WiFi4EU – Jautājumi un atbildes
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Kāds ir WiFi4EU iniciatīvas vispārējais mērķis?
WiFi4EU iniciatīvas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem augstas kvalitātes interneta
pieejamību visā ES, izmantojot bezmaksas Wi-Fi tīklājus sabiedriskās vietās, piemēram, parkos,
skvēros, pārvaldes iestādēs, bibliotēkās un veselības centros. Iniciatīvas laikā Eiropas Komisijas
finansēti vaučeri tiks piešķirti, lai palīdzētu pašvaldībām uzstādīt Wi-Fi tīklājus šajos sabiedriskās
dzīves centros, izmantojot Wi-Fi uzstādītāju pakalpojumus.

1.2. Kas var piedalīties WiFi4EU iniciatīvā?
WiFi4EU iniciatīvā var piedalīties publiskā sektora struktūras no ES dalībvalstīm un tām EEZ valstīm,
kas iesaistījušās šajā iniciatīvā, proti, Norvēģijas un Islandes. Piedalīties drīkst tikai pašvaldības (vai
līdzvērtīgas vietējās pārvaldes iestādes) vai pašvaldību apvienības. Dalībvalstis ir vienojušās par īpašu
sarakstu, kurā uzskaitītas struktūras, kas ir tiesīgas iesniegt pieteikumu, atsaucoties uz ceturto
uzaicinājumu, un tas ir pieejams šeit: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligibleentities-wifi4eus-fourth-call
Katra pašvaldība var saņemt tikai vienu vaučeru visā WiFi4EU iniciatīvas norises laikā. Tāpēc
pašvaldības, kurām pēc agrāka WiFi4EU uzaicinājuma piešķirts vaučers, nebija tiesīgas iesniegt
pieteikumu, atsaucoties uz vēlāku uzaicinājumu, turpretim pašvaldības, kurām nebija sekmējies,
varēja atkal mēģināt atsaukties uz vēlākiem uzaicinājumiem.

1.3. Kāda ir WiFi4EU vaučera summa?
Katra piešķiramā vaučera summa ir 15 000 eiro.

2. REĢISTRĀCIJA
2.1. Kuras pašvaldības un pašvaldību apvienības drīkst reģistrēties? Kā un kad
mēs varam reģistrēties?
Lai pieteiktos iniciatīvā WiFi4EU, visām iepriekš minētajā sarakstā iekļautajām pašvaldībām (vai
pašvaldību apvienībām) (sk. 1.2. jautājumu) vispirms ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa WiFi4EU
portālā (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Ņemiet vērā, ka, lai reģistrētos, jāizmanto pašvaldības “EU Login” konts (sīkāku informāciju par “EU
Login” konta izveidi skatīt šeit: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
).
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Lai sāktu reģistrāciju, dodieties uz WiFi4EU portāla mājaslapu. Pēc tam nolaižamajā sarakstā
izvēlieties savu pašvaldību. Sniedziet pieprasīto informāciju par pašvaldību (valsti, reģistrējamās
organizācijas veidu (pašvaldība vai apvienība) un adresi).
Lūdzu, norādiet informāciju saziņai ar mēru / pašvaldības vadītāju / juridisko pārstāvi, t. i., personu,
kura ir tiesīga parakstīt dotācijas nolīgumu. Lieciet vērā! Mēs iesakām dotācijas nolīgumu parakstīt
TIEŠI pašvaldības vadītājam, nevis kādam juridiskam pārstāvim. Ja mērs / pašvaldības vadītājs
tomēr vēlas izvirzīt citu personu, kas parakstīs dotācijas nolīgumu (t. i., “pilnvaroto personu”),
reģistrējoties jānorāda arī šīs “pilnvarotās personas” kontaktinformācija.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekļuve portālam vienmēr ir saistīta ar konkrētu personu (arī ar personas epasta adresi), kura reģistrēšanās laikā izveidojusi EU Login kontu un tādējādi portālā ir uzrādīta kā
“kontaktpersona”. Tāpēc, lai atvieglotu dotācijas nolīguma parakstīšanu, mēs stingri iesakām, lai
“pilnvarotā persona”, ja vēlaties tādu iecelt, būtu tā pati, kas “kontaktpersona” (tostarp norādītā epasta adrese).
“Pašvaldību apvienības” var reģistrēt vairākas pašvaldības, lai vienkāršotu šo reģistrāciju pārvaldību.
Tomēr katrai apvienībai tiks prasīts par katru reģistrējamo pašvaldību tiešsaistē iesniegt atsevišķu
galīgo pieteikumu. Ievērojiet, ka pašvaldību apvienības nav tiesīgas saņemt vaučeru; vaučeru piešķir
atsevišķai pašvaldībai, kas skaitās saņēmēja.
Visos gadījumos tiks publiskots tikai reģistrētās pašvaldības nosaukums (sk. 8.1. jautājumu par datu
aizsardzību).
Veicot reģistrāciju (vai iesniedzot pieteikumu) pašvaldībām nav jāpievieno ierīkojamā Wi-Fi tīkla
tehniskais apraksts vai dokumentācija. Nav nepieciešami arī projekta izmaksu iepriekšēji novērtējumi
(piemēram, Wi-Fi uzstādītāju aplēses).

2.2. Mēs esam Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums. Kā un kad varam reģistrēties?
Kā varam mainīt savus datus?
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi tiek aicināti piedalīties WiFi4EU iniciatīvā. WiFi4EU portālā ir pieejams
reģistrēto Wi-Fi uzstādītāju saraksts. Pašvaldības var iepazīties ar šo sarakstu, ja tās ir saņēmušas
vaučeru un meklē Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumus savā teritorijā, kuri varētu sniegt attiecīgos
pakalpojumus.
Lai paustu interesi, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumiem jāreģistrējas WiFi4EU portālā. Lai sāktu
reģistrāciju, dodieties uz WiFi4EU portāla mājaslapu. Norādiet informāciju par darbības valsti(-īm) un
reģionu(-iem), kā arī informāciju par uzņēmuma kontaktpersonu un bankas rekvizītus.
Savu uzņēmumu portālā reģistrējiet tikai VIENREIZ. Ja nav iespējams piekļūt reģistrācijas datiem vai
tos mainīt, sazinieties ar palīdzības dienestu:https://europa.eu/european-union/contact/write-tous_en.
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Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi var reģistrēties WiFi4EU portālā jebkurā laikā. Tomēr, lai pēc projekta
pabeigšanas varētu iesniegt pieprasīto informāciju par tīkla ierīkošanu, tiem jābūt reģistrētiem
portālā, ja izraudzītā pašvaldība ir noslēgusi ar tiem līgumu par WiFi4EU tīkla ierīkošanu.

2.3. Kā portālā var rediģēt/atjaunināt savas pašvaldības reģistrācijas datus?
Pašvaldības var katrā laikā mainīt gandrīz visus savus portālā ievadītos datus, izņemot tos, kas ievadīti
īsajā starplaikā, kad uzaicinājums ir publicēts, bet nav noslēdzies, savukārt pašvaldības, kam piešķirts
vaučers, – laikā, kamēr dotācijas nolīgumu nav parakstījušas abas puses. Var būt jāievada, piemēram,
jauna pašvaldības vadītāja / mēra / juridiskā pārstāvja vārds un/vai e-adrese pēc pašvaldību
vēlēšanām vai iekšējām organizatoriskām pārmaiņām, vai kontaktpersonas vārda un/vai adreses,
apliecinošo dokumentu u. c. izmaiņas.
Vienīgie dati, kurus pašvaldība nevar tieši rediģēt/atjaunināt, ir tās personas e-adrese, kura
pašvaldību sākotnēji reģistrējusi portālā, jo tā ir saistīta ar kontaktpersonas “EU Login” kontu. Taču
var arī lūgt Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūru (HaDEA) nokārtot kontaktpersonas e-pasta
adreses atjaunināšanu/nomaiņu:
1. nosūtīt e-vēstuli uz adresi HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu, tēmas rindiņā ierakstot
“CONTACT PERSON UPDATE”;
2.
sniedzot šādas ziņas:
▪ pašvaldības nosaukums,
▪ valsts nosaukums,
▪ līdzšinējās kontaktpersonas e-adrese, kas redzama WiFi4EU portālā,
▪ jaunās kontaktpersonas e-pasta adrese, vārds un uzvārds
(Ievērot, ka tai vispirms jābūt reģistrētai sistēmā EU Login. Sīkāk par EU Login konta izveidi sk.
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
Nosūtot aprakstīto pieprasījumu, pašvaldības apstiprina, ka e-vēstulē sniegtās ziņas ir pareizas un
tādā pašā veidā pēc vajadzības tiks izmantotas visā attiecīgā ar WiFi4EU saistītā sarakstē/tālākā
darbībā.
Pēc jūsu pieprasījuma Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) izdarīs nepieciešamās
izmaiņas un pēc to pabeigšanas to darīs zināmu tieši jums.

3. PIETEIKŠANĀS
3.1. Mēs esam pašvaldība. Kā un kad mēs varam iesniegt pieteikumu?
Lai atsauktos uz WiFi4EU uzaicinājumu iesniegt pieteikumu, pašvaldībām vispirms ir jāreģistrējas
WiFi4EU portālā, izmantojot derīgu “EU Login” kontu.
Pēc uzaicinājuma izsludināšanas pašvaldības savu pieteikumu varēs iesniegt, portāla lapā “Mans
pieteikums” noklikšķinot uz pogas “Pieteikties uz vaučeru”.
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3.2. Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu?
Lai iesniegtu pieteikumu, pašvaldībām vispirms jāpabeidz reģistrācija, augšupielādējot WiFi4EU
portālā šādus divus pieprasītos apliecinošos dokumentus:
1. Aizpildīta piekrišanas apliecinājuma veidlapa, iekļaujot juridiskā pārstāvja / pašvaldības vadītāja
pases vai personas apliecības kopiju.
2. Iecelšanas akta vai dokumenta kopija, kas apliecina, ka juridiskais pārstāvis (mērs / pašvaldības
vadītājs) juridiski pārstāv pašvaldību.
Ja juridiskais pārstāvis vēlas pilnvarot personu parakstīt dotācijas nolīgumu viņa / viņas vārdā, tad ne
vēlāk kā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas jāiesniedz arī šādi divi papildu dokumenti:
- pilnvarotās personas veidlapa, ko parakstījis gan juridiskais pārstāvis (t. i., mērs /
pašvaldības vadītājs), gan pilnvarotā persona, kas parakstīs dotācijas nolīgumu;
- pilnvarotās personas pases / personas apliecības kopija.
Piekrišanas apliecinājuma veidlapa un pilnvarotās personas veidlapa ir pieejama visās dalībvalstu
valodās WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija”.
Visas apliecinošo dokumentu veidnes ir pieejamas Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūras
(HaDEA) vietnē par WiFi4EU: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu_en. Aizpildītās veidnes kā atsevišķas datnes piemērotā formātā (.pdf, .png vai .jpg)
jāielādē WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija”.

3.3. Vai ir iespējams jau tagad sākt darbu pie Wi-Fi tīkla un pēc tam izmantot
vaučeru, tādu saņemot?
Saskaņā
ar
ES
Finanšu
regulu
(sk.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046) dotāciju nedrīkst piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau
pabeigtiem pasākumiem. Citiem vārdiem sakot, par instalāciju, kas ir pilnībā pabeigta un nodota
ekspluatācijā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas, nav tiesību saņemt vaučeru.

4. ATLASE UN PIEŠĶIRŠANA
4.1. Kā tiks atlasīti vaučera saņēmēji?
Pašvaldības tiks atlasītas rindas kārtībā, pamatojoties uz pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku (t.
i., laiku, kad tās nospiedušas pieteikšanās pogu portālā, NEVIS reģistrēšanās datumu un laiku). Sīkāka
informācija par atlases procesu pieejama uzaicinājuma teksta 7. iedaļā.

4.2. Nevaru parakstīt dotācijas nolīgumu. Kas man jādara?
Izņēmuma gadījumos dotācijas nolīguma parakstīšana var tikt bloķēta dēļ tā, kā tika veikta
reģistrācija portālā.
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Piemēram, ja mēra / pašvaldības vadītāja / juridiskā pārstāvja e-pasta adrese ir tāda pati kā
kontaktpersonas e-pasta adrese, bet mēra un kontaktpersonas vārds un uzvārds atšķiras, dotācijas
nolīguma parakstīšana var nebūt iespējama. Lai to labotu, visvienkāršāk pašvaldībai ir nomainīt mēra
e-pasta adresi (sk. 2.3. jautājumu). Cits variants – pašvaldība var pilnvarot kontaktpersonu parakstīt
dotācijas nolīgumu.
Ja jums ir konkrēti IT/tehniska rakstura jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Palīdzības dienestu,
izskaidrojot savu problēmu un pievienojot attiecīgos ekrānuzņēmumus!

4.3. Kā tiek izmantots rezerves saraksts?
Ja konkrētā uzaicinājuma vaučeriem tiek piešķirts papildu finansējums un saistībā ar šo uzaicinājumu
pašvaldība ir iekļauta joprojām derīgā rezerves sarakstā, konkrētajai pašvaldībai tomēr var piedāvāt
parakstīt dotācijas nolīgumu.
Praksē tas nozīmē, ka gadījumā, kad no galvenā saraksta tiek izslēgts kāds pieteikuma iesniedzējs,
tiek izraudzīts cits pieteikuma iesniedzējs no rezerves saraksta gan rindas kārtībā, gan pēc ģeogrāfiskā
līdzsvara principa, kā norādīts uzaicinājuma atlases kritēriju izklāstā (7. iedaļa).
Ja vēl būs pieejami budžeta līdzekļi un iespēja parakstīt dotācijas nolīgumu, rezerves sarakstā
iekļautie pieteikumu iesniedzēji tiks laikus informēti pa e-pastu.

4.4. Vai ir iespējams izstāties no WiFi4EU iniciatīvas pat pēc dotācijas
nolīguma parakstīšanas?
Jā, pat pēc tam, kad pašvaldība WiFi4EU portālā ir parakstījusi dotācijas nolīgumu, tā vēl aizvien var
nolemt izstāties no WiFi4EU iniciatīvas. Šādā gadījumā pašvaldībai jāinformē Eiropas Veselības un
digitālā izpildaģentūra (HaDEA) (adrese HADEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) un jāiesniedz oficiāla
vēstule, kuru parakstījis mērs un kurā skaidri norādīti izstāšanās iemesli. Eiropas Veselības un digitālā
izpildaģentūra (HaDEA) pēc tam noformēs izstāšanos un attiecīgi informēs pašvaldību.

5. ĪSTENOŠANA UN DARBĪBA
(piezīmi par īpašiem tehniskiem jautājumiem skatīt arī 9. iedaļā)

5.1. Mūsu pašvaldība ir saņēmusi vaučeru, un dotācijas nolīgumu ir
parakstījusi gan mūsu pašvaldība, gan Eiropas Komisija/ Inovācijas un tīklu
izpildaģentūra (INEA). Ko darīt tālāk?
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Pašvaldībai jānodrošina, ka uzstādīšana ir pilnīgi pabeigta un ierīkotais tīkls sāk darboties 32 mēnešu
laikā (1., 2. un 3. uzaicinājuma gadījumā) vai 24 mēnešu laikā (4. uzaicinājuma gadījumā) pēc
dotācijas nolīguma abpusējas parakstīšanas.
Vispirms pašvaldībai jāizvēlas Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums, kas veiks darbus (ņemiet vērā, ka
izvēlētajam Wi-Fi uzstādītājam arī ir jāreģistrējas portālā; sk. 2.2. jautājumu).
Katra pašvaldība var slēgt līgumu par bezvadu iekārtu uzstādīšanu ar pašas izraudzītu Wi-Fi
uzstādīšanas uzņēmumu. Ņemiet vērā, ka Komisija/izpildaģentūra neiejauksies pašvaldību un to
attiecīgo Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu līgumattiecībās.
Pašvaldības izraudzīsies sabiedriskās dzīves centrus, kuros ierīkot WiFi4EU tīklājus. Wi-Fi tīklāji
jāierīko vietās, kur vēl nav līdzīga bezmaksas bezvadu interneta piedāvājuma.
Pašvaldības ir atbildīgas par interneta abonementa finansējumu un aprīkojuma uzturēšanu, lai vismaz
trīs (3) gadus pēc tīkla ierīkošanas bez maksas piedāvātu augstas kvalitātes bezvadu internetu
iedzīvotājiem un viesiem.
Pašvaldībām arī jāgādā, lai WiFi4EU vizuālā identitāte būtu skaidri pamanāma sabiedriskās vietās,
kurās tiek piedāvāts WiFi4EU interneta pieslēgums. Sīkāka informācija par vizuālās identitātes
noteikumiem, kā arī WiFi4EU emblēma / logotips ir pieejams Eiropas Veselības un digitālā
izpildaģentūras
(HaDEA)
tīmekļvietnē
par
WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en.
Sīkāku informāciju par iniciatīvas īpašajām tehniskajām prasībām skatīt uzaicinājuma teksta
6.2. iedaļā.

5.2. Kādas izmaksas paredzēts segt ar vaučeru?
WiFi4EU vaučers tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums, kas paredzēts, lai segtu tikai tādas Wi-Fi
tīklāju iekārtu un uzstādīšanas izmaksas, kuras atbilst prasībām, kas noteiktas uzaicinājuma tekstā un
ar izvēlētajām pašvaldībām parakstītā dotācijas nolīguma I pielikumā.
Iekārtās ietilpst elementi, kas nepieciešami WiFi4EU tīkla ierīkošanai, piemēram, elektroapgādes
ierīces (kā adapteris barošanai no Ethernet (PoE), strāvas adapteris, PoE komutators) vai iekārtas
interneta savienojuma izveidošanai (kā maršrutētāji, komutatori, ugunsmūri). Tomēr vaučera
galvenajam mērķim jābūt piekļuves punktiem, ievērojot pieprasīto minimālo uzstādāmo piekļuves
punktu skaitu (sk. arī 9.2. jautājumu).
Pašvaldības var arī iekārtas nomāt ar pirkšanas iespēju.
Pašvaldība būs atbildīga par savienojamības (interneta abonementu) un iekārtu uzturēšanas un
ekspluatācijas izmaksām vismaz trīs (3) gadus.
Sīkāku informāciju par maksājumiem skatīt arī 6. iedaļā.
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5.3. Ko nav paredzēts segt ar vaučeru?
Vaučers nav izmantojams iekārtām, kas paredzētas, lai paplašinātu tīklu, no citas vietas nodrošinot
atvilces maršrutēšanas savienojamību ar WiFi4EU atrašanās vietu. Ierīkošanas vietā jau jābūt
pieejamam interneta pieslēgumam, un trīs gadus par tā uzturēšanu atbild pašvaldība.

5.4. Vai projekts var būt plašāks nekā tam paredzētais vaučera finansējums?
Vai var savienot vairākus vietējās sabiedriskās dzīves centrus?
Pašvaldības var izmantot WiFi4EU vaučeru, lai daļēji finansētu lielākas vērtības projektu; tāpēc tīklāja
aprīkojuma un uzstādīšanas izmaksas, kas pārsniedz vaučera vērtību, sedz saskaņā ar līgumu starp
Wi-Fi nodrošinātāju un pašvaldību.
Piemēram, vairākus vietējās sabiedriskās dzīves centrus ir iespējams savienot vienā tīklā (viena
caurlaides lapa) vai vairākos tīklos (dažādas caurlaides lapas). Tomēr, ja iekārtu un uzstādīšanas
izmaksas pārsniedz vaučera vērtību, atlikušās izmaksas būs jāsedz pašvaldībām vai citiem valsts /
reģiona finansējuma avotiem.

5.5. Vai pastāvošie publiskie Wi-Fi tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā?
Pastāvošie publiskie Wi-Fi tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā, ja tiks ievēroti nosacījumi un
dotācijas nolīguma I pielikumā aprakstītās tehniskās specifikācijas, kuru nolūks ir panākt, ka netiek
mainīti WiFi4EU galvenie aspekti, piemēram, tas, ka piekļuvei jābūt bez maksas un bez
diskriminējošiem nosacījumiem un jāievēro dažas prasības par pazīšanas zīmēm.
Esošie tīkli varēs iesaistīties WiFi4EU iniciatīvā arī tad, ja neizmantos vaučerus. Patlaban tiek meklēti
piemēroti risinājumi dažādām situācijām, kuras varētu rasties.

5.6. Kas domāts ar to, ka WiFi4EU tīklam jānodrošina “lejuplādes ātrums
vismaz 30 Mb/s”?
WiFi4EU tīkliem jāspēj visiem galalietotājiem nodrošināt interneta izmantošanu augstā kvalitātē.
Tādēļ uzvarējušajām pašvaldībām jāievēro dotācijas nolīguma I.3. iedaļas nosacījumi: “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 – ja tāds ir – dotācijas saņēmējs izmanto savām iekšējās savienojamības vajadzībām.”
Lai varētu pārbaudīt minēto līgumsaistību izpildi, WiFi4EU īstenošanas II posms (sk. biežāk uzdoto
jautājumu 9.4. punktu), kas plānots 2020. gadā, atbilstoši dotācijas nolīguma parauga I.3. pantam
ļaus uzraudzīt WiFi4EU piekļuves punktu pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi. Katrā tīklā visu
piekļuves punktu (vismaz 10) lejupielādes ātrumam summā jābūt vismaz 30 Mb/s. Pašvaldības tiek
mudinātas galalietotāju interesēs nodrošināt lielāko iespējamo ātrumu, saskaņā ar Eiropas Komisijas
noteiktajiem savienojamības mērķiem (Regulas (ES) 2017/1953 2. apsvērums – sk. https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).
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5.7. Kas notiek, ja nevar garantēt 30 Mb/s lejupielādes ātrumu?
Saskaņā ar dotācijas nolīguma I pielikumu / I.3. pantu pašvaldība abonē masveida tirgus interneta
pieslēguma piedāvājumu, kas ir līdzvērtīgs tās teritorijā pieejamajam lielākajam ātrumam, un
nodrošina, ka šis atvilces ātruma rādītājs ir vismaz līdzvērtīgs tam (ja tāds ir), ko pašvaldība izmanto
savām iekšējām savienojamības vajadzībām, un jebkurā gadījumā nodrošina vismaz 30 Mb/s
lejupielādi. Tāpēc šī prasība attiecas uz atvilces interneta savienojumu, nevis uz katru lietotāju.
Atvilces maršrutēšanas savienojamība, kas sasniedz 30 Mb/s, jāsasniedz 32 mēnešu laikā (1., 2. un 3.
uzaicinājuma gadījumā) vai 24 mēnešu laikā (4. uzaicinājuma gadījumā) pēc dotācijas nolīguma
abpusējas parakstīšanas. Īslaicīgi ātruma samazinājumi neparedzētu apstākļu dēļ ir pieņemami, bet
tie tiks sistemātiski uzraudzīti un ziņoti. Ātruma samazināšanās nedrīkst notikt samazināta atvilces
ātruma dēļ. Mērķis ir nodrošināt ne tikai bezmaksas, bet arī ātru un efektīvu Wi-Fi savienojumu.

5.8. Kas ir piekļūšana par brīvu?
Regulas (ES) 2017/1953 4. apsvērums (sk. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj) nosaka,
ka WiFi4EU tīklāju pakalpojumiem pirmos trīs (3) darbības gadus jābūt par brīvu, t. i., “bez attiecīgas
atlīdzības, neizmantojot ne tiešu samaksu, ne citus atlīdzināšanas veidus, kā komercreklāmas vai
personas datu sniegšanu komerciāliem nolūkiem”.
Jebkura reklāma caurlaides lapā (t. i., pašvaldības tīmekļa lapa, kas tiek rādīta jauniem lietotājiem),
kas ir pašvaldības ieņēmumu avots, vai prasība galalietotājiem pirkt jebkuru produktu vai
pakalpojumu, lai piekļūtu tīklam, nebūtu uzskatāma par “bezmaksas pakalpojumu” šīs regulas
nozīmē.

5.9. Cik ilgi WiFi4EU vaučers ir derīgs?
WiFi4EU vaučera derīguma termiņš sākas dienā, kad ES izpildaģentūra paraksta dotācijas nolīgumu,
un beidzas īstenošanas perioda beigās.
Sākotnējais īstenošanas periods bija 18 mēneši; tas divreiz tika pagarināts, lai mazinātu koronavīrusa
pandēmijas ietekmi uz WiFi4EU tīklu izvēršanu. Tagad tas ir 32 mēneši 1., 2. un 3. uzaicinājuma
saņēmējiem un 24 mēneši 4. uzaicinājuma saņēmējiem. Visas īstenošanas pamatnostādnes ir
atrodamas
Eiropas
Veselības
un
digitālā
izpildaģentūras
(HaDEA)
tīmekļvietnē:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en
Pēc šī maksimālā īstenošanas perioda vaučera derīguma termiņš beidzas, un Wi-Fi uzstādīšanas
uzņēmumi vairs nevar tos izmantot.

5.10 Kas notiek, ja WiFi4EU tīkls netiek paziņots ieviešanas termiņā?
Visas īstenošanas pamatnostādnes ir atrodamas Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūras
(HaDEA)
tīmekļvietnē:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu/deadlines-wifi4eu-beneficiaries_en Kad īstenošanas termiņš beidzies, Wi-Fi
uzstādīšanas uzņēmums nevar iesniegt uzstādīšanas ziņojumu, bet pašvaldība nevar uzstādīšanas
ziņojumu apstiprināt WiFi4EU portālā. Vaučeru nevar apmaksāt, tāpēc ka projekts netika pabeigts
dotācijas nolīgumā paredzētajā īstenošanas periodā.
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Saskaņā ar dotācijas nolīguma II.25.4. pantu ar pirmo oficiālo paziņojumu vienu mēnesi iepriekš
pašvaldību un izvēlēto Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu informē par īstenošanas termiņu, uzsverot, ka
vaučera maksājums tiks veikts tikai tad, ja pašvaldība apstiprinās uzstādīšanas ziņojumu pirms
īstenošanas termiņa. Pēc īstenošanas termiņa beigām tiek nosūtīts otrs oficiāls paziņojums, lai
informētu pašvaldību un izvēlēto Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu, ka WiFi4EU vaučers ir zaudēts.
Ja pašvaldība vai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums nesaņem nevienu no abiem oficiālajiem
paziņojumiem, nekavējoties par to informējiet WiFi4EU komandu, pa e-pastu nosūtot vēstuli uz šādu
adresi: HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11. Vai WiFi4EU tīkliem ir jāpiemēro drošības elementi?
Daži drošības elementi tiks noteikti iekārtu tehniskajās specifikācijās un sīki izklāstīti dotācijas
nolīgumā, konkrētāk, I pielikumā. Pašvaldības būs atbildīgas par katra WiFi4EU tīkla pārvaldību
vietējā līmenī un attiecīgi definēs drošības iestatījumus saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem.
Sākotnējā posmā brīvi pieejamo WiFi4EU tīklāju dati nebūs jāšifrē. Taču paredzēts, ka I posmā tiks
izveidota vienota autentifikācijas platforma, kurā būs ieviesti papildu drošības elementi galalietotāju
savienojumiem un kura arī sekmēs WiFi4EU tīklāju vienlaidu viesabonēšanu dažādās zonās.

5.12. Kāds ir uzstādītāja atlases termiņš?
Pašvaldībām doti 32 mēneši (1., 2. un 3. uzaicinājuma gadījumā) vai 24 mēneši (4. uzaicinājuma
gadījumā) projekta īstenošanai saskaņā ar dotācijas nolīgumu. Ņemiet vērā, ka šī 32 mēnešu ((1., 2.
un 3. uzaicinājuma gadījumā) vai 24 mēnešu (4. uzaicinājuma gadījumā) īstenošanas perioda laikā nav
noteikts uzstādītāja atlases termiņš. Tomēr pašvaldībām ir ļoti ieteicams pēc iespējas ātrāk veikt
atlasi WiFi4EU portālā, lai spētu ievērot galīgo īstenošanas termiņu un paspētu izdarīt citas svarīgas
darbības, kas jāpabeidz pirms šā termiņa.

6. MAKSĀJUMS
6.1. Kā saņemt maksājumu par vaučeru, t. i., kādas darbības jāveic, lai varētu
norēķināties ar Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu?
Lai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums varētu no Eiropas Komisijas saņemt maksājumu par vaučeru
15 000 eiro vērtībā, jābūt norādītajā secībā veiktām visām šīm darbībām:
1. uzstādīšanas uzņēmumam jābūt reģistrētam WiFi4EU portālā;
2. pašvaldībai jābūt portālā norādījušai uzstādīšanas uzņēmumu kā šo pakalpojumu sniedzēju;
3. uzstādīšanas uzņēmumam jābūt WiFi4EU portālā (lapas “Mana reģistrācija” sadaļā “Bankas
konts”) ievadījušam datus par vienu vai vairākiem bankas kontiem, norādot visu attiecīgo
informāciju un apliecinošos dokumentus. Ar bankas konta reģistrāciju vien nepietiek, lai
bankas kontu nosūtītu validēšanai. Jāizpilda arī 4. punkts;
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4. uzstādīšanas uzņēmumam jābūt (vienu no) tā reģistrētos(-ajiem) bankas kontus(-iem)
sasaistījušam ar pašvaldību maksājuma veikšanai. Tas jādara WiFi4EU portāla lapas “Mana
uzstādīšana” sadaļā “Bankas konts”, noklikšķinot uz “Izvēlēties bankas kontu”. Tikai tad
Komisija sāks bankas konta validēšanu;
5. Komisijai jābūt WiFi4EU portālā apstiprinājušai bankas konta informāciju (sk. arī 6.5. un 6.6.
jautājumu);
6. uzstādīšanas uzņēmumam jābūt iesniegušam uzstādīšanas ziņojumu (saskaņā ar dotācijas
nolīguma 4. pantu), kam pēc tam jābūt WiFi4EU portālā gan pašvaldības, gan Komisijas
apstiprinātam.

6.2. Vai vaučers sedz pievienotās vērtības nodokli (PVN)?
Vaučers ir vienreizējs (gabalsummas) maksājums, kas paredzēts pasākuma īstenošanas izmaksu
segšanai. Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) neskatīs faktiski radušos izmaksu,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), atbilstību prasībām par tiesīgumu saņemt finansējumu.
Arī tālāk 6.3. jautājumā norādīts, ka pašvaldībām būs pašām jāsedz izmaksas, kas pārsniedz vaučera
vērtību 15 000 eiro (neatkarīgi no tā, vai ir iekļauts PVN).

6.3. Ko tad, ja uzstādīšanas izmaksas ir lielākas vai mazākas par 15 000 eiro?
Saskaņā ar WiFi4EU uzaicinājuma teksta 4. pantu katra piešķiramā vaučera summa ir 15 000 eiro
vienreizēja maksājuma veidā. Ar vaučeru nevar segt nekādu atlikumu. Neizmantotais piešķīrums nav
atdodams Eiropas Komisijai.

6.4. Vai pašvaldība var tīkla izveidi uzdot vairākām trešām personām un šim
nolūkam pieprasīt vaučera sadalīšanu vairākiem Wi-Fi uzstādītājiem?
WiFi4EU vaučeri attiecas tikai uz Wi-Fi piekļuves punkta iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Vaučera
summu var izmaksāt tikai vienam Wi-Fi uzstādītājam, ko šim mērķim portālā izvēlējusies pašvaldība.
Ņemiet vērā, ka izvēlētais Wi-Fi uzstādītājs var izmantot ārpakalpojumus vai deleģēt daļu uzdevumu
citiem uzņēmumiem. Šajā gadījumā pašvaldības pienākums ir to pārvaldīt, paturot prātā, ka
maksājums tiks veikts tikai sākotnēji izvēlētajam uzstādītājam.

6.5. Kā notiek Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma bankas konta validēšana?
Pēc tam, kad pašvaldība izraudzījusies Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu, tam:
1) jānorāda tā bankas konta rekvizīti, kurā tas vēlas saņemt maksājumu (WiFi4EU portāla
lapas “Mana reģistrācija” sadaļā “Bankas konts”, sk. arī 6.6 jautājumu) un
2) jāpievieno attiecīgi apliecinošie dokumenti.
3) WiFi4EU portālā bankas konts, kurā uzņēmums vēlētos saņemt maksājumu, jāsasaista ar
pašvaldību, kurā tas veic/ir veicis uzstādīšanu (sk. arī 6.1. jautājuma 4. punktu).
Pēc bankas konta norādīšanas un tikai pēc tam, kad uzstādīšanas uzņēmums WiFi4EU portālā bankas
kontu, kurā tas vēlētos saņemt maksājumu, ir sasaistījis ar pašvaldību, kurā tas veic/ir veicis
uzstādīšanu, Komisijas dienesti, veicot vairākas pārbaudes, validē gan bankas informāciju, gan
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apliecinošos dokumentus. Validēšana sāksies tikai tad, kad Wi-Fi uzstādītājs maksājumam būs
norādījis vismaz vienas pašvaldības īpašu bankas kontu. Pēc tam, tiklīdz visas pārbaudes būs
apmierinoši noslēgušās, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam pa e-pastu tiks paziņots, ka validācija ir
sekmīgi pabeigta. Ja validācijas procesa pabeigšanai būs vajadzīga papildu informācija, tas pa e-pastu
attiecīgi tiks paziņots Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam. Šī procesa norisei Wi-Fi uzstādīšanas
uzņēmums var arī sekot līdzi portāla lapā “Mana reģistrācija”.

6.6. Kāda informācija jāsniedz par bankas kontu WiFi4EU portālā, un kādi dati
jāievada?
WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija” sadaļā “Bankas konts” jāievada tālāk prasītie dati.
•

•

•
•

•

Konta nosaukums: vārds/nosaukums, ar kuru bankas konts atvērts. Tas var sakrist ar konta
turētāja vārdu/nosaukumu, taču tas nav obligāti (piemēram, ja tas ir kopīgs konts, īpašam
nolūkam izveidots konts). Konta nosaukums, kas parasti norādīts bankas izrakstā vai citā
bankas dokumentā, ir nosaukums, kas jāievada portālā.
IBAN: IBAN jeb starptautiskais bankas konta numurs (saīsinājums no angļu International Bank
Account Number) ir starptautiskam standartam atbilstoši veidots konta numurs, kuru
izmantojot, bankas var veikt pārrobežu darījumus dažādu valstu starpā.
Bankas nosaukums: tās saņēmējas bankas nosaukums, kurā konta turētājam ir bankas konts.
BIC/SWIFT kods: BIC (angļu Business Identifier Code saīsinājums) jeb uzņēmuma
identifikācijas kodu Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība jeb SWIFT
piešķir bankām (par maksu).
Valsts: Valsts, kurā atrodas bankas konts.

WiFi4EU portāla lapā “Mana reģistrācija” sadaļā “Dati par konta turētāju” jāievada šādi dati:
•

Iela – mājas numurs – pilsēta – valsts: tā ir konta turētāja adrese, kas deklarēta bankā.

6.7. Kādā kārtībā Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums var saņemt maksājumu?
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam vispirms jābūt validētiem portālā norādītajiem bankas rekvizītiem
(sk. 6.1 un 6.5 jautājumu). Tiklīdz informācija ir validēta:
1. Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums WiFi4EU portālā nosūta pašvaldībai uzstādīšanas ziņojumu
validēšanai.
2. Pašvaldība portālā validē uzstādīšanas ziņojumu, apstiprinot, ka katrs norādītais piekļuves
punkts tiešām ir izveidots un izvietots saskaņā ar norādītajām GPS koordinātām.
3. Kad pašvaldība validējusi uzstādīšanas ziņojumu, izpildaģentūra 60 dienu laikā:
a) pārbauda, vai Wi-Fi uzstādīšana notikusi atbilstoši dotācijas nolīguma 4.2. pantam (proti,
vai ir izveidots funkcionējošs tīkls, redzams WiFi4EU logotips u. tml.);
b) apstiprina attiecīgās portāla uzstādīšanas ziņojumā sniegtās informācijas kvalitāti un
ticamību un c) veic maksājumu.
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Ja dotācijas nolīguma 4.2. pants nav izpildīts, gan uzstādīšanas ziņojuma apstiprināšana no HaDEA
puses, gan tai sekojošais maksājums tiek apturēts līdz brīdim, kad tiek nodrošināta atbilstība. Ņemiet
vērā arī to, ka svarīgi nodrošināt pareizu fragmenta uzstādīšanu, jo pretējā gadījumā maksājums
nevar tikt veikts. Sk. norādījumus par fragmenta uzstādīšanu un HTML veidni, kas pieejama HaDEA
WiFi4EU vietnē: https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori00_0.pdf.

6.8. Vai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam rēķins jānosūta Eiropas Komisijai/
izpildaģentūrai vai pašvaldībai?
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam rēķins tieši jāizraksta pašvaldībai. Ņemiet vērā, ka Komisija/ Eiropas
Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) neiejauksies nekādās līgumiskās attiecībās starp
pašvaldību un uzstādīšanas uzņēmumu, un tai nav jāsaņem rēķinu kopijas. Atcerieties – pašvaldībām
un Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumiem rēķinu izrakstīšanā jāievēro valstu finansiālie noteikumi. Lai
saņemtu papildu informāciju par publiskā iepirkuma noteikumiem, līgumu slēgšanu un/vai
grāmatvedības uzskaiti, pašvaldības var sazināties ar savas valsts kompetento iestādi.
Lūdzam ņemt vērā arī to, ka pašvaldībām jāglabā visi apliecinošo dokumentu oriģināli, ar kuriem var
pierādīt pareizu īstenošanu trīs gadu laikposmā, skaitot no atlikuma maksājuma dienas. Ja tiek veikta
revīzija, dokumentus glabā līdz šādas revīzijas, apelācijas, tiesvedības vai prasījumu izskatīšanas
slēgšanai.

6.9. Vai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums var mainīt pašvaldībai reiz nosūtītu
uzstādīšanas ziņojumu?
Kad ir pabeigta uzstādīšana, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums iesniedz uzstādīšanas ziņojumu.
Iesniegdams uzstādīšanas ziņojumu, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums apliecina, ka iekārta ir uzstādīta
pilnīgi un atbilstīgidotācijas nolīguma parauga I pielikumā izklāstītajām tehniskajām prasībām. Ja
uzstādīšanas ziņojums iesniegts pārāk ātri, Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam jālūdz pašvaldība to
noraidīt. Ja pašvaldība uzstādīšanas ziņojumu vēl nebūs apstiprinājusi, uzstādīšanas ziņojums nonāks
atpakaļ pie Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma rediģēšanai.
Kolīdz Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmums būs iesniedzis uzstādīšanas ziņojumu, WiFi4EU portāls par to epastā automātiski paziņos pašvaldībai un aicinās to pārbaudīt Wi-Fi uzstādītāja ievadīto informāciju
un apstiprināt, ka iekārta ir uzstādīta pilnīgi un atbilstīgi dotācijas nolīguma parauga I pielikumā
izklāstītajām tehniskajām prasībām.
Pašvaldība var noraidīt uzstādīšanas ziņojumu. WiFi4EU portāls par to e-pastā automātiski paziņos
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam un uzrādīs noraidījuma iemeslu. Ja pašvaldība uzstādīšanas
ziņojumu noraida, tas uzstādīšanas uzņēmumam kļūst rediģējams, lai to varētu grozīt un iesniegt no
jauna.
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Kolīdz pašvaldība uzstādīšanas ziņojumu apstiprinājusi, tas vairs nav rediģējams un grozāms. Izmaiņu
gadījumā pašvaldībai vai Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam ir tās jāpaziņo izpildaģentūrai (uz adresi
HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu), un aģentūra izmaiņas reģistrēs WiFi4EU portālā.
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma iesniegts un pašvaldības apstiprināts uzstādīšanas ziņojums
nepieciešams, lai Komisija varētu sākt noskaidrot, vai ir ievēroti dotācijas nolīguma paraugā izklāstītie
noteikumi. Ja viss saskanēs, Komisija 60 dienu laikā izmaksās vaučera summu.

6.10. Vai īstenošanas periodā (32 mēneši 1., 2. un 3. uzaicinājuma gadījumā
un 24 mēneši 4. uzaicinājuma gadījumā) pašvaldība var mainīt sākotnēji
izraudzīto Wi-Fi uzstādītāju?
Saņēmējs (pašvaldība) var mainīt izraudzīto Wi-Fi uzstādītāju. Saņēmējam jānodrošina, ka
īstenošanas periodā (32 mēneši 1., 2. un 3. uzaicinājuma gadījumā un 24 mēneši 4. uzaicinājuma
gadījumā), kas sākas, kad Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) ir parakstījusi dotācijas nolīgumu,
jaunatlasītajam Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam paliek pietiekami daudz laika, lai pabeigtu Wi-Fi
tīkla(-u) ierīkošanu. Katrā gadījumā tas jāizdara, pirms saņēmējs portālā validē uzstādīšanas ziņojumu
(sk. 6.7. jautājumu). Cilnē “Mans vaučers” noklikšķinot uz Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma saites “Sk.
sīkāk”, saņēmējs var pārskatīt ziņas par Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumu un atjaunināt sākotnējo atlasi.

7. WIFI4EU PORTĀLS
7.1. Nevar ieiet WiFi4EU portālā. Kas jādara?
Ja kādai personai vairs nav piekļuves WiFi4EU portālam (t. i., nav sākotnējā reģistrācijā izmantotā “EU
Login” lietotājvārda un/vai paroles), pašvaldībai e-pastā jāsazinās tieši ar Eiropas Veselības un digitālā
izpildaģentūru (HaDEA). Sk. 2.3. jautājumā aprakstīto procedūru.
Ja jums ir konkrētas IT/tehniska rakstura problēmas, lūdzu, sazinieties ar Palīdzības dienestu,
izskaidrojot savu problēmu!

8. DATU AIZSARDZĪBA
8.1. Kā tiek aizsargāti mani personas dati?
WiFi4EU portāls saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem (jo īpaši Regulu (EK) Nr. 2018/1725)
vāc tikai tos personas datus, kas nepieciešami dalībai WiFi4EU iniciatīvā un tās pārvaldībai, ko veic
Eiropas Komisija/ izpildaģentūra. Dati netiks saglabāti, ja vien tie nav vajadzīgi kontrolei un revīzijai.
Ar daļu no šiem datiem Eiropas Komisija/ izpildaģentūra, ievērojot principu “kam jāzina”, drīkst arī
dalīties ar citām ES iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm (arī reģionālajām vai vietējām
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iestādēm) un dienestiem, kuri saskaņā ar ES tiesību normām atbild par kontroli vai pārbaudēm
(Eiropas Revīzijas palāta, OLAF, Ombuds u. c.).
Sīkāku informāciju skatīt WiFi4EU paziņojumā par privātumu, kas pieejams WiFi4EU portāla
mājaslapā.
Ievērojiet, ka I posmā par WiFi4EU tīkla lietotāju reģistrāciju un autentifikāciju, un tātad arī par katru
persondatu vākšanu un apstrādi atbildēs katra pašvaldība un tās nolīgtais interneta pakalpojumu
sniedzējs. Šajā posmā būs jānodrošina katra WiFi4EU tīklāja atbilstība paziņojumam par privātumu un
piemērojamajiem valsts un ES tiesību aktiem, jo sevišķi Regulai (EK) Nr. 2018/1725.
II posmā vienotais autentifikācijas pakalpojums dos iespēju galalietotājiem vienreiz reģistrēties un
pēc tam "viesoties” visos WiFi4EU tīklājos bez lietotājvārda un paroles atkalievadīšanas.

9. TEHNISKIE JAUTĀJUMI
9.1. Kas ir “domēna nosaukums” saskaņā ar dotācijas nolīguma 4.1. panta
definīciju?
Domēna nosaukums ir WiFi4EU tīkla (URL) caurlaides lapas tīmekļa adrese. Ņemiet vērā, ka tas
attiecas uz tīmekļa vietni, kurā atrodas caurlaides lapa, nevis uz tīmekļa vietni, kurā lietotājs tiks
novirzīts uzreiz pēc ieiešanas. To izvēlas pašvaldība.

9.2. Piekļuves punkti
9.2.1 Kādas ir WiFi4EU piekļuves punktu tehniskās prasības?
Iekārtu tehniskās specifikācijas ir sīki aprakstītas uzaicinājuma teksta 6.2.2. iedaļā, kā arī pašvaldību
un Komisijas parakstītā dotācijas nolīguma I pielikuma I.2. pantā.
Pašvaldība nodrošina, ka katrs piekļuves punkts:
• atbalsta divjoslu (2,4–5 GHz) savienojuma vienlaicīgu izmantošanu;
• 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 piekļuves punktus;
• 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;
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•
•

veidots tā, ka tam ir vismaz 2x2 daudzkanālu ievadizvade (MIMO);
ir saderīgs ar tīklāju 2.0 (“Passpoint Wi-Fi Alliance” sertifikācijas programma).

9.2.2. Kāds ir minimālais uzstādāmo / iekštelpu vai āra piekļuves punktu skaits?
Minimālais piekļuves punktu skaits, kā norādīts arī uzaicinājuma teksta 6.2.2. iedaļā un dotācijas
nolīguma 1. pielikuma I.2. pantā, ir šāds:
Minimālais āra piekļuves punktu skaits

Minimālais iekštelpu piekļuves punktu
skaits
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9.2.3. Vai var samazināt minimālo piekļuves punktu skaitu (un samazināt vaučera summu)?
Nē, nevar. Piekļuves punktu skaitu nosaka dotācijas nolīguma 1. pielikuma I.2. pants. Atkāpe no tā
nav iespējama, jo shēma nav paredzēta daļējai finansēšanai vai nosacījumu daļējai izpildei. Tomēr
piekļuves punkti var aptvert vairākas zonas pat tad, ja tie neatrodas viens otra tuvumā vai nav
savstarpēji saistīti. Turklāt vienā atrašanās vietā var uzstādīt vairāk nekā vienu piekļuves punktu
(piemēram, lai pastiprinātu Wi-Fi signāla uztveršanu).

9.2.4. Cik tīklu vajadzētu izveidot vienam projektam? Vai ir lietderīgi izveidot vairākus tīklus vienā
pašvaldībā?
Vienā tīklā var mitināt visus piekļuves punktus neatkarīgi no interneta pakalpojumu sniedzēja vai no
piekļuves punkta IP. Lai gan vairāku tīklu izveide principā ir atļauta, tā būtu jāpamato ar
nepieciešamību izveidot un uzturēt vairākas caurlaides lapas (pa vienai katram tīklam), piemēram, ja
tiek veidots viens tīkls vietējam muzejam un otrs tīkls visiem citiem piekļuves punktiem (pilsētas
domei, gājēju zonai, parkam utt.).
Kā norādīts iepriekš, lai gan nekas neliedz Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam izvērst vairākus tīklus un
minimālo piekļuves punktu skaitu sadalīt starp dažādiem tīkliem, turpmāk norādīto iemeslu dēļ ir ļoti
ieteicams izvērst pēc iespējas mazāk tīklu.
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1. Tīkli, kuros ir neliels skaits piekļuves punktu, mēdz vienā nedēļā tvert tikai ļoti nedaudzus
savienojumus, un tā rezultātā WiFi4EU attālās pārraudzības sistēma sāk sūtīt automātiskus
brīdinājuma ziņojumus.
2. Katrs WiFi4EU tīkls, kas tiek izvērsts, jāsavieno ar citu caurlaides lapu.
3. Vairāki tīkli — un līdz ar to vairākas caurlaides lapas — palielina kopējās darbības un uzturēšanas
izmaksas.
4. Visbeidzot, ja darbojas vairāki tīkli, atbilstības pārbaudes, ko WiFi4EU attālās pārraudzības sistēma
veic pirms maksājuma izdarīšanas, tiks veiktas katrā deklarētajā tīklā atsevišķi. Citiem vārdiem sakot,
ja vien katrs deklarētais tīkls neatbilst tehnisko prasību minimumam, kas norādīts dotācijas nolīguma
4.2. pantā (piemēram, vizuālā identitāte, galalietotājiem pieejamais savienojamības minimums),
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra nevar veikt maksājumu par vaučeru.
Tomēr pašvaldībai var būt lietderīgi izvērst vairākus tīklus (t. i., minimālo piekļuves punktu skaitu
sadalīt starp vairākiem tīkliem), ja tā uzskata, ka ir svarīgi popularizēt savus digitālos pakalpojumus
atsevišķās mērķlapās (caurlaides lapās). Piemēram, pašvaldībai var būt viens tīkls, kurā ir piekļuves
punkti, kas atrodas pilsētas domē/citās publiskās ēkās un piedāvā e-pārvaldes pakalpojumus
vietējiem iedzīvotājiem, un otrs tīkls, kurā ir piekļuves punkti, kas atrodas tūrisma informācijas
centrā/citos kultūras objektos un paredzēti ārējiem apmeklētājiem.

9.2.5. Vai katrā atrašanās vietā var būt vairāk par vienu piekļuves punktu?
Var. Dotācijas nolīgumā nav noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz to, kā tiek izvietoti piekļuves
punkti. To nolemj pašas pašvaldības, ņemot vērā, kā, viņuprāt, piekļuves punkti būs vislabāk
izmantojami lietotājiem.

9.2.6. Vai WiFi4EU vaučers sedz esošo piekļuves punktu modernizēšanu?
Jā, WiFi4EU vaučeru var izmantot pastāvošā publiskā Wi-Fi tīkla modernizācijas apmaksāšanai, bet ar
nosacījumu, ka jauninājums padara tīklu atbilstošu uzaicinājuma tekstā norādītajiem nosacījumiem (t.
i., tiek ievērotas WiFi4EU tehniskās prasības). Minimālais piekļuves punktu skaits ietver gan jaunu
piekļuves punktu uzstādīšanu, gan pastāvošo piekļuves punktu modernizēšanu.

9.3. SSID (Pakalpojumu kopas identifikators)
9.3.1. Kā jāiestata tīkls (SSID)?
WiFi4EU tīkla SSID nosaukumu piešķir saskaņā ar dotācijas nolīguma I pielikumu (I.5. pantu);
galvenais – saņēmējs nodrošina, ka ar WiFi4EU vaučeru apmaksātie piekļuves punkti kā SSID
automātiski pārraida vienīgi “WiFi4EU”. Tādējādi šis SSID nosaukums (“WiFi4EU”) ir publiski redzama
informācija, proti, pieslēdzoties tīklājam, šis nosaukums parādās katra lietotāja ierīcē.
WiFi4EU tīkla nosaukums ir nosaukums (piemēram, “Dome”), ko pašvaldība dod savam WiFi4EU
tīklam tā identificēšanai WiFi4EU portālā saziņā ar Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūru
(HaDEA) un atšķiršanai no citiem lokālajiem tīkliem (kur vajag). Šī informācija parādās iekšējos
ziņojumos un principā neparādās atklātībā.
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9.3.2. Vai var izmantot SSID, kas nav WiFi4EU?
Papildus standartam “WiFi4EU” SSID (balstoties uz atvērtu tīklu un caurlaides lapu) ir iespējams arī
pārraidīt:
- vienu SSID pašvaldības iekšējai lietošanai, piemēram, ko varētu izmantot administrācijas darbinieki
domē vai publiskajā bibliotēkā, vai viedam pilsētas projektam;
un/vai
- vienu SSID, lai nodrošinātu drošu autentifikācijas pakalpojumu WiFi4EU lietotājiem WiFi4EU
ieviešanas I posmā (piemēram, “WiFi4EU – Secure”).
Jāņem vērā, ka WiFi4EU ieviešanas II posmā tiks izveidots vienots autentifikācijas pakalpojums, kas
apkalpos visus WiFi4EU tīklus Eiropā (sk. arī 9.4. jautājumu). Tāpēc, ja vietējā SSID, kas nodrošina
drošu autentifikācijas pakalpojumu, ir izveidota I posmā (kā iepriekš minētajā gadījumā), to var vai nu
noņemt II posmā, vai turpināt raidīt paralēli.
Jebkurā gadījumā nevienai papildu SSID pārraidei nevajadzētu ietekmēt plašai sabiedrībai piedāvāto
pakalpojumu kvalitāti. Pašvaldībai arī pienācīgi jānošķir šāds SSID nosaukums no “WiFi4EU” atvērtā
SSID.
Sīkāku informāciju skatīt dotācijas nolīguma I pielikumā/I.5. pantā.

9.3.3. Vai pašvaldības pienākums ir nodrošināt SSID apraidi ar atvērtu caurlaides lapu (bez
lietotāja identifikācijas)?
WiFi4EU iniciatīvas mērķis ir nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku piekļuvi bezmaksas Wi-Fi tīkliem
sabiedriskās vietās. Tāpēc par ieteicamāko tiek uzskatīta vienkāršākā pieslēgšanās procedūra, kura
principā balstās uz vienu pieslēgšanās pogas klikšķi. Tomēr gadījumā, kad valsts tiesību normas liek
pašvaldībai izmantot citādas reģistrācijas un autentifikācijas procedūras, to var īstenot, piemēram,
pieprasot papildu ziņas par lietotāju. Ja šādu juridisku pienākumu nav, būtu jāīsteno procedūra, kas
paredz pieslēgšanos ar vienu klikšķi.

9.4. Kas atbild par lietotāja autentifikāciju?
Iniciatīvas I posmā lietotāju autentifikācija, autorizācija un uzskaite ir pašvaldību kompetencē. II
posmā ES līmenī būs pieejama vienota autentifikācijas sistēma, kurā pašvaldībām būs jāpārkonfigurē
savi tīkli, lai izveidotu savienojumu ar to. Arī turpmāk lietotāju autorizācija un uzskaite būs pašvaldību
kompetencē. Sīkāku informāciju par šiem diviem posmiem skatiet dotācijas nolīguma I pielikumā.

9.5. Vai ir nepieciešama “Passpoint” sertifikācija?
Kā norādīts dotācijas nolīguma I pielikumā, lai saņemtu WiFi4EU vaučeru, uzstādāmajām WiFi4EU
iekārtām ir jāatbilst 2.0 tīklāja prasībai. “Passpoint” sertifikācijas programma ir nepieciešama, lai
nodrošinātu iekārtu savietojamību ne tikai ar citiem ražotājiem, bet arī ar vienoto autentifikācijas
pakalpojumu, ko Komisija nodrošinās vēlāk WiFi4EU ieviešanas II posmā.
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9.6. Vai ir pieejams to iekārtu saraksts, kas atbilst WiFi4EU prasībām?
Wi-Fi SERTIFICĒTU Passpoint® iekārtu sarakstu var atrast,
• sekojot šai saitei: https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• atlasiet filtru Passpoint pie Show advanced filters > Access > Passpoint®.

9.7. Vai WiFi4EU iniciatīva izmanto caurlaides lapas serveri?
Dotācijas nolīguma 1. pielikumā/I.5.1. pantā uzskaitītas prasības, kas attiecībā uz caurlaides lapu
jāievēro ierīkošanas I posmā. Ņemiet vērā, ka netiks izmantots centralizēts caurlaides lapas serveris. II
posmā Komisija nodrošinās drošu vienotu autentifikācijas pakalpojumu un pašvaldībām būs
jāpārkonfigurē savi tīkli, lai tam pieslēgtos. Pašvaldībām tik un tā būs jāturpina piedāvāt caurlaides
lapu. Sk. arī 9.4. jautājumu.

9.8. Vai Wi-Fi īstenošanas II posmā drošas autentifikācijas un pārraudzības
risinājums prasīs lietotājiem identificēties (piemēram, izmantojot tālruņa
numuru)?
II posmā ES mērogā būs pieejama vienota reģistrācijas un autentifikācijas sistēma, kas lietotājiem
nodrošinās saskaņotu piekļuves metodi un vienkāršu piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem. Šobrīd nav
pieejama plašāka informācija par tehnisko īstenošanu.

9.9. Vai datplūsma WiFi4EU tīklā var tikt ierobežota, piemēram, nosakot
katram lietotājam datu apjoma vai laika ierobežojumus, lai tādējādi izvairītos
no tīkla pārblīves, vai tīkla drošības labad pilnībā aizliedzot atsevišķa
pakalpojuma, satura vai vietnes izmantošanu?
Pašvaldībām, kas, izmantojot WiFi4EU iniciatīvas ietvaros atbalstīto vietējo bezvadu piekļuves tīklu,
nodrošina bezmaksas piekļuvi internetam, ir jāievēro Regulā (ES) 2015/2010 minētais pienākums
nodrošināt piekļuvi atvērtam internetam neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz komerciālais
starpnieks vai tiešā veidā pati pašvaldība.
Regulas (ES) 2015/2010 3. panta 1. punktā paredzēts, ka interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji,
sniedzot interneta piekļuves pakalpojumus, visu datplūsmu principā apstrādā vienādi – bez
diskriminācijas, ierobežojumiem vai traucējumiem – un neatkarīgi no sūtītāja vai saņēmēja, satura,
kam tiek piekļūts vai kas tiek izplatīts, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, kas tiek izmantoti
vai sniegti, vai izmantotās galiekārtas.
Ierobežojumi attiecībā uz datu apjomu uz lietotāju un/vai laiku ir pieļaujami, ja ir ievēroti
iepriekšminētie principi un ja ir jānodrošina netraucēta tīkla darbība un, jo īpaši, taisnīga jaudas
sadale starp lietotājiem maksimālās noslodzes laikā, kā paredzēts I pielikuma I.4. punktā dotācijas
nolīgumā, kas jāparaksta pašvaldībām.
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Atļauti ir arī saprātīgi* datplūsmas pārvaldības pasākumi. Regulas 3. panta 3. punktā arī ir noteikta
iespēja īstenot saprātīgus datplūsmas pārvaldības papildu pasākumus, ja ir šāda nepieciešamība, cita
starpā, lai:
- saglabātu tīkla, minētajā tīklā sniegto pakalpojumu un tiešo lietotāju galiekārtu integritāti un
drošību;
- novērstu gaidāmu tīkla pārblīvi un mazinātu sekas, ko rada ārkārtas vai pagaidu tīkla pārblīve, ar
noteikumu, ka līdzvērtīgas datplūsmas kategorijas traktē vienādi. Plašāka informācija par regulas
īstenošanu atrodama Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) Īstenošanas
pamatnostādnēs.
Tomēr, ja tiek izmantoti WiFi4EU iniciatīvas ietvaros atbalstītie vietējie bezvadu piekļuves tīkli, ir
jābūt izpildītām attiecīgajām atbilstības un pakalpojumu kvalitātes prasībām, proti, nedrīkst rasties
tīklu pārblīve no tā, ka nav ievērotas tādas atvilces maršrutēšanas prasības, kas lietotājiem garantē
augstas kvalitātes interneta pieslēgumu (l.3. iedaļa).
* Lai šādus pasākumus uzskatītu par saprātīgiem, tiem jābūt pārredzamiem, nediskriminējošiem,
samērīgiem un balstītiem uz konkrētu datplūsmas kategoriju objektīvi atšķirīgām pakalpojumu
kvalitātes prasībām (nevis komerciāliem apsvērumiem). Šādi pasākumi nepārrauga konkrētu saturu
un netiek veikti ilgāk kā nepieciešams.

9.10. Vai WiFi4EU tīkla darbību nakts laikā var pārtraukt uz dažām stundām?
WiFi4EU tīkliem jānodrošina lielā mērā neierobežota piekļuve internetam, un tiem jādarbojas vismaz
trīs gadus pēc tam, kad Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) ir apstiprinājusi to
izvietošanu. Lai to pārbaudītu, ir izveidota tālvadības sistēma. WiFi4EU tīklu darbība var tikt
pārtraukta uz īsu brīdi tikai ārkārtas apstākļu gadījumā. Šādi pārtraukumi nedrīkst būt ilgāki par to,
cik nepieciešams minēto ārkārtas apstākļu dēļ. Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)
var lūgt lēmuma pamatojumu, kurā aprakstīti ārkārtas apstākļi.

10. CITI JAUTĀJUMI
10.1. Kas ir WiFi4EU kopiena? Kā iesaistīties?
WiFi4EU kopiena ir interaktīvs forums, kas kalpo kā tiešs, centrālais punkts starp ieinteresētajām
personām (t. i., pašvaldībām un Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumiem) informācijas apmaiņai par WiFi4EU
iniciatīvu.
Izmantojot emuārus, moderatora vadītas diskusijas un dalīšanos ar ziņām un informāciju, kopienas
mērķis ir uzturēt dialogu un ļaut dalībniekiem savstarpēji apmainīties ar paraugpraksi un pieredzi, kā
arī saziņā par WiFi4EU jautājumiem paplašināt vispārējo tvērumu.
Laipni aicinām pievienoties kopienai un iesaistīties: https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eucommunity
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10.2. Kādas būs Brexit sekas pieteikumu iesniedzējiem no Apvienotās
Karalistes?
Lieciet vērā, ka pēc ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līguma (Līguma par Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas
kopienas), īpaši 127. panta 6. punkta un 137. un 138. panta, stāšanās spēkā 2020. gada 1. februārī
norādes uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras pastāvīgi dzīvo vai ir iedibinātas kādā Eiropas
Savienības dalībvalstī, ir jāsaprot kā tādas, kas aptver arī fiziskas vai juridiskas personas, kuras
pastāvīgi dzīvo vai ir iedibinātas Apvienotajā Karalistē. Tādā kārtā Apvienotās Karalistes iedzīvotāji un
subjekti bija tiesīgi piedalīties visos četros WiFi4EU uzaicinājumos.
Bez tam Apvienotās Karalistes pieteikuma iesniedzēji un dotācijas saņēmēji paliek tiesīgi saņemt ES
līdzekļus visā dotācijas laikā, īstenojot ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020. gadam, arī pēc
pārejas perioda beigām, ja kā allaž tiek ievēroti piemērojamie noteikumi, piemēram, par izdevumu
tiesīgumu. Tas attiecas uz pastāvošajām dotācijām un notiekošajām procedūrām arī tad, ja
budžetiskās un/vai juridiskās saistības par saistību apropriācijām 2014.–2020. gada DFS ietvaros tiek
uzņemtas pēc 2020. gada 31. decembra.

10.3. Vai ir kāds “oficiāli sertificēts” WiFi4EU konsultants un/vai uzstādīšanas
uzņēmums, kurš varētu palīdzēt sagatavot pieteikumu un/vai sniegt atbalstu
īstenošanas procesā?
Nē, WiFi4EU iniciatīvas ietvaros Eiropas Komisija/ izpildaģentūra nevienu konkrētu Wi-Fi uzstādīšanas
uzņēmumu/konsultantu nav oficiāli norīkojusi vai ieteikusi. Esiet uzmanīgi, ja kāds uzņēmums jūs ir
tieši uzrunājis un/vai ja esat pamanījuši šāda veida reklāmu/jaunu informāciju no organizācijām, kas
apgalvo, ka šādu pakalpojumu sniegšanai tās ir “oficiāli sertificētas” vai “oficiāli norīkotas” un kas,
iespējams, izmanto arī WiFi4EU logotipu un/vai ES karogu.
Lūdzam ziņot par šādiem gadījumiem un sniegt sīkāku informāciju Palīdzības dienestam, lai Eiropas
Komisija attiecīgi varētu apturēt šādas maldinošas informācijas izplatīšanu. Konkrēti, Eiropas
Komisija/ izpildaģentūra patur tiesības atsaukt jebkura tāda Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma
reģistrāciju, kas izmantojis šādus konkurences principam neatbilstošus paņēmienus.
Ņemiet vērā, ka Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumi WiFi4EU portālā var reģistrēties jebkurā laikā. Tomēr
informācija, ko portālā snieguši šie uzņēmumi, nav uzskatāma par oficiālu. Tā nenozīmē, ka šie
uzņēmumi vai to sniegtie pakalpojumi ir oficiāli apstiprināti.
Katra pašvaldība, piemērojot attiecīgās standarta procedūras (publiskā iepirkuma noteikumus), pati
atbild par tā Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmuma atlasi, kas izveidos WiFi4EU tīklāju.

10.4. Vai ir pieejamas vadlīnijas par iepirkuma jautājumiem, kurus skārusi
Covid-19?
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Rēķinu jautājumos pašvaldībām un Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumiem jāievēro valstu finansiālie
noteikumi. Tomēr, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos apstākļus, parastie valsts iepirkuma grafiki var
būt pārāk ierobežojoši un tādējādi īslaicīgi mazināt līgumslēdzēju iestāžu spēju laikus reaģēt uz
jauniem termiņiem, piemēram, kad pašvaldības vēlas paātrināt līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu
Wi-Fi uzstādīšanas uzņēmumam.
Ir precedenti, kad ārkārtas situācijās izņēmuma kārtā bijuši iespējami vienkāršošanas pasākumi.
Piemēram, patvēruma meklētāju dēļ Eiropas Komisija 2015. gadā pieņēma šādas vadlīnijas par
“steidzamiem iepirkumiem”, kurās deva norādījumus par to, kad pamatota būtu tieša līgumslēgšanas
tiesību piešķiršana. Sk. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0454&from=EN
Valstu iepirkuma iestādes var dot padomus par šo vadlīniju piemērošanu savā valstī. Par to, kā
sazināties ar savas valsts pārstāvi, sk. https://ec.europa.eu/info/policies/publicprocurement/support-tools-public-buyers/public-procurement-eu-countries_en

10.5. Vai tiks pagarināts 1., 2., 3. un 4. uzaicinājuma WiFi4EU atbalsta
saņēmējiem atvēlētais uzstādīšanas laiks?
Koronavīrusa pandēmija visā Eiropā ir smagi skārusi tūkstošiem pašvaldību. Mēs apzināmies, ka
vairākās Eiropas valstīs ieviestie stingrie ierobežojumi palēnina vai pat apstādina WiFi4EU tīklu
ierīkošanu. Ņemot vērā šos neparedzētos apstākļus, Eiropas Komisija vispirms nolēma pagarināt 1., 2.
un 3. uzaicinājuma WiFi4EU atbalsta saņēmējiem atvēlēto uzstādīšanas laiku par 8 mēnešiem un
vēlāk nolēma pagarināt visu uzaicinājumu WiFi4EU atbalsta saņēmējiem atvēlēto uzstādīšanas laiku
vēl par 6 mēnešiem, lai visām attiecīgajām pašvaldībām dotu iespēju pabeigt savus projektus.
Sākotnējais 18 mēnešu īstenošanas periods, kas atvēlēts WiFi4EU tīkla uzstādīšanas pabeigšanai un
darbgatavības deklarēšanai, tiek pagarināts par vēl 14 mēnešiem 1., 2. un 3. uzaicinājuma gadījumā
(kopā 32 mēneši) un 6 mēnešiem 4. uzaicinājuma gadījumā (kopā 24 mēneši).

10.6. Kāpēc uzstādīšanas uzņēmuma paziņoto savienoto lietotāju/ ierīču
skaits atšķiras no WiFi4EU uzraudzības sistēmas konstatētajiem?
Ar WiFi4EU uzraudzības rīku var saskaitīt tikai tos lietotājus/ierīces, kas veikuši pilnu savienojuma
ciklu vietējā portālā, t. sk. koda fragmenta lejupielādi, attiecīgā WiFi4EU reklāmkaroga pareizu
parādīšanu ierīcē un koda fragmenta datu nosūtīšanu atpakaļ uz WiFi4EU uzraudzības serveriem
(aptuveni 70 kilobaiti nosūtīto datu). Ja cikls ir pārtraukts, tad WiFi4EU sistēma lietotāju/ierīci
statistikā uzskaitīt nevar. Tāpēc visi tādi savienojumi ar piekļuves punktiem, kas nosūta mazāk nekā
70 kilobaitu, automātiski jāizslēdz no uzskaites.

10.7. Vai vienu un to pašu lietotāju pieskaita divkārt, ja viņš pieslēdzas citā
dienā?
WiFi4EU attālās uzraudzības sistēma lietotājus skaita ar koda fragmentu, kas iegults caurlaides lapā.
Līdz ar to, ja lietotājs nav uzrādīts caurlaides lapā, viņu nepieskaita.
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Lai nodrošinātu, ka katru dienu tiek saskaitīti lietotāji, ir ieteicams parametru Automatic reconnection
iestatīt tā, lai tas būtu mazāk par 12 stundām.

10.8. Kāpēc es joprojām saņemu brīdinājumus par caurlaides lapas
neatbilstību, lai gan paštestēšanas (paštestēšanas režīms (self-test modus))
rezultāti ir pozitīvi?
Pat ja paštestēšana ir veikta sekmīgi, tas nenozīmē, ka visiem lietotājiem, kas piekļūst caurlaides
lapai, WiFi4EU logotips/reklāmkarogs tiek parādīts, kā paredzēts. Tas nozīmē tikai to, ka ierīce, no
kuras
veikts
tests,
ir
saderīga.
Izmantotajām ierīcēm var būt atšķirīgi ekrāna izmēri ar atšķirīgu izšķirtspēju vai konfigurāciju satura
parādīšanai. Ar koda fragmentu, pamatojoties uz attiecīgās ierīces izšķirtspēju un/vai konfigurāciju,
tiek pārbaudīts, vai ir izpildīti visi īstenošanas vadlīniju dokumentā noteiktie kritēriji. Tāpēc
paštestēšana nevar 100 % garantēt, ka caurlaides lapa attiecībā uz visām savienotajām ierīcēm
darbojas,
kā
paredzēts.
Mēs iesakām uzstādīšanas uzņēmumiem un pašvaldībām testēt koda fragmenta ieviešanu dažādās
ierīcēs (datoros un viedtālruņos, portreta un ainavas režīmā).

10.9. Kā veikt uzstādīšanas norādījumos aprakstīto paštestēšanu
(paštestēšanas režīms)?
Paštestēšanas režīmu var aktivizēt, izstrādājot vietējo portālu. Tests būtu jāveic dažādās ierīcēs ar
dažādām ekrāna konfigurācijām (mazs, liels, portrets, ainava), lai nodrošinātu vizuālās identitātes
pareizu attēlošanu. Turklāt tests būtu jāveic, tieši pieslēdzoties WiFi4EU tīklam.
Ņemiet vērā konfigurācijas atšķirības, analizējot “validācijas žurnālu”, un attiecīgi izlabojiet caurlaides
lapas dizainu, kā norādīts “Koda fragmenta uzstādīšanas vadlīnijās” (pieejamas šeit
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf). Īpašu
uzmanību pievērsiet 5.6. iedaļai par WiFi4EU vizuālās identitātes izmēra pielāgošanu un
pozicionēšanu.
Nodrošiniet arī to, ka paštestēšanas režīms pēc paštestēšanas pabeigšanas tiek deaktivēts, lai
garantētu turpmāku datu plūsmu caur koda fragmentu uz Eiropas Komisijas/ izpildaģentūras attālās
pārraudzības sistēmu (“Koda fragmenta uzstādīšanas vadlīnijas”, 6.4. iedaļa).

10.10. Vai caurlaides lapas koda fragments vāc personas datus no lietotājiem,
kuri pieslēdzas WiFi4EU tīklam?
Nē. Tas nevāc lietotāju personas datus. Koda fragments tikai skaita, cik WiFi4EU tīklam ir lietotāju.
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