Pārskats

Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Atbalsta veida "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras
uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ
radītiem zaudējumiem"
Atbalsta apakšveida "Valsts atbalsts akvakultūras uzņēmumiem par
2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem
zaudējumiem" iesniegums
Atbalsta pretendents:

ZVJ Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība "ZVĪŅAS L"

Reģistrācijas Nr./personas kods:

41201011361

Klienta numurs:

08601912

Adrese korespondencei:

Delfīni-15, Kolkas pag., Talsu nov., p.n. Kolka, LV-3275

Kontaktpersona:
Kontakttālrunis:
E-pasta adrese:
Atbalsta iesnieguma Nr.
Atbalsta iesnieguma datums un laiks:
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Projekta īstenošanas vieta
Vai projekta īstenošanas vieta ATŠĶIRSIES no projekta iesniegumā norādītās atbalsta pretendenta adreses
?

Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) pazīmes aprēķins
Vai apstiprinat, ka LAD dati ir korekti?
Ja LAD rīcībā nav dati vai tiem
nepiekrītat, lūdzu, ievadiet
informāciju
Iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi
saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu;
(Bilances pasīvu daļa). Zaudējumi jāievada ar "-" zīmi

Saskaņā ar LAD rīcībā esošajiem
datiem 2021.gadā = 0

Pēdējā pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
saskaņā ar pēdējo pieejamo finanšu pārskatu;
(Bilances pasīvu daļa). Zaudējumi jāievada ar "-" zīmi

Saskaņā ar LAD rīcībā esošajiem
datiem 2021.gadā = 0

Kopējās rezerves saskaņā ar pēdējo pieejamo
finanšu pārskatu; (Bilances pasīvu daļa)

Saskaņā ar LAD rīcībā esošajiem
datiem 2021.gadā = 0

Pamatkapitāls (daļu kapitāls vai akciju un akciju
emisijas uzcenojuma kopsumma) (Bilances pasīvu
daļa)

Saskaņā ar LAD rīcībā esošajiem
datiem 2021.gadā = 0

(Peļņa-zaudējumi+rezerves)/pamatkapitāls =
kopējo zaudējumu īpatsvars (%)
Rezultāts

0

0

Saskaņā ar LAD datiem 0

0

!!! Atbalsta pretendents izpilda grūtībās nenonākuša uzņēmuma prasību JA ZAUDĒJUMU ĪPATSVARS NEPĀRSNIEDZ 1/2 NO
PAMATKAPITĀLA

Bankas konts
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu
reģistrā)

Uzņēmuma lielums:
Uzņēmuma lielums
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NUTS II atbalsta saņēmēja darbības galvenā ekonomikas nozare (NACE grupas līmenī).
NACE 2.red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods un nosaukums

Atbalsta aprēķins :
Bojāgājušo un utilizācijai
nodoto akvakultūras dzīvnieku
apjoms 2021.gada jūnijā un
jūlijā, kg
A

Akvakultūras dzīvnieku
audzēšanas vidējo
pašizmaksas cena, EUR/kg
B

Zaudējumu apmērs, EUR
C= A x B

varavīksnes forele
Oncorhynchus mykiss

4

0.0

arktiskā palija Salvelinus alpinus

4

0.0

Kopā
Pārskata gads

0.0
Agrozījums no akvakultūras
darbības, EUR

2016
2017
2018
2019
2020
Vidējais
30% no vidējā 2016.-2020.gadu
apgrozījuma

0.0

Apdrošināšanas atlīdzība par
karstuma radītajiem
zaudējumiem
Atbalsta apmērs

0.0

Atbalsta pretendents apliecina, ka:
1. Ar šo pieteikumu nav mākslīgi radīti apstākļi atbalsta saņemšanai.
2. Atbalsta piešķiršanas brīdī nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās
aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai nav uzsākta bankrota
procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos
noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.
3. Gadījumā, ja ir saņemta apdrošināšanas atlīdzība par karstuma radītajiem zaudējumiem, tā ir precīzi norādīta un cita
apdrošināšanas atlīdzība par karstuma radītajiem zaudējumiem nav saņemta.
4. Nav saņemts atbalsts par karstuma radītajiem zaudējumiem nevienā citā atbalsta programmā.
5. Neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko piešķirts atbalsts,
kurš atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu
6. Visā projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas par piešķirto atbalstu akvakultūrai
nodarīto zaudējumu mazināšanai ievēros kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus.
7. Nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju.
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8. Nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.
9. Apņemas nepārtraukt darbību akvakultūras nozarē vismaz trīs mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.
10. Pieteikuma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa un atbilst uzņēmuma grāmatvedības datiem.
11. Apņemas uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar pieteikumu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto
dokumentāciju.
12. Apņemas datus par izmaksāto atbalstu glabāt 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
13. Informēts, ka saņemtais atbalsts būs jāatmaksā,
13.1. ja pārkāps atbalsta saņemšanas nosacījumus vai pārtrauks darbību zvejniecības un akvakultūras nozarē vismaz trīs
mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.
13.2. ja visā projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas par piešķirto atbalstu
akvakultūrai nodarīto zaudējumu mazināšanai izdarīts viens vai vairāki pārkāpumi, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes
2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas
(EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 1255/2011 10. panta 1. punktā
Apliecinu, ka iesniegta informācija ir patiesa.

Noderīga informācija
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D

Pavaddokumenti
Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (pamatojums) par karstuma dēļ zaudētajiem akvakultūras dzīvnieku apjomiem
2. Praktizējošā veterinārārsta slēdziens – pārskats par pretendenta audzētavas apsekošanu
3. Tirdzniecības vai utilizācijas dokumenti
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu vai atlikšanu saskaņā ar likuma "Par
4. nodokļiem un nodevām" 24. pantu, ja atbalsta pretendenta nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parāds ir lielāks par 1000 euro
5. Citi dokumenti, kas pierāda karstuma tiešo cēlonisko saikni ar bojāgājušo akvakultūras dzīvnieku apjomu
Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa.
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