
PLATJOSLAS 
IZMANTOŠANAS 

PIEREDZE MADONAS 
NOVADĀ



MADONAS NOVADS

AKTĪVI IESAISTĪJĀS TĪKLA PLĀNOŠANĀ

2016.GADA 

VASARA –

1.pieslēgums 

platjoslas tīklam



NOVADĀ IZBŪVĒTI 

1.kārta 144 km

2.kārta 29 km

PLATJOSLAS  TĪKLS



Lai pieslēgtu pagastus platjoslas 

tīklam:

• izbūvēti ~1,8 km optiskā tīkla 

PĒDĒJĀ JŪDZE



IEKŠĒJAIS TĪKLS
Lai saslēgtu visas novada iestādes 

vienotā tīklā:

• izbūvēti >5km optiskā tīkla

• 8 organizāciju pieslēgšanai 

izmantoti bezvadu risinājumi

• katrā no pieslēgtajām iestādēm 

tiek veikta iekšējā tīkla pārbūve



MADONAS PILSĒTĀ 
• ~2,2 km optiskā tīkla

• ~4km iekšējā tīkla 

• pieslēgtas 10 pašvaldības 

iestādes



Madona • Multifunkcionālais centrs, 

• Ošupes pagasta pārvalde,

• Degumnieku bibliotēka,

• Degumnieku tautas nams

• Degumnieku pamatskola,

• Degumnieku feldšeru 

punkts, 

• Aktīvās atpūtas centrs.

• Barkavas pagasta 

pārvalde,

• Barkavas pansionāts,

• Barkavas kultūras nams,

• Barkavas bibliotēka

• Barkavas pamatskola

• Barkavas pirmskolas 

izglītības iestāde.

Sarkaņu pagasts

• Sarkaņu pagasta 

pārvalde,

• Daudzdzīvokļu māja 

Biksērē.

• Dzelzavas pagasta 

pārvalde.

• Dzelzavas 

internātpamatskola,

• Dzelzavas pagasta 

kultūras nams,

• Dzelzavas 

pamatskola. 

• Praulienas pagasta pārvalde,

• Praulienas pamatskola,

• Praulienas pirmsskolas izglītības 

iestāde.

• Aronas pagasta pārvalde

• Kusas pamatskola

• Kusas bibliotēka.



PIRMS TĪKLA IZBŪVES

• Katrs pagasts / katra pašvaldības 

iestāde iegādājās interneta 

pakalpojumus decentralizēti

• Iestāžu un organizāciju interneta 

ātrums un kvalitāte bija atšķirīga

• Pagastos – interneta ātrums zems, bet  

– alternatīvu nav

• Katrā iestādē IKT situācija bija atšķirīga



PĒC TĪKLA IZBŪVES

• Iestāžu iekšējo tīklu sakārtošana -

pārbūve

• Ātruma (internets – ārpasaule) 

centralizēta palielināšana

• Centralizēta iestāžu IT risinājumu 

pārvaldība

• Iestāžu iekļaušana vienotā iekšējā tīkla



IEGUVUMI 

• Centralizētas izmaksas

• Ietaupījums

• Pagastos parādās iespējas, kas 

līdz šim nebija iespējamas 

interneta ātruma dēļ 

• Iespējas visiem piedāvāt 

vienādas kvalitātes pakalpojumu



AR KO SĀKT?

1. Apzināt esošo situāciju IKT

2. Mērķtiecīgi meklēt operatoru,  

kurš spēj nodrošināt 

pakalpojumu, ir elastīgs

3. Ar valsts /ministriju atbalstu 

pašvaldība spēj izdarīt vairāk



PAŠVALDĪBAS LOMA

1. Pašvaldība kļūst par «pirmo 

klientu» un rada pamatu tam, 

lai platjoslas tīkls būtu plašāk 

pieejams privātpersonām

2. Pašvaldība veic atbalsta 

funkciju, lai attālākos 

pagastos pakalpojumi būtu 

vienlīdz pieejami



PALDIES PAR UZMANĪBU!


