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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(20.5.2020) 

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu C(2014) 4237, ar ko apstiprina noteiktus elementus 

partnerības nolīgumā ar Latviju   

  

CCI 2014LV16M8PA001 

(AUTENTISKS IR TIKAI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. 

decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
1
, un jo īpaši tās 16. panta 4. punktu un 

16. panta 4.a punktu,  

tā kā: 

(1) Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2014) 4237, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 

Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2017) 7979, tika apstiprināti noteikti elementi 

partnerības nolīgumā ar Latviju.  

(2) Latvija, izmantojot Komisijas elektronisko datu apmaiņas sistēmu, 2020. gada 

4. februārī izteica lūgumu grozīt partnerības nolīguma elementus. Pieprasījumam bija 

pievienots pārskatīts partnerības nolīgums, kurā Latvija ierosināja grozīt Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv), vi) un vii) punktā minētos 

partnerības nolīguma elementus; uz visiem šiem elementiem attiecas Īstenošanas 

lēmums C(2014) 4237. 

(3) Šis grozījums ietver izmaiņas pēc noteiktu programmu grozījumu apstiprināšanas 

iepriekšējā kalendārajā gadā un citu partnerības nolīguma elementu grozīšanu. 

(4) Partnerības nolīguma grozījums galvenokārt ietver izmaiņas, kas attiecas uz Latvijas 

Lauku attīstības programmu 2014.–2020. gadam (pārdalījumi starp prioritātēm, 

indikatīvā atbalsta grozīšana klimata pārmaiņu mērķiem); uz Latvijas zivsaimniecības 

attīstības darbības programmu 2014.–2020. gadam (pārdalījumi starp programmas 

darbībām, indikatīvā atbalsta grozīšana klimata pārmaiņu mērķiem); uz darbības 

programmu “Izaugsme un nodarbinātība” (pārdalījumi starp Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu (ERAF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF)); uz pārdalījumiem starp 

ERAF un Kohēzijas fonda tematiskajiem mērķiem un atbalsta grozīšanu klimata 

pārmaiņu mērķiem. 
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(5) Komisija izvērtēja grozīto partnerības nolīgumu un neiesniedza apsvērumus saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 16. panta 1. punktu. 

(6) Komisija izvērtēja grozīto partnerības nolīgumu saskaņā ar 16. panta 4.a punkta otro 

daļu un 2020. gada 21. februārī nosūtīja piezīmes. Latvija laikā no 2020. gada 5. marta 

līdz 11. martam sniedza papildu informāciju un 2020. gada 23. martā iesniedza 

mainītu grozītā partnerības nolīguma redakciju.  

(7) Grozītais partnerības nolīgums ir saderīgs ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ņemot vērā 

valsts reformu programmu, attiecīgos konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas 

pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 121. panta 2. 

punktu, attiecīgos Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 148. panta 4. 

punktu, un programmu ex ante novērtējumus. 

(8) Tādēļ partnerības nolīguma grozītie elementi būtu jāapstiprina. 

(9) Tāpēc Īstenošanas lēmums C(2014) 4237 būtu attiecīgi jāgroza, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Īstenošanas lēmumu C(2014) 4237 groza šādi: 

1. lēmuma 1. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:  

“Ar šo apstiprina šādus elementus partnerības nolīgumā ar Latviju laikposmam no 

2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, kas galīgajā redakcijā iesniegti 

2014. gada 17. jūnijā un mainīti ar grozīto partnerības nolīgumu, kurš galīgajā 

redakcijā iesniegts 2020. gada 23. martā:”; 

2. lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu: 

“2. pants 

Darbības programmu plānošanai attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un 

nodarbinātībai” pieejamo struktūrfondu resursu daļa, kas ir piešķirta ESF Latvijā, ir 

noteikta 20,87% apmērā.”; 

3. lēmuma 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Kopējie ESF resursi, kas valsts līmenī piešķirti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. 

panta pirmās daļas 9. punktā minētajam tematiskajam mērķim “Veicināt sociālo 

iekļaušanu, apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju”, izņemot tehnisko 

palīdzību, ir noteikti 36,25 % apmērā.”. 
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2. pants 

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 

Briselē, 20.5.2020 

 Komisijas vārdā — 

 Elisa FERREIRA 

 Komisijas locekle 

 

 

 


