
 

Noslēdzies projekts “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā” 

08.06.2015. 

Šajā gadā Lubānas novada pašvaldība īstenoja projektu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Lubānas novadā" (Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/026). Projekts ir noslēdzies un mērķis - nodrošināt 

piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākai sabiedrībai – ir sasniegts. Projekta kopējās 

izmaksas sastādīja 12371,76 EUR, t.sk. 10516 EUR finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

 

Projekta ietvaros novadā tiks izveidoti trīs jauni un pilnveidoti divi esošie publiskie interneta pieejas 

punkti. Šobrīd publiskā interneta pakalpojumus iespējams saņemt Lubānā, t.i., Lubānas bibliotēkā, 

sociālajā dienestā un pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, 1. stāvā. Meirānos bezmaksas 

publiskais internets pieejams Meirānu tautas namā un Meirānu bibliotēkā. 

Ikvienam Lubānas novada iedzīvotājam publiskais bezvadu internets pieejams sociālajā dienestā, 

Meirānu tautas namā un Lubānas novada pašvaldībā. 

  

  

 

Publiskajos interneta punktos Lubānas novadā pabeigta datorkomplektu uzstādīšana 

20.04.2015. 

 

 Lubānas novadā tiek realizēts projekts “Publikso interneta pieejas punktu  attīstība Lubānas novadā”. 

 

Šobrīd projekta ietvaros ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts (PIPP) Meirānu tautas namā, 

sociālā dienesta ēkā Lubānā un pašvaldības ēkā, kur tika uzstādīts datorkomplekts ar noteikumiem 

atbilstošu programmatūru, iegādāta un uzstādīta daudzfunkcionāla krāsainas drukas iekārta ar 

kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas funkcijām A3 formātā un iegādāta un uzstādīta bezvadu tīkla 

iekārta.  

 

Ir pilnveidoti esošie publiskā interneta pieejas punkti Indrānu pagastā Meirānu bibliotēkā un Lubānas 

bibliotēkā, kur tika uzstādīta noteikumiem atbilstoša daudzfunkcionāla krāsainas drukas iekārta ar 

kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas funkcijām A3 formātā. 

 

Projektā plānotie pamatlīdzekļi tika iepirkti elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros. 



 

  

Iekārtu uzstādīšana četros Lubānas novada publiskā interneta punktos 

12.03.2015. 

2015. gada 11. martā Lubānas novada sociālajā dienestā, Lubānas pilsētas bibliotēkā, Meirānu 

bibliotēkā un Meirānu tautas namā tika uzstādīti 4 datorkomplekti.  Iekārtu piegāti un uzstādīšanu 

veica AS "Capital". 

  

 

  

Apstiprināts pasūtījums par datorkomplektu un daudzfunkcionālo iekārtu piegādi 

10.03.2015. 

2015. gada 27. februārī Lubānas novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no AS “Capital” par 4 

datorkomplektu piegādi Lubānas novada publiskā interneta punktos. 

2015. gada 9. martā Lubānas novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no AS “Capital” par 

daudzfunkcionālo krāsainas drukas iekārtas ar kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas funkcijām A3 

formātā piegādi Lubānas novada pašvaldības ēkā. 

  

  

Apstiprināts pasūtījums par 3 lokālo bezvadu datortīklu izveidi Lubānas novadā 

26.02.2015. 

Kā tika ziņots iepriekš, 2014. gada 13. novembrī Lubānas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar 

Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas 

novadā" realizāciju. Projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/026. Attiecināmās izmaksas ir 12371,76 

EUR, t.sk. 10516 EUR ir ERAF finansējums. Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 30. jūnijam. 

Šobrīd ir apstiprināts pasūtījums elektronisko iepirkumu sistēmā un noslēgts līgums par 3 lokālo 

bezvadu datortīklu izveidi Meirānu tautas namā, Lubānas sociālā dienesta ēkā un Lubānas pašvaldības 

ēkā. 



Lubānas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar AS “Capital”, kas veiks aparatūras piegādi un 

uzstādīšanu. Izpildes termiņš ir 2015. gada 25. marts. 

 

  

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā 

24.11.2014. 

 

Lai nodrošinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot 

piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un 

informācijai un to sniegto pakalpojumu izmantošanu, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 

sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Lubānas novada 

pašvaldība īsteno projektu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā". 

 

13. novembrī pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta 

realizāciju. Projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/026. Attiecināmās izmaksas 12371,76 EUR, t.sk. 

10516 EUR ir ERAF finansējums. 

Projekta ietvaros novadā tiks izveidoti trīs jauni un pilnveidoti divi esošie publiskie interneta pieejas 

punkti. Projekta īstenošanas vietas ir Meirānu tautas nams un Meirānu bibliotēka Meirānos un Lubānas 

bibliotēka, sociālā dienesta ēka un pašvaldības ēka Lubānā. Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 30. 

jūnijam. 

 


