
 

Projekta nosaukums  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jēkabpils 

novada pašvaldībā 

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021 

Vienošanās Nr.  3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021/047 

Fonds, programma 

Pasākuma Nr. un nosaukums 

ERAF  

3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi 

Īstenotājs  Jēkabpils novada pašvaldība 

Īstenošanas vieta  Jēkabpils novada pašvaldības teritorija  

Īstenošanas laiks  27.10.2014. – 30.06.2015.  

Mērķis  Izveidot septiņus jaunus un uzlabot vienu esošu publisko 

interneta pieejas punktu, papildinot to ar datortehniku, 

multifunkcionālo iekārtu un bezvadu piekļuves zonas 

jaudas palielināšanu.   

Aktivitātes  1. PIPP izveidošana Rubenes pagastā, Rubeņu ciemā, 

Rubenes kultūras nama ēkā ar pieeju 

datortehnikai  

2. PIPP izveidošana Zasas pagastā Zasas ciemā Zasas 

kultūras nama ēkā ar pieeju datortehnikai  

3. PIPP uzlabošana ar pieeju bezvada interneta 

piekļuves zonai un esošā PIPP ar pieeju 

datortehnikai pilnveidošana Ābeļu pagastā Brodu 

ciemā  

4. PIPP izveidošana Leimaņu pagastā Leimaņu Tautas 

nama ēkā ar pieeju bezvada interneta piekļuves 

zonai  

5. PIPP izveidošana Kalna pagastā “Doktorāta” ēkā ar 

pieeju bezvada interneta piekļuves zonai 

6. PIPP izveidošana Dignājas pagastā Dignājas 

sabiedriskajā centrā Dignājas pamatskolas ēkā ar 

pieeju bezvada interneta piekļuves zonai 

7. PIPP izveidošana Dunavas pagastā Sudrabkalna 

ciemā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai 

8. PIPP izveidošana Rubenes pagastā Kaldabruņas 

ciemā ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai 

9. Obligātās informācijas un publicitātes pasākumu 

nodrošināšana 

   



Plānotie rezultāti  Projekta rezultātā pašvaldības teritorijā Dignājas, Dunavas, 

Rubenes, Zasas, Leimaņu un Kalna pagastos tiks ierīkoti 

septiņi jauni un uzlabots viens Ābeļu pagastā esošs 

publiski pieejams interneta punkts, tai skaitā divi punkti 

tiks aprīkoti ar datortehniku, bet piecās vietās 

iedzīvotājiem būs pieejamas interneta bezvadu zonas. 

Divos no jauna izveidotajos punktos paredzēta pieejamība 

datortehnikai un multifunkcionālai iekārtai, tai skaitā vienā 

vietā punkts būs aprīkots personām ar kustību 

traucējumiem. Rubenes un Zasas kultūras namu ēkās 

izveidotajos PIPP, kā arī Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā jau 

esošajā PIPP tiks iegādāti un uzstādīti datorkomplekti ar 

atbilstošu programmatūru, multifunkcionālās iekārtas, 

ierīkots lokālais tīkls, pašvaldība atbilstošās telpas aprīkos 

ar mēbelēm. Piecās vietās – Dignājas, Dunavas, Kalna 

Rubenes un Leimaņu pagastos tiks izveidotas interneta 

bezvadu zonas. 

Plānotais budžets EUR Kopējā summa 33038.46,  

t.sk. attiecināmās izmaksas 33038.46  

ERAF līdzfinansējums 28082.69 

Valsts budžeta dotācija 991.15  

Pašvaldības līdzfinansējums 3964.62 

Projekta vadītājs  Gunta Dimitrijeva 

Kontaktinformācija  26625480 

 


