Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija
noteikumiem Nr.351

Eiropas Savienības struktūrfonda
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta
Atklāta projektu iesniegumu konkursa
Vienotā programmdokumenta
4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"
4.11. pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi,
atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas
kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts
ražotāju organizācijām"
4.11.5. aktivitātes "Atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un
citas finansiālas kompensācijas"
Projekta iesniegums
Projekta iesniedzējs:
Klienta numurs:
Projekta iesnieguma Nr.

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu:
Klienta numurs:
Projekta iesnieguma Nr.
Projekta iesnieguma
reģistrēšanas datums un laiks:
LAD darbinieka uzvārds un
paraksts:
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A. VISPĀRĒJĀ DAĻA
A.1. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziskā persona:
Vārds:
Uzvārds:

Rezidents (apvilkt
vajadzīgo):
Personas kods:
Pases numurs:

Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona
Vārds:
Uzņēmuma
nosaukums:
Uzņēmējdarbības
veids:
Nodokļu maksātāja
Nr.:

Uzvārds:
Reģistrācijas numurs:
Uzņēmuma vienotais
reģistrācijas Nr:
PVN maksātāja Nr.:

A.2. Projekta iesniedzēja adreses dati un kontaktinformācija
Adrese
korespondencei:
Pasta indekss:
Uzņēmuma
juridiskā
adrese/dzīves vietas
adrese:

Tālruņa numurs:

Statistikas reģions
Republikas
nozīmes pilsēta

Pilsēta
Novads, pagasts

Faksa numurs:
E-pasta adrese:

A.3. Bankas rekvizīti
Banka/bankas
filiāle:
SWIFT kods:

Subkonta Nr.
Konta Nr:

A.4. Kontaktpersona
Vārds:
Uzvārds:

Kontakttālrunis:
Fakss, e-pasts:

Aizpilda LAD CA darbinieks:
A.5.
LAD CA
darbinieka vārds:
LAD CA
darbinieka uzvārds:

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
B.1.
Projekta
nosaukums:

B.2.
Projekta
mērķis:
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Projekta iesnieguma
reģistrēšanas datums un
laiks:

Jā

Nē
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B.3.
Projekta
mērķa
grupas
apraksts:

B.4.
Plānotā apakšaktivitāte (atzīmēt vienu ar X)
1. Atbalsts zvejas kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, kuru zvejas aktivitātes ir
pārtrauktas sakarā ar Eiropas Komisijas vai nacionālās institūcijas ieviestiem ārkārtas pasākumiem vai
ES Padomes pieņemtiem atjaunošanas vai pārvaldības plāniem
2. Finansiāla kompensācija zvejas kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, lai segtu
tehniskās pielāgošanās radītos zaudējumus gadījumos, kad Kopienas likumdošana nosaka
ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai zvejas metožu lietošanai

B.5.
Projekta apraksts

B.6.
Projekta
sākuma
termiņš
(dd.mm.gggg)

Projekta
ilgums
(mēneši)

B.7
Projekta ieviešanas vieta

Statistikas reģions
Republikas nozīmes
pilsēta
Pilsēta
Novads, pagasts
Īstenošanas adrese

B.8.
Kompensācijas
summa, LVL

Kompensācijas aprēķins
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Projekta gala
termiņš
(dd.mm.gggg)

4

B.9.
Projekta
kopējā
summa
(LVL)

Projekta attiecināmo
izmaksu summa (LVL)

B.10.
Projekta finansējuma sadalījums
Finanšu avots

Summa (LVL)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un
Latvijas līdzdalība)
2. Privātais finansējums
pašu līdzekļi
aizņēmumi
3. Citi līdzekļi
KOPĀ

100.00

B.11.
Ja B.9 tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi:

B.12.
Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (tikai viens gala maksājums par visām projekta
izmaksām)
Struktūrfonda pieprasījumu
Nr.
Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu
Summa
iesniegšanas datums,
plānotās aktivitātes
(LVL)
mm/gggg

1.
KOPĀ

B.13.
Attiecināmās izmaksas
Plānotās
Cena par vienību, LVL
Skaits
Summa
Īstenošanas laiks
aktivitātes pa
(bez PVN),
pilna
bez PVN
2005.
2006.
2007.
2008.
attiecināmo
LVL
izmaksu
kategorijām
I. Atbalsts zvejas kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, kuru zvejas aktivitātes ir pārtrauktas sakarā ar Eiropas Komisijas
vai nacionālās institūcijas ieviestiem ārkārtas pasākumiem vai ES Padomes pieņemtiem atjaunošanas vai pārvaldības plāniem

II. Finansiāla kompensācija zvejas kuģu apkalpes locekļiem un zvejas kuģu īpašniekiem, lai segtu tehniskās pielāgošanās radītos
zaudējumus gadījumos, kad Kopienas likumdošana nosaka ierobežojumus noteiktu zvejas rīku vai zvejas metožu lietošanai

Kopā

B.14.
Neattiecināmās izmaksas, LVL
Plānotās aktivitātes
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Kopā

B.15.
Projekta ieviešanas riski:

B.16.
Vai ir iesniegti citi projekta pieteikumi finansējuma
saņemšanai no citiem ES fondiem (ERAF, ES,ELVGF)?

ES fonds

Jā
Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet

Pasākums

Summa, LVL

1.
2.
3.
4.

B.17.
Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts,
pašvaldības finansētiem u.c.)

Jā
Nē

B.18.
Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas
periods
Sākuma
Beigu
datums
datums

Saistītā projekta
finansēšanas avots

B.19.
Saistīto projektu īss apraksts

B.20.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi:
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C. PAVADDOKUMENTI
C.1. Iesniedzamie dokumenti:
Iesniedzamie dokumenti
1.

Projekta iesnieguma 2 eksemplāri, arī
elektroniski
Apliecinājums, ka projekta iesniegumu
parakstījusī persona ir paraksttiesīga
Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) par nodokļu nomaksu (uz
iesnieguma iesniegšanas brīdi)
Latvijas Kuģu reģistra izdota zvejas
kuģa Īpašuma apliecība
Darba līgums vai darba devēja izziņa
(gadījumā, ja piesakās kuģa apkalpes
loceklis)
Izmaksas apliecinoši dokumenti par
dreifējošo tīklu utilizēšanu vai
nodošanu uzglabāšanai izgāztuvē

2.
3.
4.
5.
6.

Atzīmē ar X (projekta
iesniedzējs)
Jā
Nē Neattiecas

Atzīmē ar X (CA
darbinieks)
Jā
Nē Neattiecas

oriģināls
oriģināls
oriģināls
kopija
kopija
kopija

Iesniegtie dokumenti kopā:

C.2.
Ir iesniegti visi nepieciešamie
dokumenti:
Projekta iesniedzējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
LAD CA darbinieks:

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
Projekta iesniedzējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)
LAD CA darbinieks:

(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

D. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Ar savu parakstu apliecinu, ka:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

šī projekta finansēšanai neesmu saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piem.,
SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
esmu iepazinies ar visiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiemt.sk. VPD, PP un
R1260/1999, 1685/2000, 448/2004, 1159/2000, 1263/1999, 2792/1999, 2369/2002, 1451/2001,
179/2002,1421/2004 u.c., kā arī LR spēkā esošo likumdošanu un projekta ieviešanas gaitā apņemos
tos ievērot;
glabāju identisku projekta iesniegumu;
apņemos glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un
informāciju, kā arī piekrītu visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas
Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas/ kompensācijas
saņemšanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas (kuģa iegādes gadījumā);
dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā
es tieku izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;
5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas, neveikšu jebkādas
darbības, kas var būtiski izmainīt projekta realizācijas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās
investīcijas, atbilstoši EK regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem;
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7.
8.
9.

neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;
nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;
neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu;
10. nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuriem esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos
nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās
nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu
intereses;
11. nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu
atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
12. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā
vai citā valstī, kur esmu reģistrēts (kuģa iegādes gadījumā);
13. esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;
14. neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu
līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;
15. neesmu sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī neesmu slēpis informāciju (ziņas)
saistībā ar projektu;
16. neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar
krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu
konkursu vērtēšanas gaitā;
17. neesmu strādājis par zvejnieku (ja kompensāciju saņem zvejas kuģa apkalpes loceklis) zvejas kuģa
darbību pagaidu pārtraukšanas laika periodā par kuru pretendēts uz struktūrfonda finansējumu.
Ja tiks konstatēts, ka esat apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, Jums tiks liegta iespēja saņemt
struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.
Projekts iesniegts _____ gada ____ ____________ 3 eksemplāros uz ____ lapām ar pievienotiem ____ (skaits)
dokumentiem

Projekta iesniedzēja paraksts______________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Zemkopības ministrs
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M.Roze

