3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada .maija
noteikumiem Nr.
Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam
pasākumā
"Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"

Pretendents
Klienta numurs
Adrese
korespondencei
(adrese, pasta
indekss)
Projekta īstenošanas
vieta (adrese)
Projekta vadītājs
Kontakttālrunis, epasts
Projekta nosaukums
Projekta Nr.
A.
INFORMĀCIJA
PAR
PRETENDENTU
IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

PROJEKTA

IESNIEGUMA

A.1. Darbības apraksts
Pašreizējās darbības apraksts, tostarp
biedru darbība
Nozares analīze un nākotnes perspektīvas
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saistībā ar zivsaimniecību
Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu
analīze
Sadarbība ar partneriem un saistība ar
citiem projektiem
A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji
Biedri uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi

skaits

Biedri, kuru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība

skaits

nozvejas

Pēdējais noslēgtais
______.gads

tonnas

Biedrības biedru zvejas produkcijas
apjoms, kuram pievienota vērtība

Pēdējais noslēgtais
______.gads

tonnas

Biedrības biedru apgrozījums
zvejniecības darbības

no

Pēdējais noslēgtais
______.gads

euro

Biedrības biedru zvejas produkcijas ar
pievienoto vērtību, vērtība euro

Pēdējais noslēgtais
______.gads

euro

Biedrības biedriem pieejamo saldētu
zvejas produktu uzglabāšanas kameru
ietilpība

Pēdējais noslēgtais
______.gads

m3

Biedrības
apjoms

biedru

kopējais

Nr.p.k.

A.3. Informācija par pretendentu
Amatpersonas vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

A.4. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*
Nosaukums,
Īpašumā, Nomā
Izlaides vai Jauda,
tehnikas
un skaits
esošās, izveidošanas ietilpība/Mēr
iekārtas marka
skaits
gads
vienība
vai modelis

Pārstāvības/
paraksttiesības
(Ir; Nav)

Ja tehnika vai
iekārta tiks
papildināta
vai aizstāta,
atzīmēt
atbilstošo
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Ražošanas ēkas un būves
Tehnika un iekārtas

* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta
iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu
A.5. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums vai iesniegtie projektu
iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ELFLA, ERAF u.c.) un valsts un
pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos
Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir
Jā
saņēmis publisko finansējumu vai ir iesniedzis projekta
iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un
Nē
pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

Projekta
īstenošanas
stadija (saņemts
finansējums;
projekts pašlaik
tiek
īstenots;
projekts
iesniegts
vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks
(mm/gggg) – (mm/gggg)

Nr.p.k.

Projekta nosaukums un
projekta Nr.

A.5.1. Ja atbilde "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:
Fonda
nosaukums,
iestādes
nosaukums

Attiecinā
mo
izmaksu
summa
(euro)

Publiskais
finansējum
s (euro)

Vai projekta
iesniegums
ir saistīts ar
vērtēšanai
iesniegto
projekta
iesniegumu
(Jā; Nē)

Saistītā
projekta
saturiskā
saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
B.1. Projekta apraksts
B.1.1. Projektā plānoto darbību apraksts
B.1.2. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un lomu
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projektā

B.1. 3. Projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi un to pamatojums
B.1.3. Projekta īstenošanas shēma
B.1.4. Sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (tajā skaitā, aprakstiet arī projekta
saistību ar atbalsta pretendenta saimniecisko darbību)
B.1.5. Projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem)

B.3. Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
Zemei (ja tiek veikta jauna būvniecība, būves pārbūve,
atjaunošana, novietošana vai ierīkošana, iekārtu uzstādīšana)
Būvēm, kurās tiek uzstādītas iekārtas vai veikta būves
pārbūve, atjaunošana, novietošana vai ierīkošana
B.4. Sasniedzamie rādītāji
Nr.p.k. Sasniedzamais rādītājs (izvēlēties
projektā plānotajai darbībai
atbilstošus rādītājus)

1.
2.
3.
4.

5.

Zvejas produkcijas apjoms ar
pievienoto vērtību
Biedrības biedru zvejas produkcijas
ar pievienoto vērtību, vērtība euro
Biedrības biedru apgrozījums no
zvejniecības darbības
To zivsaimniecības uzņēmumu
skaits, kuri gūst labumu no īstenotā
projekta
Saldētu zvejas produktu
uzglabāšanas kameru ietilpība

Rādītāja
mērvienība

Gadā pēc
projekta
īstenošanas
_______.gads

tonnas
euro
euro
skaits
m3

B.5. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus
Nr. Nosaukums,
Skaits Ja
pamatlīdzeklis Jauda,
Jauda,
ražība,
modelis
vai
papildina vai aizstāj ražība,
celtspēja % pret
marka
esošos pamatlīdzekļus, celtspēja
aizstājamo
norādīt
pamatlīdzekļu (ietilpība/
vienību/vienībām
vienības
Nr.
no mērvienība) (ja piemērojams)
A.4.tabulas (ja attiecas)
Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jaudai, ražībai vai celtspējai jābūt vismaz
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par 25% lielākai)

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs tehnoloģijas raksturu

Tehnika vai aprīkojums, kas papildina esošos pamatlīdzekļus

1

2

3

4

6

5

Atbalsta intensitāte (%)

Attiecinā
mās
izmaksas,
euro*

skaits

Kopā
izmaksas,
euro
ar
bez
PVN PVN

Vienību

Izmaksu
pozīcijas
sadalījumā pa
plānotām
projekta
darbībām un
projekta
posmiem

Mērvienība (m2/m3/m/gab.)

B.6. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas
Kopējās izmaksas
Attiecināmās izmaksas*

7

Publiskais
finansējums,
euro

Privātais
finansējums,
euro

8

9

Maksājuma
pieprasījuma
iesniegšanas
datums
(dd.mm.gggg.)

10

1.Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru
programmatūru) iegāde

Jaunu
ražošanas
pamatlīdzekļu iegādes
izmaksas, kopā
2.Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas
izmaksas
- Jaunbūves, pārbūves,
ierīkošanas,

-

-
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novietošanas,
atjaunošanas izmaksas,
kopā
3. Būvmateriālu iegāde
-

-

-

-

-

-

Būvniecības materiālu
iegādes izmaksas, kopā

4. Vispārējās izmaksas

Vispārējās
kopā

-

-

-

izmaksas,

-

-

KOPĀ

-

-

Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība un nav
tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli
normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
B.7. Pārējās neattiecināmās izmaksas
Neattiecināmo izmaksu pozīcijas

Summa, euro

KOPĀ
B.8. Projekta finansējums
Projekta kopējā summa, euro

Projekta attiecināmo izmaksu
summa, euro

B.9. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti
Finanšu resursu avots

Summa,
euro

1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi
2. Aizņēmumi
3. Citi līdzekļi
KOPĀ
B.10. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts
Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem
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C. PAVADDOKUMENTI
C.1. Iesniedzamie dokumenti:

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un
elektroniskā versija
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

3.

Biedrības statūti

4.

5.

Biedrības valdes apstiprināts lēmums par piedalīšanos
projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību
uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas,
priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma gadījumā norādot
aizņēmuma izņemšanas laika grafiku)
Tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, iekārtu izvietojuma
shēmu gadījumos, kad paredz iekārtu uzstādīšanu, ja attiecas
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par
to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu,
un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības
atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības
apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī
prasība attiecās uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

Neattiecas

Lapu
skaits

Nē

Jā

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos
par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī
pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta
pretendents
Atzīmē ar X
atbilstošo atbildi

oriģināls

oriģināls

kopija

oriģināls

oriģināls

oriģināls

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas projektiem

6.

7.

8.

9.

10.

Ilgtermiņa nomas līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kas
reģistrēta zemesgrāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu,
kurā, īstenojot projektu, paredzēts uzstādīt pamatlīdzekļus,
ja īpašums tiek nomāts
Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais
projekts
Paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes
atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, kas izstrādāta
atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši
plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta
pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma
karti
Būvmateriālu iegādei - būvprojektu un būvatļauju ar
būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja
būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav

kopija

kopija

kopija

oriģināls

kopija
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izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti
Būvprojekts ar būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas
kopija
nosacījumu izpildi*
Papildināta būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu
12.
kopija
uzsākšanas nosacījumu izpildi**
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par
iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem ***
11.

13.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

14.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

15.

16.

oriģināls
kopija

Pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu
konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem
oriģināls
komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas
objektivitāti****
Ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai
Sertificēta speciālista izsniegts spēkā esošs ēkas
energosertifikāts ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski
pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem
Citi iesniegtie dokumenti

kopija

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:
Piezīmes:
1. * Var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
2. ** Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus
par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par
projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).
4. **** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums
iesniegts
(datums*)
Atbalsta
pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts*)
Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs

06.05.2015. 15:01
1417
I.Muriņa
67878708, Ilze.Murina@zm.gov.lv
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