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Ministru kabineta
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noteikumiem Nr.
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc
projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Projekta numurs, nosaukums:
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums:
LAD klienta numurs:
Pārskata iesniegšanas gads:
2. DARBASPĒKS
Vidējais zvejas un akvakultūras produktu
apstrādē strādājošo skaits pārskata periodā
kopā
vīrieši
sievietes

Darbinieku skaits, kuri gūst labumu no
īstenotā projekta pārskata periodā kopā
vīrieši
sievietes

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI
Nr.
Rādītājs
Mērvienība
Gads
Vērtība
1. Komersants (kā arī Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas
mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus), kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas bija
apstrādājis zvejas un akvakultūras produktus pārdošanai*
1. Saražotās produkcijas (saskaņā ar
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms
NACE 2. red. saimniecisko darbību
projekta iesniegšanas/ 20__.gads
statistiskās klasifikācijas kodu 10.2.
„Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
tonnas
pārstrāde un konservēšana” (turpmāk –
20__.gads
NACE 2.red. kods 10.2.)) apjoms
2.

Saražotās produkcijas
NACE 2.red. kodu
apgrozījums

(saskaņā ar
10.2.) neto
euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas/ 20__.gads
20__.gads

3.

Izmaksas
uz
vienu
saražoto
produkcijas (saskaņā ar NACE 2.red.
kodu 10.2.) vienību

euro

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas/ 20__.gads
20__.gads

4.

Saražotā produkcija (saskaņā ar NACE
2.red. kodu 10.2.)
uz
vienu
nodarbināto

tonnas

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesniegšanas/ 20__.gads
20__.gads

2. Komersants (kā arī Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas
mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus), kas līdz ar projekta īstenošanu sācis apstrādāt zvejas un
akvakultūras produktus pārdošanai*
5. Produkcijas (saskaņā ar NACE 2.red.
Pirmajā gadā pēc projekta
kodu 10.2.) neto apgrozījums
īstenošanas / 20__.gads
euro
20__.gads
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3. Ja pēc projekta īstenošanas tiek nodrošināta efektīvu vides prasību ievērošana*
6. Pēc projekta īstenošanas tiek sekmēta
Pirmajā gadā pēc projekta
horizontālā prioritāte „Ilgtspējīga
īstenošanas / 20__.gads
attīstība”, ieviešot gaisa vai ūdens
piesārņojumu
samazināšanas
tehnoloģiju, izmantojot atjaunojamos
20__.gads
energoresursus ražošanas procesā vai
uzlabojot energoefektivitāti
4. Ja pēc projekta īstenošanas tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti vai procesi*

tonnas

Pirmajā gadā pēc projekta
īstenošanas / 20__.gads
20__.gads

7.

Jauni vai uzlaboti produkti vai procesi
skaits

Pirmajā gadā pēc projekta
īstenošanas / 20__.gads
20__.gads

* Norāda to rādītāju, kas izvēlēts projekta iesnieguma B.5.tabulā.
4. ATBALSTA SAŅĒMĒJA PĒDĒJĀ NOSLĒGTĀ GADA PĀRSKATA RĀDĪTĀJI: par 20__.gadu
Neto apgrozījums, euro
Kopējās izmaksas, euro
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro
Neto apgrozījums no darbības zvejas un akvakultūras produktu
apstrādē, euro
Ieņēmumi no produkcijas (saskaņā ar NACE 2.red. kodu 10.2.)
pārdošanas, euro
5. TIRGUM SARAŽOTĀS PRODUKCIJAS (SASKAŅĀ AR NACE 2.RED. KODU 10.2.) APJOMS: par
20__.gadu
Saražotā produkcija (tonnas)
Svaigi vai atdzesēti produkti
Konservēti vai daļēji konservēti produkti
Saldēti vai dziļi saldēti produkti
Citi apstrādes produkti (piemēram, gatavi ēdieni, kūpināti, sālīti
vai žāvēti produkti)
Kopā
6. PĀRSTRĀDĀTO UZŅEMUMĀ APSTRĀDES PROCESĀ
AKVAKULTŪRAS BLAKUSPRODUKTU APJOMS: par 20__.gadu
Blakusprodukti, tonnas
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