2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada
. janvāra
noteikumiem Nr.
Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākumā
“Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie
zīdītāji”

Atbalsta pretendenta pilns
nosaukums
Klienta numurs Lauku atbalsta
dienestā (LAD)
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A. VISPĀRĒJĀ DAĻA
A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida
NACE 2. redakcijas kods
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku
saimniecības reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja Nr.
Bankas konta numurs, uz kuru
pārskaitāms
publiskais
finansējums
(reģistrēts LAD Klientu reģistrā)
Uzņēmuma lielums (sīkais, mazais,
vidējais, lielais uzņēmums)
Atbalsta pretendenta dzimums (juridiskai personai – tā dalībnieka dzimums, kuram
uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu vai lielākais
pamatkapitāla daļu daudzums)
sieviete
vīrietis
Zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no
projekta
A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija
Juridiskā adrese
Novads, pagasts
Pilsēta
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas
nosaukums, abonenta kastītes numurs
Pasta indekss
Adrese korespondencei
Novads, pagasts
Pilsēta
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas
nosaukums, abonenta kastītes numurs
Pasta indekss
Informācija par kontaktpersonu:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Faksa numurs
B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
B.1. Informācija par nozvejas apjomiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos sadalījumā pa zivju sugām kalendārajā gadā, par kuru pretendē uz publisko
finansējumu saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas
sistēmas datiem
Zivju suga
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Nozvejas apjoms (kg) kalendārajā
gadā, par kuru pretendē uz publisko
finansējumu
_______. gads
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Akmeņplekste
Sīga
Zandarts
Asaris
Lucītis
Menca
Vimba
Plaudis
Lasis
Taimiņš
Salaka
Reņģe
Vējzivs
Apaļais jūras grundulis
Plekste
Kopā (kg)
B.2. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā
norādītajai informācijai)
Punktu skaits
Nr.p. k.
Kritērijs
kritērijā*
1.
Par katru nozvejoto kilogramu saskaņā ar Latvijas
zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas
sistēmas datiem
Piezīme.
1. * Aprēķinot punktu skaitu kritērijā, piemēro B.1. sadaļas informāciju par kopējo nozvejas
apjomu (kg).
B.3. Kopējā publiskā finansējuma apmēra aprēķins
Nozvejas
apjoms
Noteikumu 9.
kalendārajā
Noteikumu
punktā minētais
gadā, par
9. punktā
“C” aizsargājamo
kuru
minētais
zīdītāju radīto
pretendē uz
“B”
zaudējumu
atbalstu
vērtības
koeficients, kas
Zivju suga
(kg)
koeficients
izteikts procentos
A

Akmeņplekste,
Sīga,
Zandarts
Asaris,
Lucītis,
Menca,
Vimba,
Plaudis
Lasis,
Taimiņš
Salaka
Reņģe,
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B

Publiskā
finansējuma
apmērs (euro)

C

D=AxBxC

x

2,75

x

38%

=

x

1,11

x

38%

=

x

5,20

x

38%

=

x
x

0,28
0,24

x
x

38%
20%

=
=
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Vējzivs
Apaļais jūras
grundulis,
Plekste

x

0,20

x

10%

=

D kolonnas aiļu kopsumma
Kopējie ieņēmumi vai neto apgrozījums (euro), par ko atbalsta
pretendents ir iesniedzis informāciju Valsts ieņēmumu dienestā par to
kalendāro gadu, par kuru pretendē uz publisko finansējumu
Kopējā publiskā finansējuma apmēra (euro) kopsumma (nepārsniedz
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju par kopējiem ieņēmumiem
vai neto apgrozījumu par to kalendāro gadu, par kuru pretendē uz publisko
finansējumu)
C. PAVADDOKUMENTI
C.1. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī
pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)
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

Aizpilda atbalsta
pretendents
Atzīmē
ar
X

Lapu
skaits

oriģināls

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

Zemkopības ministrs
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K. Gerhards

