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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA UN PAMATOJUMS  

 

Šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus vispārējais konteksts ir noteikts INEA tīmekļa 

vietnes WiFi4EU lapā1 publicētās grozītās Eiropas Infrastruktūras savienošanas 

instrumenta (EISI) 2019.–2020. gada darba programmas finansiālās palīdzības sniegšanai 

telesakaru nozarē (2019.–2020. gada darba programmas)2 2.3.2. un 4. iedaļā. Šā 

uzaicinājuma iesniegt pieteikumus vispārīgā informācija un pamatojums ir noteikti 

2019.–2020. gada darba programmas 4.1.1. iedaļā.  

 

Šā uzaicinājuma nolūkos tiks piešķirta vienkāršota dotācija vienreizēja maksājuma 

(“vaučera”) veidā.  

 

 

2. PRIORITĀTES UN MĒRĶI 

 

2.1. Prioritāšu rezultāti 

 

Šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus prioritāšu rezultāti ir noteikti 2019.–2020. 

gada darba programmas 4.1.2.3. iedaļā.  

 

WiFi4EU iniciatīva3 ir atbalsta shēma, kuras mērķis ir vietējās sabiedriskās dzīves 

centros vietējiem iedzīvotājiem un viesiem nodrošināt kvalitatīva interneta pieejamību.  

                                                 
1 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
2 Komisijas Īstenošanas lēmums C(2020) 1078 final 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv
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Sagaidāms, ka šāda vietēja bezvadu savienojamība, kas ir bezmaksas un bez 

diskriminējošiem nosacījumiem, veicinātu digitālās plaisas novēršanu, jo īpaši kopienās, 

kas atpaliek digitālās pratības ziņā, tostarp lauku apgabalos un nomaļos apvidos. 

Tai būtu arī jāuzlabo piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, kas paaugstina dzīves kvalitāti 

vietējās kopienās, atvieglojot piekļuvi pakalpojumiem, piemēram, e-veselības un e-

pārvaldes pakalpojumiem, kā arī jāļauj radīt jaunus digitālās iekļaušanas piedāvājumus, 

piemēram, datora un interneta lietošanas kursus, un jāveicina tādu vietēju mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstība, kuri ievieš jauninājumus digitālos produktos un pakalpojumus. 

 

2.2 No finansiālā atbalsta gaidāmie rezultāti 

 

Šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus ieguvumi un sagaidāmie rezultāti ir noteikti 2019.–

2020. gada darba programmas 4.1.2.3. iedaļā. Paredzams, ka pēc šā uzaicinājuma tiks 

piešķirts ap 947 vaučeru. 

 

 

3. GRAFIKS 

 

 

Uzaicinājuma iesniegt pieteikumus 

izsludināšana 

2020. gada 3. jūnijs (13:00:00 CEST) 

Uzaicinājuma iesniegt pieteikumus 

slēgšana 

2020. gada 4. jūnijs (17:00:00 CEST) 

Pieteikumu izvērtēšana 2020. gada jūnijs (orientējoši) 

Apspriešanās ar EISI komiteju 2020. gada jūnijs-jūlijs (orientējoši) 

Atlases lēmuma pieņemšana 2020. gada jūlijs (orientējoši) 

Dotācijas nolīgumu sagatavošana un 

parakstīšana 

No 2020. gada jūlijs (orientējoši) 

 

 

4. BUDŽETS 

 

Orientējošā summa, kas tiks piešķirta, pamatojoties uz šo uzaicinājumu iesniegt 

pieteikumus WiFi4EU iniciatīvai, ir 14 205 000 €. Katra vaučera summa, kas tiks 

piešķirta gabalsummas veidā, ir 15 000 €. 

 

 

5. PIEŅEMAMĪBAS PRASĪBAS 

 

Lai pieteikums tiktu pieņemts, jābūt ievērotām četrām prasībām. 

 

1. Pieteikumus iesniedz elektroniski WiFi4EU portālā4. 

 

2. Pieteikumi iesniedzami, izmantojot “EU Login” kontu5, kas saistīts ar pašvaldības 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv 
5 Plašāku informāciju par to, kā izveidot EU Login kontu, skatīt vietnēhttps://webgate.ec.europa.eu/cas.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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reģistrāciju6. 

 

3. Pieteikumiem jābūt pilnīgiem, t. i., tajos jābūt iekļautiem šādiem diviem salasāmiem 

apliecinošiem dokumentiem, kas ielādēti WiFi4EU portālā: 

1. juridiskā pārstāvja (t. i., pilsētas galvas / pašvaldības priekšsēdētāja) veidlapa ar 

apliecinājumu par piekrišanu pieteikuma iesniegšanai, kam jāietver skenēts šās 

personas pases vai personas apliecības attēls7 – (WiFi4EU portālā minētais 

1. dokuments),   

2. juridiskā pārstāvja iecelšanas akta kopija – (WiFi4EU portālā minētais 

2. dokuments)   

  

4. Pieteikumi iesniedzami laikā no uzaicinājuma izsludināšanas brīža līdz slēgšanas 

brīdim, kas norādīts iepriekš 3. iedaļā.  

 

Pieteikumi, kas tiks iesniegti bez abiem iepriekš minētajiem apliecinošajiem 

dokumentiem, netiks pieņemti.   

 

Pieteikumi vai pieteikumu daļa(-as), ko nosūtīs pa e-pastu vai iesniegs cietās kopijas 

veidā, netiks pieņemti. 

 

Katrs saņēmējs var saņemt tikai vienu vaučeru visā iniciatīvas norises laikā, proti, 

pieteikumi no pašvaldībām, kam vaučers piešķirts pēc kāda no iepriekšējiem WiFi4EU 

uzaicinājumiem, netiks pieņemti.  

 

 

6. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

 

6.1.  Atbalsttiesīgie pieteikuma iesniedzēji 

 

Saskaņā ar 2019.–2020. gada darba programmu, pieteikumus var iesniegt tikai kādas ES 

dalībvalsts, Islandes vai Norvēģijas8 pašvaldība vai pašvaldību izveidota apvienība savu 

locekļu vārdā. Pieteikuma iesniedzējiem jābūt iekļautiem atbalsttiesīgo pašvaldību un 

pašvaldību apvienību sarakstā9, kas izveidots uzaicinājuma izsludināšanas dienā10.  

 

NB! Pašvaldību apvienības var iesniegt pieteikumus savu locekļu, proti, vienas vai 

vairāku pašvaldību, vārdā. Tomēr pašvaldību apvienības nevar kļūt par vaučeru 

saņēmējiem. Tikai atsevišķas pašvaldības var saņemt vaučeru.   

                                                 
6 “EU Login” kontu, kas tiks izmantots pašvaldības reģistrēšanai, ieteicams izveidot ar tās personas e-pasta adresi, kura 

būs pilnvarota parakstīt dotācijas nolīgumu, piemēram, pilsētas galvas / pašvaldības priekšsēdētāja / juridiskā 

pārstāvja e-pasta adresi. Lai uzzinātu vairāk par to, kam un kā reģistrēties, iepazīstieties ar bieži uzdoto jautājumu 

sarakstu (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-jautajumi-un-atbildes?lang=lv) 
7 Šī veidlapa ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
8 Saskaņā ar 2019.–2020. gada darba programmas 5.3.1. iedaļu Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, 

kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, var piedalīties uzaicinājumā iesniegt pieteikumus, pat ja tas nav 

skaidri minēts darba programmā, ar tādām pašām tiesībām, pienākumiem un prasībām kā ES dalībvalstis 
9  Sk. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 EISI regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 

Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ), (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir norādīts: lai izvairītos no 

nepamatota administratīva sloga un novērstu vajadzību vienoties par katru pieteikuma iesniedzēju, attiecīgā 

dalībvalsts pirms uzaicinājuma ir piekritusi dotācijas saņēmēju kategorijām (pašvaldības vai pašvaldību izveidotas 

apvienības), kas noteiktas 2019.–2020. gada darba programmas 5.4. iedaļā, vai ir informējusi Komisiju par citu 

kārtību 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-jautajumi-un-atbildes?lang=lv
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
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Pieteikuma iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes:  

Pēc tam, kad 2020. gada 1. februārī stājās spēkā ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās 

līgums11, īpaši tā 127. panta 6. punkts un 137. un 138. pants, atsauces uz fiziskām vai 

juridiskām personām, kas pastāvīgi dzīvo vai ir iedibinātas kādā Eiropas Savienības 

dalībvalstī, ir jāsaprot tā, ka ir ietvertas fiziskas vai juridiskas personas, kas pastāvīgi 

dzīvo vai ir iedibinātas Apvienotajā Karalistē. Tādēļ Apvienotās Karalistes pastāvīgie 

iedzīvotāji un juridiskās personas ir tiesīgas piedalīties saskaņā ar šo uzaicinājumu.  

 

 

Pieteikuma iesniedzējiem no Kipras: 

Pašvaldībām, kas atrodas buferzonā, ko atdala tā sauktā “zaļā līnija” un/vai ko tā šķērso, 

piekļuves punktus (Wi-Fi iekārtas) uzstāda buferzonā un/vai attiecīgā gadījumā Kipras 

valdības pārvaldītajā teritorijā. 

 

6.2.  Atbalsttiesīgās darbības 

 

WiFi4EU iniciatīvas mērķis ir sniegt atbalstu šādām darbībām:  

 

1) ko īsteno pašvaldības, kurām jāplāno un jāpārrauga iekštelpu vai āra vietējo bezvadu 

piekļuves punktu uzstādīšana sabiedriskās vietās un kurām jāuzņemas šādas 

saistības:  

 

a) saglabāt ierīkotā(-o) WiFi4EU tīkla(-u) pilnīgu funkcionalitāti trīs gadus, 

sākot no dienas, kad saņemts dotācijas nolīguma 4.2. punktā aprakstītais 

Aģentūras apstiprinājums;  
b) pārkonfigurē WiFi4EU tīklu(-us), to (tos) pievienojot drošas autentifikācijas 

un pārraudzības risinājumam, pilnībā ievērojot tālāk izklāstītās 6.2.1. iedaļas 

prasības. Sagaidāms, ka drošas autentifikācijas un pārraudzības risinājumu 

sāks izmantot 2020. gadā.   
 

 2) kuru pamatā ir ātrdarbīgs platjoslas savienojums, kas ļauj nodrošināt lietotājiem 

augstas kvalitātes interneta pieslēgumu, kurš: 

 

a) ir bezmaksas un bez diskriminējošiem nosacījumiem, viegli pieejams un 

izmanto jaunāko un labāko pieejamo aprīkojumu, ar ko lietotājiem var 

nodrošināt ātrdarbīgi savienojumu;  
b) atbalsta pieeju novatoriskiem digitāliem pakalpojumiem, piemēram, tādiem, 

ko piedāvā digitālā pakalpojumu infrastruktūrā;  
c) pieejamības nolūkos nodrošina piekļuvi pakalpojumiem vismaz konkrētās 

dalībvalsts attiecīgajās valodās un, ciktāl iespējams, citās ES oficiālajās 

valodās; 

                                                 
11 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas, sk. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC# 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC
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d) tiek nodrošināts vietējās sabiedriskās dzīves centros, tostarp vietās ārā, kas ir 

pieejamas plašai sabiedrībai vietējo kopienu sabiedriskajā dzīvē; 
 
3) kas izmanto kopīgo logotipu, kuru nodrošina Komisija (sk. 11. iedaļu); 

 

4) apņemas iepirkt (vai noorganizēt līdzvērtīgu procedūru) vajadzīgo aprīkojumu un 

saistītos uzstādīšanas pakalpojumus, ja tas vajadzīgs saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem, un uzstādīt Wi-Fi piekļuves punktus teritorijās, kurās nav līdzīgu 

bezvadu interneta savienojamības piedāvājumu. 

 

WiFi4EU vaučeru izmanto, lai finansētu jebkuru no šādām darbībām: 

a) pilnīgi jauna publiska Wi-Fi tīkla uzstādīšana; 
b) jau izveidota publiska Wi-Fi tīkla modernizēšana;  
c) jau izveidota publiska Wi-Fi tīkla pārklājuma paplašināšana. 

 

6.2.1. Prasības WiFi4EU tīkla(-u) konfigurēšanai un pieslēgšanai EK pārraudzības 

risinājumam  

Ievērojot šā punkta ceturto daļu, saņēmējs nodrošina, ka ar WiFi4EU vaučeru finansētais 

piekļuves punkts pārraida tikai WiFi4EU SSID un ka pilnībā tiek piemēroti 6.2.4. iedaļā 

noteiktie pienākumi. 

 

Saņēmējs nodrošina, ka WiFi4EU tīkls ar WiFi4EU SSIID ir atvērts tīkls tādā nozīmē, 

ka, tam pieslēdzoties, nav jānorāda jebkāda veida autentificēšanās informācija 

(piemēram, nav jāievada parole). Tiklīdz lietotājs ir pieslēdzies, saņēmējs nodrošina, ka 

WiFi4EU tīkls ar WiFi4EU SSIID parāda HTTPS caurlaides lapu un tikai pēc tam ļauj 

lietotājam pieslēgties internetam. 

 

Ja vien valsts tiesību aktos tas nav noteikts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, attiecībā 

uz pieslēgšanos internetam, izmantojot atvērto WiFi4EU SSID, nav nepieciešama 

reģistrācija vai autentifikācija caurlaides lapā, turklāt, lai pieslēgtos, tikai vienreiz 

jānoklikšķina uz pieslēgšanās pogas caurlaides lapā.  

 

Saņēmējs, sākot ar I posmu un pats par to uzņemoties atbildību, var pārraidīt papildu 

SSID pienācīgi drošiem savienojumiem, kas minēti 6.2.1.2. iedaļā. Papildu SSID 

saņēmējs var pārraidīt arī tad, ja vien to izmanto tikai saņēmēja iekšējām vajadzībām un 

ja tas nepamatoti neietekmē sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Abos minētajos 

gadījumos saņēmējs pienācīgi nošķir tādus SSID no WiFi4EU atvērtā SSID un 

nodrošina, ka tiek pilnībā ievēroti 6.2.3. un 6.2.4. iedaļā noteiktie pienākumi. 

 

Piekļuves punktos, kas nav finansēti ar WiFi4EU vaučeru, saņēmējs drīkst raidīt arī 

WiFi4EU SSID (kā vienīgo SSID vai līdztekus jau izveidotajiem vietējiem SSID). 

Saņēmējs nodrošina, ka šeit, kā arī 6.2.3. un 6.2.4. iedaļā noteiktie pienākumi pilnībā tiek 

piemēroti vismaz galalietotājiem, kuri pieslēdzas WiFi4EU SSID. 

 

Pieslēgšanu EK pārraudzības risinājumam īsteno divos posmos. 

 

6.2.1.1. I posms 

Par lietotāju reģistrāciju, autentifikāciju, autorizāciju un uzskaiti atbild katrs 

dotācijas saņēmējs atbilstoši ES un valsts tiesību aktiem.  
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Attiecībā uz WiFi4EU SSIID caurlaides lapu saņēmējs nodrošina atbilstību 

šādām prasībām. 

 Saskarnei ar lietotājiem WiFi tīkls ar WiFi4EU SSID izmanto HTTPS 

caurlaides lapu.  

 Caurlaides lapa nosaka laikposmu iepriekš pievienotu lietotāju automātiskai 

pazīšanai, lai atkārtotas pieslēgšanās gadījumā caurlaides lapu nevajadzētu 

rādīt atkārtoti. Šo laikposmu automātiski iestata no jauna katru dienu 

plkst. 00.00 vai iestata uz ne vairāk kā 12 stundām. 

 HTTPS caurlaides lapai piesaistītais domēna nosaukums ir klasisks (nav 

IDN), un to veido burti no “a” līdz “z”, cipari no “0” līdz “9”, defise (-).  

 Pazīšanas zīme: caurlaides lapā ir WiFi4EU pazīšanas zīme12.  

 Caurlaides lapā ir iegults izsekošanas fragments, lai Aģentūra varētu 

WiFi4EU tīklu pārraudzīt no tālienes.  
 

Norādījumi par fragmenta uzstādīšanu ir pieejami šajā saitē: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

Fragments neapkopos persondatus. Tas tiks izmantots, lai skaitītu WiFi4EU 

tīklam pieslēgušos lietotājus, ielādētu WiFi4EU pazīšanas zīmi un pārbaudītu, vai 

tā parādās pareizi. 

 

Caurlaides lapā ir iekļauta atruna, kas lietotājus skaidri informē par to, ka 

WiFi4EU ir publiski pieejams atvērts tīkls. Atrunā jāietver arī ieteikumi ievērot 

piesardzību, kas parasti tiek sniegti, ja pieslēgšanās internetam notiek ar šādu 

tīklu starpniecību. 

 

Dotācijas saņēmējs ir tiesīgs izveidot atsevišķus WiFi4EU tīklus, kas tiek 

finansēti no viena vaučera, katru ar atšķirīgu domēna nosaukumu un atšķirīgu 

caurlaides lapu. Pienākums atbilstoši dotācijas nolīguma 9. punktam saglabāt 

WiFi4EU tīkla aktivitāti trīs gadus pēc Aģentūras veiktās pārbaudes attiecas uz 

visiem WiFi4EU tīkliem, ko finansē no viena vaučera. 

 

I posmu īsteno, līdz dotācijas saņēmējs saņem paziņojumu, ka ir aktivizēts 

II posms. Paziņojumu saņēmušam, saņēmējam saskaņā ar dotācijas nolīguma 9. 

punktu būs pienākums koriģēt tīkla konfigurāciju atbilstoši 6.2.1. iedaļā 

izklāstītajām prasībām, kas būs sīkāk izklāstītas paziņojumā, un tajā noliktajā 

termiņā. 

 

6.2.1.2.  II posms 

Tālākajā posmā ES līmenī tiks izveidota drošas autentifikācijas un pārraudzības 

sistēma, kam būs iespēja pāraugt federatīvā arhitektūrā.  

Kolīdz drošas autentifikācijas un pārraudzības risinājums ir darbspējīgs, saņēmējs 

atbilstoši dotācijas nolīguma 9. punktam pārkonfigurē savu(-us) WiFi4EU tīklu(-

us), lai to(tos) pieslēgtu šai sistēmai. Šī pārkonfigurēšana ietver atvērtā WiFi4EU 

SSID uzturēšanu, izmantojot caurlaides lapu, pievienojot WiFi4EU SSID 

                                                 
12 Pieejama š te: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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pienācīgi drošiem savienojumiem (vai nu jau esošo drošu vietējo sistēmu 

nomainot uz kopējo vai vienkārši pievienojot kopējo kā trešo SSID) un 

nodrošinot risinājuma spēju piekļuves punkta līmenī pārraudzīt WiFi4EU tīklus.  

Saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem katrs saņēmējs ir atbildīgs par lietotāju 

reģistrāciju un autentifikāciju atvērtajā WiFi4EU SSIID un vietējā SSID drošiem 

savienojumiem, ja tādi ir, kā arī par lietotāju autorizāciju un uzskaiti visiem SSID. 

 

6.2.2. Tehniskās prasības WiFi4EU tīkliem un WiFi ierīcēm 

Dotācijas saņēmējs uzstāda vairākus piekļuves punktus, kas atspoguļo vaučera vērtību tā 

tirgū. Jebkurā gadījumā tas uzstāda vismaz tik piekļuves punktu, cik tālāk norādīts, 

atkarībā no iekštelpu un āra piekļuves punktu kombinācijas: 

 

Minimālais āra piekļuves punktu 

skaits 

Minimālais iekštelpas piekļuves 

punktu skaits 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Dotācijas saņēmējs nodrošina, ka katrs piekļuves punkts: 

 

 atbalsta vienlaicīgu divjoslu izmantošanu (2,4–5 GHz); 

 veidots tā, ka tā atbalsta cikls ir ilgāks par pieciem gadiem; 

 veidots tā, ka tā vidējais starpatteiču laiks (MTBF) ir vismaz pieci gadi; 

 veidots tā, ka tam ir speciāls un centralizēts vienots pārvaldības punkts, kas aptver 

katra WiFi4EU tīkla visus AP;  

 atbalsta IEEE 802.1x; 

 ir saderīgs ar IEEE 802.11ac Wave I; 

 atbalsta IEEE 802.11r; 

 atbalsta IEEE 802.11k; 

 atbalsta IEEE 802.11v;  

 nodrošina, ka bez darbības pasliktināšanās pakalpojumu vienlaicīgi var izmantot 

vismaz 50 lietotāju; 

 veidots tā, ka tam ir vismaz 2x2 daudzkanālu ievadizvade (MIMO); 

 ir saderīgs ar tīklāju 2.0 (“Passpoint Wi-Fi Alliance” sertifikācijas programma). 
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6.2.3. Pakalpojumu kvalitātes prasības 

Lai nodrošinātu, ka WiFi4EU finansētais tīkls spēj lietotājam sagādāt augsti kvalitatīvu 

pakalpojuma izmantošanu, dotācijas saņēmējs abonē piedāvājumu, kas līdzvērtīgs 

teritorijā pieejamajam masu tirgus interneta pieslēgumam ar vislielāko ātrumu, katrā 

gadījumā – tādu, kas piedāvā vismaz 30 Mb/s lejupielādi. Dotācijas saņēmējs arī 

nodrošina, ka šis atvilces maršrutēšanas ātrums ir vismaz līdzvērtīgs ātrumam, 

ko dotācijas saņēmējs izmanto – ja izmanto – iekšējās savienojamības vajadzībām.  

6.2.4. Pienākumi sakarā ar maksu, reklāmu un datu izmantošanu  

1. Dotācijas saņēmējs nodrošina galalietotājiem piekļūšanu WiFi4EU tīklam bez maksas, 

t. i., tīkls tiek nodrošināts, neprasot atbilstošu atlīdzību ne tieša maksājuma, ne citāda 

atlīdzinājuma veidā, it īpaši – tajā nav komercreklāmas un personas dati netiek 

atkalizmantoti komerciāliem nolūkiem. 

2. Dotācijas saņēmējs nodrošina, ka elektronisko sakaru tīklu operatori galalietotājiem 

piekļuvi sniedz arī bez diskriminācijas, t. i., neskarot Savienības tiesību aktos vai 

atbilstīgi Savienības tiesību aktiem valsts tiesību aktos noteiktus ierobežojumus un 

ievērojot vajadzību nodrošināt netraucētu tīkla darbību, it īpaši – vajadzību nodrošināt 

taisnīgu jaudas sadali starp lietotājiem maksimālās noslodzes laikā. 

3. Drīkst regulāri veikt datu apstrādi statistikas un analīzes vajadzībām, lai veicinātu, 

pārraudzītu vai uzlabotu tīklu darbību. Šajā nolūkā visa persondatu glabāšana un apstrāde 

tiek pienācīgi anonimizēta saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) pakalpojumu privātuma 

paziņojumu(-iem). 

 

6.3. Izslēgšanas kritēriji 

 

Pieteikuma iesniedzējs tiks izslēgts no dalības uzaicinājumā iesniegt pieteikumus, ja uz 

to attieksies kāda no Finanšu regulas 136. pantā minētajām situācijām13. Šajā nolūkā 

pieteikuma iesniedzējs tiks lūgts WiFi4EU portālā parakstīt apliecinājumu par 

godavārdu. Portālā būs iekļauta arī saite uz Finanšu regulas 136. pantā minēto 

izslēgšanas situāciju sarakstu.  

 

 

7. ATLASE14 

 

Vaučeri tiks piešķirti rindas kārtībā, izmantojot sekmīgi iesniegtā pieteikuma 

elektronisko laika zīmogu, kas reģistrēts WiFi4EU portālā. Laika zīmogu pieteikuma 

saņemšanas brīdī piešķir centrālais serveris atbilstīgi centrālā servera pulkstenim pēc 

Centrāleiropas (vasaras) laika jeb CEST (Briseles laika).  

 

Gādājot par vienmērīgu finansējuma ģeogrāfisko sadali, pēc šā uzaicinājuma katrai 

dalībvalstij un EEZ valstij (Islandei un Norvēģijai) tiks piešķirti vismaz 15 vaučeri, ja 

vien no valsts būs saņemts pietiekami daudz pieteikumu. 

 

                                                 
13 Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru 

groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 

1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, sk. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 
14 Sk. 2019.–2020. gada darba programmas 3. pielikumu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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Jāievēro, ka vaučerus piešķir budžeta robežās (piemēram, valsts var nesaņemt vairāk 

vaučeru kā atļauj budžets).  

Katrai valstij, kas piedalās iniciatīvā, var tikt izveidots rezerves saraksts ar ierobežotu 

skaitu atbalsttiesīgu pieteikumu un iekļauts Komisijas atlases lēmumā. Ja budžetā būs 

pieejami līdzekļi, pēc atlases lēmuma publicēšanas no rezerves saraksta var atlasīt 

pieteikumus. Šim nolūkam, lai no rezerves saraksta atlasītu pieteikumus, piemēros 

minētos kritērijus.  Rezerves saraksts būs derīgs tikai šim uzaicinājumam, un no rezerves 

saraksta atlasītie pieteikuma iesniedzēji tiks informēti katrā gadījumā atsevišķi.  

 

8. ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM 

 

Saskaņā ar EISI regulas 23. pantu finansē tikai saskaņā ar ES tiesību aktiem veidotās 

darbības.  

 

9. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

 

9.1.  Dotācijas veids 

 

Dotācija ir 15 000 € gabalsummas veidā. Gabalsummu izmaksās, ja būs pienācīgi 

īstenota visa darbība kopumā. 

 

9.2.  Maksāšanas kārtība 

 

Saskaņā ar dotācijas nolīguma nosacījumiem vaučera maksājums tiks veikts Wi-Fi 

uzstādītājam, kad būs apstiprināts, ka uzstādītais internets darbojas saskaņā ar dotācijas 

nolīgumu. Maksājums tiks veikts pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 60 dienu laikā uz 

bankas kontu, ko Wi-Fi uzstādītājs būs norādījis WiFi4EU portālā. Jāņem vērā, ka Wi-Fi 

uzstādītājam būs WiFi4EU portālā jāaugšupielādē derīgs un salasāms bankas izraksts vai 

līdzvērtīgs dokuments. 

 

Ja dotācijas saņēmējs: 

 

a) neizpilda pienākumu saglabāt uzstādītā Wi-Fi aktivitāti trīs gadus;  
b) pārkonfigurē savu(-us) WiFi4EU tīklu(-us), to(tos) pievienojot drošas 

autentifikācijas un pārraudzības risinājumam, pilnībā ievērojot 6.2.1. iedaļas 

prasības, 

vaučera summa var tikt atgūta no dotācijas saņēmēja. 

  

Aģentūra neiejauksies dotācijas saņēmēja un Wi-Fi uzstādītāja līgumiskajās attiecībās. 

 

9.3. Citi finansiāli apsvērumi 

 

9.3.1. Nekumulatīva piešķiršana 

 

Vienai darbībai var piešķirt tikai vienu dotāciju no ES budžeta. Vienas un tās pašas 

izmaksas nekādā gadījumā nevar no Savienības budžeta finansēt divreiz. 

  

9.3.2. Bez atpakaļejoša spēka 
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Darbībām, kas jau ir pabeigtas līdz dotācijas nolīguma spēkā stāšanās dienai, dotācijas ar 

atpakaļejošu spēku nedrīkst piešķirt. 

 

 

10. DOTĀCIJAS NOLĪGUMS 

 

INEA uzaicinās izraudzīto pašvaldību parakstīt dotācijas nolīgumu, kurš būs sagatavots 

euro valūtā un kurā būs izklāstīti finansēšanas nosacījumi. Efektīvas administratīvās 

procedūras labad ir paredzēts, ka pašvaldības dotācijas nolīgumu parakstīs 7 dienu laikā 

pēc šā uzaicinājuma. Pēc viena mēneša, ja dotācijas nolīgums nebūs parakstīts, tā 

parakstīšanu var atcelt un piedāvājumu iesniegt citai pašvaldībai no rezerves saraksta. 

Standarta dotācijas nolīguma paraugs, kas pieejams visās ES oficiālajās valodās, nav 

apspriežams15.  

 

Stingri ieteicams, lai dotācijas nolīgumu parakstītu juridiskais pārstāvis (pilsētas galva / 

pašvaldības priekšsēdētājs). Ja tomēr juridiskais pārstāvis vēlas iecelt citu personu (tā 

saukto “pilnvaroto personu”) dotācijas nolīguma parakstīšanai, ne vēlāk kā līdz dotācijas 

nolīguma parakstīšanai WiFi4EU portālā jāaugšupielādē šādi apliecinošie dokumenti:   

 

1. pilnvarotās personas veidlapa16 – WiFi4EU portālā minētais 3. dokuments;   

2. pilnvarotās personas pase vai personas apliecība – WiFi4EU portālā minētais 

4. dokuments. WiFi4EU portāls  

 

Jāņem vērā, ka pilnvarotā persona nevarēs parakstīt dotācijas nolīgumu, ja nebūs šādā 

nolūkā izveidojusi pati savu “EU Login”17 kontu.  

 

 

11.  PUBLICITĀTE 
 

Noteikumi par logotipu, kas dotācijas saņēmējiem jāizmanto publicitātes darbībās 

saistībā ar WiFi4EU iniciatīvu, ir atrodami INEA tīmekļa vietnes WiFi4EU lapā 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  INFORMĀCIJA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM UN IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA  

 

12.1. Informācija pieteikuma iesniedzējiem 

 

Praktiska informācija par šo uzaicinājumu iesniegt pieteikumus (t. i., dotācijas nolīguma 

paraugs, 2019.–2020. gada darba programma) ir pieejama INEA tīmekļa vietnes 

WiFi4EU lapā https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. 

 

Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam pieteikuma iesniedzējiem ir ieteicams regulāri 

ielūkoties šajā tīmekļa vietnē, kā arī INEA Twitter plūsmā (@inea_eu). 

 

                                                 
15 Dotācijas nolīguma paraugs ir pieejams uzaicinājuma tīmekļa vietnē:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Veidlapa ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
17 Plašāku informāciju par to, kā izveidot “EU Login” kontu, sk. vietnē https://webgate.ec.europa.eu/cas. 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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Jautājumi par šo uzaicinājumu jāadresē uzaicinājuma palīdzības dienestam, kam var 

piekļūt katras WiFi4EU portāla18 lapas lejasdaļā. Palīdzības dienests atbildi nosūtīs uz to 

e-pasta adresi, no kuras jautājums nosūtīts.  

 

Atbildes uz vairākkārtīgi iesniegtiem jautājumiem var tikt publicētas bieži uzdoto 

jautājumu sarakstā, kas pieejams digitālā vienotā tirgus tīmekļa vietnē19 un kam var 

piekļūt arī caur uzaicinājuma tīmekļa vietni.   

 

12.2.  Iesniegšanas procedūra 

 

Pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski un ar nosacījumu, ka vajadzīgie apliecinošie 

dokumenti tiek ielādēti WiFi4EU portālā, izmantojot “EU Login” kontu, kas izmantots 

pašvaldības reģistrācijai portālā. Turklāt pieteikumiem jābūt iesniegtiem pēc 

uzaicinājuma izsludināšanas  2020. gada 3. jūnijs plkst. 13:00:00 CEST (pēc Briseles 

laika) un pirms uzaicinājuma slēgšanas  2020. gada 4. jūnijs plkst. 17:00:00 CEST 

(pēc Briseles laika). Tiks pieņemti pieteikumi visās oficiālajās ES valodās.  

 

Lai iesniegtu pieteikumu, tā iesniedzējs jebkurā laikā var noklikšķināt pieteikumu 

iesniegšanas pogu. Taču, ja pieteikšanās notiks pirms uzaicinājuma iesniegt pieteikumus 

oficiālās izsludināšanas, ko nosaka atbilstoši centrālā servera pulkstenim, tā automātiski 

tiks noraidīta. Pieteikuma iesniedzējs par to tiks nekavējoties informēts, bet pēc tam 

vēlreiz varēs iesniegt pieteikumu. Kad pieteikums pēc uzaicinājuma izsludināšanas būs 

veiksmīgi iesniegts, pieteikuma iesniedzējs par to tiks informēts. 

 

Sk. arī iepriekš 6. iedaļu par vajadzīgo apliecinošo dokumentu iesniegšanu.  

 

Pieteikuma iesniedzēji laikus tiks individuāli informēti par atlases procesa rezultātiem.  

  

 

13. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 

Atbilde uz jebkuru uzaicinājumu iesniegt pieteikumus ietver persondatu (piemēram, 

vārda un adreses) reģistrēšanu un apstrādi ar WiFi4EU portāla starpniecību. Šādu datu 

apstrāde notiks atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.  

 

Ja vien nav norādīts citādi, jautājumi un visi prasītie persondati tiks apstrādāti tikai 

vaučeru piešķiršanas mērķim saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus un — 

izraudzīto pieteikumu gadījumā — dotācijas pārvaldības mērķim. Pieteikumā iekļautie 

persondati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, datu subjekta stāvoklis organizācijā, personas 

apliecība/pase) tiks apstrādāti, ievērojot Regulā (ES) 2018/172520 noteiktos 

ierobežojumus un principu “tikai vajadzīgā informācija”. 

 

Vienīgais datu pārzinis ir CONNECT ĢD. 

 

Sīkāka informācija par pieteikuma iesniedzēja persondatu apstrādi ir ietverta privātuma 

paziņojumā, kas pieejams WiFi4EU portāla mājaslapā. 

 

Persondatus Komisija var reģistrēt agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā, ja dotācijas 

                                                 
18 Sk. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv 
19 Sk. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-jautajumi-un-atbildes?lang=lv 
20 Sk. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezmaksas-bezvadu-internets-eiropiesiem?lang=lv
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-jautajumi-un-atbildes?lang=lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
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saņēmējs ir kādā no situācijām, kuras minētas Regulas (ES, Euratom) 2018/104621 

136. un 141. pantā. Sīkāku informāciju sk. WiFi4EU paziņojumā par privātumu. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124.  

                                                 
21 Sk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX%3A32018R1046   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX%3A32018R1046

