Jautājumi un atbildes
Vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”
Aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”
Jautājums
Vai var veikt attīrīšanas darbus upē (vai
ezerā), kas nav minēta Civillikuma
1102. pantā, bet ir minēta teritorijas
plānošanas dokumentā?

Atbilde
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.
Kas var būt projekta iesniedzējs?
Iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība vai
pašvaldības kapitālsabiedrība, vai pašvaldības
struktūrvienība.
Kāds ir minimālais pieejamais
Minimālais pieejamais finansējums vienam projektam
finansējums vienam projektam?
nav noteikts.
Ja ir paredzēts īstenot vairākas aktivitātes, Ja projektā ir paredzēts īstenot vairākas aktivitātes,
t.sk. infrastruktūras izveides aktivitāti,
t.sk. infrastruktūras izveides aktivitāti, tad ir ļoti rūpīgi
kāds ir noteiktais minimālais
jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.3 Projekta tāme.
līdzfinansējums?
Projekta tāmē ir jāievēro, ka visas izmaksas, kas ir
saistītas ar infrastruktūras izveidi ir jāliek atsevišķā
iedaļā (kā tāmē ir norādīts). Attiecīgi, šai sadaļai
līdzfinansējums ir jānodrošina 30% apmērā, kamēr
pārējām 10% apmērā.
Vai projektu aktivitāšu ietvaros var
Projekta ietvaros var iegādāties pamatlīdzekļus, bet
iegādāties laivu/motorlaivu?
uz projektam paredzēto finansējumu drīkst attiecināt
tikai daļu no pamatlīdzekļa iegādes summas.
Precīzāka informācija pieejama Nolikuma 4.5.4.
punktā.
Kādā formātā ir jāiesniedz karte vai
Nolikumā netiek noteikts kādā formātā ir jāiesniedz
analogs ilustratīvais materiāls ar
ilustratīvais materiāls, bet ir jāievēro, ka tam ir jābūt
atzīmētām vietām, kurās tiks īstenota
labi saskatāmam, ar norādītiem kadastra numuriem un
aktivitāte? Vai šo materiālu var
vēlams neizmantot ļoti specifiska formāta
neiesniegt?
elektroniskos failus, kurus var atvērt tikai ar
speciālām, profesionālām programmām.
Karte vai analogs materiāls ir jāiesniedz obligāti,
savādāk projekts neatbilst administratīvajam
kritērijam 6.1.4. un tiek noraidīts.

Kāda veida dokuments ir jāiesniedz
saskaņā ar Nolikuma 5.2.7. punktu –
dokuments, ka apliecina/pierāda
personas, kura ir parakstījusi
iesniegumu, tiesības projektu parakstīt?
Vai iesniedzot projekta iesniegumu,
drīkst pievienot plānotās infrastruktūras
būves ieceri, skici?

Ir jāiesniedz novada pašvaldības domes lēmums vai
rīkojums vai kādas cits saistošs dokuments, kas
nosaka paraksta tiesības novada pašvaldībā.

Kādā formātā jāiesniedz Nolikuma 5.2.8.
punktā prasītā vienošanās ar zemes
īpašnieku?

Atkarīgs kādā veidā tiek iesniegts projekta
iesniegums.
 Ja projekta iesniegums tiek iesniegts papīra
veidā, tad vienošanos ir jāiesniedz papīra veidā
ar orģināliem parakstiem, bet pieļaujama ir arī
kopijas iesniegšana. Elektroniski parakstītu
vienošanos šādā veidā nevar iesniegt.
 Ja projekts tiek iesniegts elektroniski ar drošu
elektronisko parakstu, tad vienošanās var
iesniegt skenētas vai parakstītas ar drošu
elektronisko parakstu, tādā veidā, ka
elektroniskais paraksts ir pārbaudāms.
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) 5.punktā
ir jāsniedz informācija par Īstenoto pasākumu
(darbību) aprakstu 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, lai piesakoties uz aktivitāti 3.4. 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?

Līdz cikiem var iesniegt projektu?

Vai projekta iesniegumu var atstāt
Eksporta ielā 5 pie apsarga?

Jā, drīkst pievienot, bet nepieciešams pievienot tikai
skici, nevis būvprojektu.

Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu līdz 2018.gada 10.decembra 23:59.
Iesniedzot klātienē Fonda administrācijas telpās līdz
2018.gada 10.decembra 17:00. Sūtot pa pastu – uz
vēstules jābūt pasta zīmogam ar ne vēlāku datumu
kā 2018.gada 10.decembris.
Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda administrācijas
telpās atbildīgajai personai (administrācijas
pārstāvim).

