
 

Aktuālie jautājumi  

Vadlīnijas „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „PUBLISKO ŪDEŅU PĀRVALDĪBA” 

 

Jautājums Atbilde 

Vai var veikt attīrīšanas darbus upē (vai 

ezerā), kas nav minēta Civillikuma 1102. 

pantā, bet ir minēta teritorijas plānošanas 

dokumentā  

 

Nē, projektu konkursa mērķī ir definēts, ka 

aktivitātes tiek attiecinātas uz publiskiem 

ūdeņiem. 

Civillikuma 1102.pants: “Pie publiskiem 

ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī 

šā panta pielikumā (I pielikums) uzskaitītie 

ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti.” 

Zemes pārvaldības likums 1.pants: 

iekšzemes publiskie ūdeņi — Civillikuma I 

pielikumā norādītie publiskie ezeri un upes 

Kāda veida dokuments ir jāiesniedz saskaņā ar 

Nolikuma 5.2.6. punktu – dokuments, ka 

apliecina/pierāda personas, kura ir parakstījusi 

iesniegumu, tiesības projektu parakstīt  

Ir jāiesniedz novada pašvaldības domes 

lēmums vai rīkojums vai kādas cits saistošs 

dokuments, kas nosaka paraksta tiesības 

novada pašvaldībā  

Vai projekta iesniegumā ir jānorāda, ka 

projektam tiks piesaistīts līdzfinansējums? 

Jā, ir jānorāda  

Vai iesniedzot projekta iesniegumu, drīkst 

pievienot plānotās infrastruktūras būves ieceri, 

skici?  

Jā, drīkst pievienot, bet nepieciešams pievienot 

tikai skici, nevis būvprojektu 

Vai 3.1. aktivitātē projekta iesniedzējs drīkst 

būt tikai pašvaldība?  

Jā, šajā aktivitātē iesniedzējs drīkst būt tikai 

pašvaldība  

Vai projektu aktivitāšu ietvaros var iegādāties 

laivu/motorlaivu?  

Nolikuma 4.5.1. punkts nosaka attiecināmo 

izmaksu veidus – pamatlīdzekļu iegāde nav 

attiecināmas izmaksas šī Nolikuma izpratnē 

Vai, lai piesakoties uz aktivitāti 3.2. jau ir 

jābūt gatavai tehniskajai dokumentācijai, lai 

īstenotu infrastruktūras darbus vai arī ir 

iespējams viena projekta ietvaros izstrādāt gan 

objekta atjaunošanas tehnisko dokumentāciju 

gan atjaunošanas darbus. 

Saskaņā ar Nolikuma 5.2. punktu jāiesniedz 

sekojoši dokumenti: 

 Izraksts no plānošanas dokumenta, ja uz to 

ir atsauce projekta iesniegumā;  

 Karte (vai analogs ilustratīvs materiāls), ar 

atzīmētām vietām, kurās tiks īstenotas 

praktiskās aktivitātes  

 Apliecinājums (t.sk. ietverot informāciju 

par nākotnes plānotajām darbībām) par 

rezultātu tālāko  uzturēšanu,   ja   projekta   

ietvaros   tiek   izveidota infrastruktūra. 

Tehniskās dokumentācijas iesniegšana nav 

obligāta prasība, to var izstrādāt arī projekta 

īstenošanas laikā, tomēr jāņem vērā, ka 

tehniskās dokumentācijas izstrādāšana projekta 

īstenošanas perioda ietvaros rada būtisku risku 

projekta praktisko aktivitāšu īstenošanai pēc 

tam. Iesnieguma (Nolikuma pielikums 1.b) 

4.2.punktā ir jāsniedz informācija par Īstenoto 



 

pasākumu (darbību) apraksts uz projekta 
iesniegšanas brīdi (piem., izstrādāts tehniskais 
projekts, skiču projekts, veikts iepirkums u.c.), 
tādēļ būtu vēlams, ka tehniskā dokumentācija 
jau būtu pieejama uz projekta iesniegšanas 
brīdi. 

Vai 3.1 aktivitātē var iesniegt projektu tehniskā 
projekta izstrādei ezera attīrīšanas darbiem 

Nē, jo "tehniskais projekts" nav plānošanas 
dokuments kas noteiktu veicamās darbības 
publisko ūdeņu pārvaldībai. Ja jau ir nepieciešams 
tehniskais projekts kādiem konkrētiem darbiem, 
tad attiecīgi no loģiskas izriet, ka šie darbi jau ir 
zināmi un attiecīgi ir saskaņā ar kādu no 
plānošanas dokumentiem attiecīgajai ūdens 
tilpnei.  
Tad drīzāk jāizvērtē vai tehniskā projekta izstrāde 
nav attiecināma uz kādu no 3.2 noteiktajām 
aktivitātēm. 

 

 


