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Nīcas novadā tiks izveidoti un pilnveidoti publiskie
interneta pieejas punkti
2014. gada 06. oktobrī Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja projekta
iesniegumu „Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana
Nīcas novadā”, kas tika iesniegts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2. aktivitātē „Publisko internetu pieejas punktu attīstība”.
2014. gada 22. oktobrī starp Nīcas novada domi un Valsts reģionālās attīstības
aģentūru tika noslēgta vienošanās par šī projekta īstenošanu Nīcas novadā. Projektā
paredzēts izveidot jaunu publiskā interneta pieejas punktu Jūrmalciemā – tiks iegādāti trīs
datori, viena daudzfunkcionālā iekārta (printeris/skaneris/kopētājs) un izveidota bezvadu
interneta zona, tiks izveidota bezvadu interneta zona Saieta namā ģimenēm ar bērniem, kas
atrodas Rudes ciemā. Projektā paredzēts pilnveidot Kalnišku sabiedrisko centru, to
papildinot ar trīs datoriem, vienu daudzfunkcionālo iekārtu (printeris/skaneris/kopētājs) kā arī
ierīkojot bezvadu interneta zonu. Nīcas pagasta bibliotēka tiks papildināta ar jaunu krāsu
kopētāju, līdz ar to bibliotēkā būs iespējams kopēt arī krāsainus dokumentus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16289.47, no tām Eiropas Reģionālās attīstības
fonds līdzfinansē 85%, kas ir EUR 13846.05, valsts budžeta dotācija ir 2.25% - EUR 366.51
un pašvaldības līdzfinansējums 12.75% apmērā, kas veido EUR 2076.91. Projektu paredzēts
realizēt līdz 2015. gada aprīlim.

Līva Meldere
Nīcas novada domes projektu vadītāja

www.nica.lv

02.02.2015.

Tiek iepirkta publisko interneta pieejas punktu attīstībai
nepieciešamās iekārtas
Lai veiksmīgi realizētu Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināto projektu –
„Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā”,
kas tika iesniegts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē
„Publisko internetu pieejas punktu attīstība”, Nīcas novada dome iepērk nepieciešamās
iekārtas.
Datori, daudzfunkcionālās iekārtas, bezvadu interneta zonas nodrošināšanai
nepieciešamās iekārtas un kopētājs ar iespēju kopēt krāsainus attēlus, tiek iepirkti
Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
Nīcas novada dome jau saņēmusi datora komplektus no SIA ”MS Modius” un
monitorus no SIA „ATEA”, kas tiks uzstādīti Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros.
Pārējo iekārtu piegādes termiņš ir februāris un marts.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16289.47, no tām Eiropas Reģionālās attīstības
fonds līdzfinansē 85%, kas ir EUR 13846.05, valsts budžeta dotācija ir 2.25% - EUR 366.51
un pašvaldības līdzfinansējums 12.75% apmērā, kas veido EUR 2076.91. Projekta
ieviešanas termiņš ir 2015. gada aprīlis.
Līva Meldere
Nīcas novada domes projektu vadītāja
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17.04.2015.

Tiek uzstādītas publisko interneta pieejas punktu attīstībai
nepieciešamās iekārtas
Nīcas novada dome turpina ieviest Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprināto
projektu – „Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana
Nīcas novadā”, kas tika iesniegts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2. aktivitātē „Publisko internetu pieejas punktu attīstība”.
Nīcas novada dome ir saņēmusi visas projektā paredzētās iekārtas - datorus,
daudzfunkcionālās iekārtas, bezvadu interneta zonas nodrošināšanai nepieciešamās
iekārtas un kopētāju ar iespēju kopēt krāsainus attēlus.
Jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai
uzstādīts Otaņķu pagastā, Saieta namā ģimenēm ar bērniem. Jauns publiskā interneta
pieejas punkts ar pieeju datortehnikai un bezvada interneta piekļuves zonai uzstādīts
Jūrmalciemā – tur uzstādīti trīs datori, daudzfunkcionāla iekārta, kas sabiedriskā centra
apmeklētājiem ļaus kopēt, drukāt un skanēt gan melnbaltus, gan krāsainus attēlus, kā arī ir
nodrošināta pieeja bezvadu interneta zonai. Kalnišķu sabiedriskais centrs ir papildināts ar trīs
jauniem datoriem, daudzfunkcionālu iekārtu (printeris, kopētājs, skaneris) un bezvadu
interneta tīklu. Nīcas pagasta bibliotēkas publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju
datortehnikai ir papildināts ar krāsaino kopētāju. Bibliotēkas apmeklētāji turpmāk varēs
nokopēt arī krāsainus attēlus.
Nīcas novada domes informācijas tehnoloģiju speciālists jaunās iekārtas ir uzstādījis
visos paredzētajos publiskā interneta pieejas punktos, līdz ar to Nīcas novada iedzīvotājiem
un viesiem ir pieejami jauni un uzlaboti pakalpojumi.
Iekārtas tika iegādātas Elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS). Sākotnējās projekta
izmaksas bija paredzētas EUR 16289.47 (vadoties pēc EIS norādītājām cenām), taču
iepirkuma gaitā tās mainījās un projekta kopējās izmaksas ir EUR 15575.33, no tām Eiropas
Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85%, kas ir EUR 13239.03, valsts budžeta dotācija ir
2.25% - EUR 350.45 un pašvaldības līdzfinansējums 12.75% apmērā, kas veido EUR
1985.85. Projekta ieviešanas termiņš ir 2015. gada aprīlis.
Līva Meldere
Nīcas novada domes projektu vadītāja
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