
 

                      
  

 

 

 

 

 

2015.gada 19.jūnijs 

 

Izveidotas desmit bezvadu interneta piekļuves zonas 
  

Smiltenes novada dome kopš 2014.gada novembra īsteno projektu „Smiltenes novada 

publisko interneta pieejas punktu attīstība” Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/072. Projekta 

mērķis ir pilnveidot 10 esošos un izveidot 10 jaunus publiskos interneta pieejas punktus 

(PIPP) Smiltenes novada teritorijā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas 

plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot 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. 

Desmit esošie publiskie interneta pieejas punkti tika pilnveidoti ar jaunu datortehniku 

ar atbilstošu programmatūru un biroja tehniku – daudzfunkcionālām iekārtām. Iedzīvotāji 

jauno tehniku izmanto jau no šī gada aprīļa mēneša. Savukārt jūnijā ir izveidoti 10 jauni 

publiskie bezvadu interneta pieejas punkti. To darbības rādiuss ir 50 m. 

Jaunizveidoto bezvadu interneta pieejas punktu adreses: 

 Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov., „Mēru muiža”; 

 Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., „Pagasta nams”; 

 Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov., „Sporta komplekss” (BMX trase); 

 Blomes pag., Smiltenes nov., „Jeberlejas”; 

 Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., Cēsu iela 9; 

 Brutuļi, Smiltenes pag., Smiltenes nov., „Priedaines”; 

 Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., „Sporta komplekss Teperis”; 

 Smiltene, Smiltenes nov., Dārza iela 3; 

 Smiltene, Smiltenes nov., Gaujas iela 11 (Jāņu kalns); 

 Smiltene, Smiltenes nov., „Atpūtas komplekss Teperis” ; 

Publisko interneta pieejas punktu novietojumu skatīt kartē. 

 

Lai pieslēgtos un izmantotu bezvadu internetu nepieciešama pierakstīšanās. Atveroties 

pierakstīšanās lapai pie lietotājvārda (login) jāieraksta internet un jāapstiprina pierakstīšanās 

(jānospiež OK). Parole pierakstīšanās laikā nav nepieciešama. Šīs pašas darbības ir 

aprakstītas arī pierakstīšanās pašā lapā. 

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 57122.35 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējums ir 48554.00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 1285.25 EUR un 

Smiltenes novada domes finansējums 7283.10 EUR. 

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju 

pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”. 

 Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada jūnijam. 

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības un plānošanas nodaļas 

Projektu vadītāja 

Lita Kalniņa 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zXwVj3eOBqd8.k3dz691YX6F4&usp=sharing

