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Kas ir WiFi4EU?

Eiropas Savienība ierīko bezmaksas Wi-Fi publiskos parkos, laukumos, bibliotēkās un 
citur.
• ES iegulda 150 miljonu eiro
• Gandrīz 9000 pašvaldību

Labums visiem!
Iniciatīva WiFi4EU visā ES finansē bezmaksas 
interneta piekļuvi iedzīvotājiem, tūristiem un 
viesiem.
Kā tas notiek?
• Pašvaldības atlasa rindas kārtībā (pieteikšanās 

secībā), ģeogrāfiski pielabojot. 
• Komisija samaksā par ierīkošanu, bet pašvaldība 

sedz darbības izdevumus (piekļuvei internetam 
jādarbojas vismaz 3 gadus). 

• Iedzīvotāji un viesi WiFi4EU tīklus var izmantot 
par brīvu, tajos nav reklāmas un komerciālas 
datu atkalizmantošanas.



WiFi4EU

1. konkurss
• 42 miljoni eiro
• Izdoti 2800 galvojumi ("vaučeri")
• Uzaicinājums piedalīties konkursā izsludināts

2018. gada 7. novembrī
• Ne vairāk kā 224 galvojumi vienai valstij
• Ne mazāk kā 15 galvojumu vienai valstij
• 13 200 pieteikumu
• 3500 pieteikumu pirmajās 5 sekundēs
• Itālija, Vācija, Spānija un Francija maksimālo

galvojumu skaitu sasniedza pirmajās
sekundēs

2. konkurss
• 51 miljons eiro
• Izdoti 3400 galvojumi ("vaučeri")
• Uzaicinājums piedalīties konkursā izsludināts

2019. gada 4. aprīlī
• Ne vairāk kā 510 galvojumu vienai valstij
• Ne mazāk kā 15 galvojumu vienai valstij
• Gandrīz 10 000 pieteikumu
• Pirmajās 60 sekundēs tika pieprasīti 97,5 % 

no pieejamajiem galvojumiem
• Itālija, Vācija un Spānija maksimālo

galvojumu skaitu sasniedza pirmajās
sekundēs

Galvojumu saņēmušās pašvaldības (1. un 2. 
konkursā) 
Tādām valstīm kā Bulgārija, Horvātija, Īrija, Lietuva, 
Portugāle un Slovēnija 1. vai 2. konkursa uzvarētāju vidū 
ir vairāk nekā 50 % pašvaldību.



WiFi4EU soli pa solim

1- Reģistrācija

3- Atlase

2- Pieteikumi

4- Parakstīšana

5- Uzstādīšana

apliecinošo dokumentu augšuplāde/
atjaunināšana

izskata rindas kārtībā, ievērojot ģeogrāfisku 
līdzsvaru

uzvarētājus izziņo

nolīgumi ar pašvaldībām

Wi-Fi iekārta



1- Reģistrēšanās

portālā notiek 4 soļos



1- Reģistrēšanās

Gatavojoties jaunam konkursam, pašvaldības var datus 
rediģēt (piem., ja mainās pilsētas galva vai kontaktinformācija).



1- Reģistrēšanās

Nākamajos soļos pašvaldībām palīdz divi paziņojumi e-pastā.



2- Pieteikšanās

Portāls signalizē, kad sākas pieteikumu iesniegšana. 
Reģistrētās pašvaldības saņem individuālu paziņojumu.

FAQ: 3.1 – 3.2



2- Pieteikšanās

Pēc pieteikšanās

• Pēc pašvaldības pieteikuma iesniegšanas uznirst zaļš lodziņš, kas apstiprina, ka 
pieteikums ir saņemts un tiek apstrādāts.

• Vēlāk pašvaldība saņem individuālu paziņojumu (e-pastā), kas apstiprina 
pieteikuma reģistrāciju.

• 3. konkursā paziņojuma e-vēstulē būs norādīts pieteikuma iesniegšanas laiks. 

FAQ: 4.1



3- Atlase

Uzvarējušās pašvaldības saņem paziņojumu e-pastā, kur tiek aicinātas portālā 
izlasīt un elektroniski parakstīt dotācijas nolīgumu – bez īpašām prasībām un 

iekārtām



3- Atlase

Rezerves saraksts. Rezerves sarakstā iekļautajām pašvaldībām tiek darīts zināms 
to statuss, un tās tiek informētas, kad kļuvuši pieejami līdzekļi.



4- Parakstīšana

• Jābūt abu pušu (pašvaldības un INEA) parakstam.
• 18 mēnešu laikā pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas pašvaldībai jānodrošina, 

ka ierīkošana ir pabeigta un ierīkotais tīkls sācis darboties.

FAQ: 5.1



4- Parakstīšana

Finansētāji

Eiropas Komisija
• Iekārtu un uzstādīšanas izmaksas (CAPEX)
• Līdz 100 % no visām projekta izmaksām
• Galvojums – 15 000 eiro vienai pašvaldībai

Pašvaldības
• Abonēšana no interneta pakalpojumu sniedzēja (OPEX)
• Vismaz 3 darbības gadi
• Bez persondatu komerciālas izmantošanas un bez reklāmas
• Lielākais ātrums/minimālais ātrums – 30 Mb/s lejuplādei
• Par brīvu un bez tīkla lietotāju diskriminēšanas

FAQ: 5.2 – 5.3



5- Uzstādīšana

No Komisijas paraksta dienas līdz brīdim, kad INEA no tālienes apstiprina, ka 
WiFi4EU tīkls darbojas, un ierosina maksājumu, saņēmējiem ir doti 18 mēneši. 

• 6 un 3 mēnešus pirms termiņa beigām tiek izsūtīts atgādinājums.

Wi-Fi tīkla izveidei pašvaldības:

• uzmeklē Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu un noslēdz uzstādīšanas līgumu, ievērojot 
valsts iepirkuma noteikumus, 

• izraugās "sabiedriskās dzīves centrus", kuros ierīkot WiFi4EU tīklājus,
• noteiktajās sabiedriskajās vietās izstāda WiFi4EU vizuālo pazīšanas zīmi,
• portālā izpilda validēšanas darbplūsmu (kopā ar uzstādīšanas uzņēmumu).

Uzstādīšanas grafiks

FAQ: 5.1 – 6.1



5- Uzstādīšana

Uzstādīšana un maksāšana – darbības portālā
1. Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums reģistrējas portālā

• Ievada IBAN kontus un zonu, kurā sniedz pakalpojumu

2. Saņēmējs izvēlas Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu.

3. Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums: 
a) ievada IBAN kontus (ja tas nav izdarīts),
b) attiecina IBAN kontu uz saņēmēja maksājumiem, 
c) var sākt noformēt uzstādīšanas ziņojumu par šo saņēmēju, 
d) iesniedz uzstādīšanas ziņojumu (izraudzītajai bankas konta veidlapai BAF 

jābūt jau validētai)

4. Saņēmējs apstiprina uzstādīšanas ziņojuma pareizību (vai noraida to)

5. INEA no tālienes pārbauda, vai WiFi4EU tīkls ir ierīkots un darbojas. 
• Maksājuma rīkojums. Maksāšana var aizņemt 60 dienas.
• WiFi4EU tīkla 3 gadu uzraudzības sākums.



5- Uzstādīšana

2. Saņēmējs izvēlas Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu.



5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

3.a Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums ievada IBAN kontus (ja tas nav izdarīts)



5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

3.b Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums attiecina IBAN kontu uz saņēmēja 
maksājumiem (BAF nosūtīta validēšanai)



Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums portālā ieraksta savu bankas kontu un atvēl
to pašvaldības maksājumiem par uzstādīšanu.

Pēc IBAN numura un nesena bankas konta izraksta vai līdzvērtīga dokumenta 
aģentūra INEA pārbauda, vai bankas konts ir attiecīgās organizācijas konts. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en

Pēc bankas konta pārbaudes Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums saņem e-vēstuli. 
Statuss parādās arī lapā "Mana reģistrācija / Bankas konts".

Uzņēmums var ierakstīt vairākus bankas kontus.

Uzņēmumam nevar samaksāt, ja to nav izvēlējusies pašvaldība vai ja bankas konts 
nav validēts!

Kur? 
Mana reģistrācija → Pāriet pie bankas konta

5- Uzstādīšana

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en


5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

3.c Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums var sākt noformēt uzstādīšanas 
ziņojumu par šo saņēmēju 



5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

3.d Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums iesniedz uzstādīšanas ziņojumu 
(izraudzītajai bankas konta veidlapai BAF jābūt jau validētai)



5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

4. Saņēmējs apstiprina uzstādīšanas ziņojuma pareizību (vai noraida to)

Ar to pašvaldība apliecina, ka iekārta ir uzstādīta pareizi un atbilst prasībām
pašvaldības parakstītajā dotācijas nolīgumā ar INEA.



4. Saņēmējs apstiprina uzstādīšanas ziņojuma pareizību (vai noraida to)
Ar to pašvaldība apliecina, ka uzstādītā iekārta ir pareiza un atbilst prasībām 
pašvaldības parakstītajā dotācijas nolīgumā ar INEA.

- 18 mēnešu laikā pēc dotācijas nolīguma parakstīšanas uzstādīšana ir 
pabeigta un ierīkotais tīkls sāk darboties.

- Wi-Fi tīklājus ierīko vietās, kur vēl nav līdzīga bezmaksas Wi-Fi piedāvājuma.
- Sabiedriskās vietās, kurās tiek piedāvāts WiFi4EU interneta pieslēgums, tīkli 

rāda WiFi4EU vizuālās pazīšanas zīmes.
- Tīkls nodrošina lejuplādi ar ātrumu vismaz 30 Mb/s. Atvilces maršrutēšanas 

tīkla ātrumam jābūt vismaz tādam pašam kā savienojumos, ko pašvaldības 
izmanto iekšējām vajadzībām. Atvilces maršrutēšanas savienojumam, kas 
sasniedz 30 Mb/s, jākļūst pieejamam ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc dotācijas 
nolīguma parakstīšanas. Sk. konkursa uzaicinājuma 6.2. punktu un dotācijas 
nolīgumu (sevišķi I pielikumu). 

Uzņēmumam nevar samaksāt, ja pašvaldība nav apstiprinājusi ierīkošanu.

5- Uzstādīšana



Apstiprināšanas 
poga pašvaldībai 
kļūst pieejama, 
kad Wi-Fi
uzstādīšanas 
uzņēmums ir 
iesniedzis 
uzstādīšanas 
ziņojumu.

5- Uzstādīšana



Pēc apstiprināšanas 
pašvaldībā Wi-Fi uzstādīšanas 
uzņēmums saņem e-vēstuli 
un aģentūra INEA pārbauda 
datni un, ja tīkls ir ierīkots, 
darbojas, un atbilst 
nosacījumiem, 60 dienu 
laikā samaksā Wi-Fi
uzstādīšanas uzņēmumam. 

5- Uzstādīšana



5- Uzstādīšana

FAQ: 5.1 – 6.1

5. INEA no tālienes pārbauda, vai WiFi4EU tīkls ir ierīkots un 
darbojas.

o Caurlaides lapā jābūt pareizi uzstādītam izsekošanas fragmentam.
o Vismaz 10 lietotāji bijuši pieslēgušies WiFi4EU tīklam.
o Caurlaides lapā tiek pienācīgi rādīta WiFi4EU vizuālā pazīšanas zīme.

 INEA izdod rīkojumu par maksājumu Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam.
• Maksāšanas periods (60 dienas) tiek pārtraukts, ja pagājušas 7 dienas bez 

pārbaudes no tālienes.

 WiFi4EU tīkla 3 gadu uzraudzības sākums.



5- Uzstādīšana

Iekārtu tehniskās specifikācijas ir sīki aprakstītas konkursa uzaicinājuma teksta 
6.2.2. iedaļā, kā arī pašvaldību un Komisijas parakstītā dotācijas nolīguma I 
pielikuma I.2. pantā.

FAQ: 9.X

Tehniskās prasības



5- Uzstādīšana

Dotācijas saņēmējs nodrošina, ka katrs piekļuves punkts (AP):

 atbalsta divjoslu (2,4–5 GHz) savienojuma vienlaicīgu izmantošanu,
 veidots tā, ka tā atbalsta cikls ir ilgāks par 5 gadiem,
 veidots tā, ka tā vidējais starpatteiču laiks (MTBF) ir vismaz 5 gadi,
 veidots tā, ka tam ir speciāls un centralizēts vienots pārvaldības punkts, kas 

aptver vismaz 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 2×2 daudzkanālu ievadizvade (MIMO),
 ir saderīgs ar tīklāju 2.0 (“Passpoint Wi-Fi Alliance” sertifikācijas programma).

Tehniskās prasības



5- Uzstādīšana

Maksas, reklāmas un datu izmantošanas pienākumi 

1. Galalietotāja piekļuvei WiFi4EU tīklam ir jābūt par brīvu (bez maksas, 
komercsludinājumiem un persondatu atkalizmantošanas komerciāliem 
mērķiem).

2. Galalietotāja piekļuve jānodrošina bez diskriminācijas, apmierinot vajadzību 
nodrošināt netraucētu tīkla darbību un, galvenais, taisnīgu veiktspējas sadali 
starp lietotājiem maksimumstundās. 

3. Drīkst regulāri veikt datu apstrādi statistikas un analīzes vajadzībām, lai 
veicinātu, pārraudzītu vai uzlabotu tīklu darbību. Persondatiem jābūt 
anonimizētiem saskaņā ar attiecīgajiem pakalpojumam raksturīgajiem 
paziņojumiem par privātumu.



5- Uzstādīšana- SSID

• Unikāls vienots SSID visā ES WiFi4EU
• “Vienklikšķa piekļuves poga” lietotājiem – caurlaides lapa bez paroles
• Iespēja pievienot papildu SSID saņēmēja iekšējām vajadzībām (lietu 

internets, darbinieki u. c.)
• Iespēja pievienot papildu SSID savienojumu drošībai vietējā līmenī

• Drošs vienots papildu SSID lietotāju drošai un nepārtrauktai piekļuvei ar 
lietotājiem domātu ES mēroga autentifikācijas pakalpojumu
 Viegli piekļūstami un droši publiskie WiFi4EU tīkli visur!

1. fāze

2. fāze

Noteikumi par SSID 



5- Uzstādīšana

• Mērķis – visā ES nodrošināt drošu risinājumu 
viegli piekļūstamai autentifikācijai Wi-Fi.

• Pagājušajā gadā sākta pirmstirgus analīze, kas 
analizē risinājumus tirgū. Meklē risinājumus bez 
pieejamiem persondatiem.

• Uzaicinājumu piedalīties konkursā
paredzēts publicēt 2019. gada II ceturksnī.

• Palīdzības dienests pašvaldībām 
pārkonfigurēšanas lietās.

Vienota autentifikācijas sistēma



Uzraudziba

Noteikumi par uzraudzību

WiFi4EU tīkla 3 gadu tāluzraudzība.
• Pašvaldībām ir pienākums WiFi4EU funkcijas uzturēt 3 gadus.
• Par tehnisko apkopi atbild pašvaldības. WiFi4EU tīkls nedrīkst nedarboties vairāk 

par 60 dienām gadā.
• Pašvaldībām ir pienākums pārkonfigurēt WiFi4EU tīklu, lai 2. fāzē pieslēgtos 

vienotajam autentifikācijas dienestam.
Informācija par tāluzraudzību.

• Cik lietotāju vienā dienā pieslēdzas vienam WiFi4EU tīklam (2. fāzē – vienam AP).
• Caurlaides lapā tiek pienācīgi rādīta WiFi4EU vizuālā pazīšanas zīme.
• Aplēstais ātrums vienam lietotājam un pieslēguma latentums vienam WiFi4EU 

tīklam.
• Nav reģistrētu persondatu.

• Automātiski paziņojumi pašvaldībām par WiFi4EU tīkla 7 dienu 
nedarbošanos vai neatbilstību nosacījumiem.

• Līdzekļu atgūšana pēc WiFi4EU tīkla 60 dienu nedarbošanās vai 
neatbilstības nosacījumiem.

• Triju gadu periodā INEA var veikt papildu pārbaudes (no tālienes vai 
objektā) un, ja nav izpildīti nosacījumi, sākt līdzekļu atgūšanu.



BCO (platjoslas kompetences
biroji) 

BCO (platjoslas kompetences biroji) kā 
starpnieki

• Atbild uz jautājumiem un 
informācijas pieprasījumiem

• Apmāca un atbalsta
• Palīdz pašvaldībām izprast konkursa 

noteikumus un turpmākos 
pasākumus

• Palīdz koordinēt attiecīgās struktūras
• Popularizē WiFi4EU un 

komplementāras iniciatīvas



Questions

Visos jautājumos lūdzam sazināties ar EDCC – "Europe Direct" kontaktcentru:
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en


Pateicamies par 
uzmanību!
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