,
2.4. Plāņu pagastā, Jaunklidža saieta namābibliotēkā.
Kopumā plānots iegādāties 17 datorkomplektus, 3
daudzfunkcionālas iekārtas, izveidot 4 bezvadu
interneta pieejas zonas, izveidot 2 datortīklus. Pēc
projekta realizācijas Katrā jaunizveidotajā un
pilnveidotajā PIPP plānots uzstādīt 1 informācijas
plāksni - pavisam kopā 8 informācijas plāksnes.

