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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(11.11.2014) 

ar ko apstiprina konkrētus elementus darbības programmā „Izaugsme un 
nodarbinātība” atbalstam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, 

Eiropas Sociālā fonda un īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai saskaņā 
ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” Latvijā 

CCI 2014LV16MAOP001 

(AUTENTISKS IR TIKAI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu 
(ES) Nr. 1303/2013, 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. 1083/20061 un jo īpaši tās 29. panta 
4. punktu un 96. panta 10. punktu, 

apspriedusies ar ESF komiteju, 

apspriedusies ar Eiropas Investīciju banku, 

tā kā: 

(1) Latvija 2014.gada 4.  martā, izmantojot Komisijas elektronisko datu apmaiņas sistēmu 
(“SFC 2014”), iesniedza darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” atbalstam 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) un īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI) saskaņā ar 
mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” Latvijā. 

(2) Darbības programma atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
90. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā un 90. panta 3. punkta pirmajā daļā un 
atbilst nosacījumiem, lai saņemtu atbalstu no īpašā piešķīruma JNI saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 16. panta otro daļu2. 

(3) Latvija ir sagatavojusi darbības programmu, sadarbojoties ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 5. panta 1. punktā minētajiem partneriem un Komisiju. 

(4) Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 29. pantam Komisija ir novērtējusi darbības 
programmu un 2014. gada 12. maijā ir sagatavojusi apsvērumus saskaņā ar minētā 
panta 3. punktu. Latvija iesniedza papildu informāciju un iesniedza pārskatītu darbības 
programmu 2014. gada 4. novembrī. 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas 

Sociālo fondu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.). 
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(5) Komisija ir secinājusi, ka darbības programma sekmē Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un veicina ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pilnveidošanu, un ir saderīga ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1300/20133, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1301/20134, Regulu (ES) Nr. 1304/2013 un ar saturu Partnerības 
nolīgumā ar Latviju, kas apstiprināts ar Komisijas 2014. gada 20. jūnija Lēmumu 
C(2014) 4237. 

(6) Darbības programmā ir ietverti visi elementi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
27. panta 1. līdz 6. punktā un 96. panta 1. līdz 7. punktā, un tā tika sagatavota saskaņā 
ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 288/20145 I pielikumā norādīto paraugu. 

(7) Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 8. punktam Latvija ir sagatavojusi 
vienu darbības programmu atbalstam no ERAF, ESF un Kohēzijas fonda saskaņā ar 
mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ir nolēmusi Partnerības nolīgumā 
iekļaut tos darbības programmas elementus, uz kuriem attiecas minētā panta 2. punkta 
pirmās daļas a) apakšpunkts, 3. punkta a), c) un d) apakšpunkts, 4. punkts un 6. 
punkts. Tomēr Latvija iesniedza papildu pamatojumu tematisko mērķu izvēlei, 
attiecīgajām investīciju prioritātēm un finanšu piešķīrumiem. Saskaņā ar Regulas  
(ES) Nr. 1303/2013 96. panta 10. punktu šie darbības programmas elementi, uz kuriem 
attiecas 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts, jāapstiprina ar šo lēmumu. 

(8) Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 76. panta otrajai daļai šis lēmums ir uzskatāms 
par finansēšanas lēmumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/20126 84. panta nozīmē. Tomēr ir jāprecizē elementi, kas vajadzīgi, lai 
uzņemtos budžeta saistības attiecībā uz darbības programmu. 

(9) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) 
apakšpunktu nepieciešams norādīt katra gada kopējās finanšu apropriācijas apmēru, 
kāds paredzēts atbalstam no katra fonda, un norādīt summas, kas attiecas uz izpildes 
rezervi. Ir nepieciešams arī norādīt kopējās finanšu apropriācijas apmēru atbalstam no 
katra fonda un valsts līdzfinansējumu darbības programmai un norādīt summas, kas 
attiecas uz izpildes rezervi visam plānošanas periodam un katram prioritārajam 
virzienam. Prioritārajiem virzieniem, kuros apvienotas investīciju prioritātes no 
dažādiem tematiskajiem mērķiem, nepieciešams norādīt arī kopējās finanšu 

                                                 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1300/2013 par Kohēzijas 

fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 281. lpp). 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1301/2013 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 
289. lpp.). 

5 Komisijas 2014. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014, ar kuru paredz noteikumus 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, 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, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar 
mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 87, 22.3.2014., 1. lpp.). 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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apropriācijas apmēru no katra fonda un valsts līdzfinansējumu katram attiecīgajam 
tematiskajam mērķim. 

(10) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 120. panta 1. un 2. punktu nepieciešams 
noteikt katra prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi un norādīt, vai prioritārā 
virziena līdzfinansējuma likme attiecas uz kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, 
tostarp publiskajiem un privātajiem izdevumiem, vai attiecināmajiem publiskajiem 
izdevumiem. Prioritārajiem virzieniem, kas attiecas uz vairāk nekā vienu fondu, ir 
nepieciešams noteikt arī līdzfinansējuma likmi katram fondam. 

(11) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 22. panta 1. un 2. punktu ir nepieciešams 
katram prioritārajam virzienam noteikt maksimālo summu atbalstam no īpašā 
piešķīruma JNI un atbilstošā ESF atbalsta kā kopējo summu un arī katrai reģionu 
kategorijai, kā arī noteikt ESF atbalsta attiecību starp reģionu kategorijām katram 
prioritārajam virzienam. 

(12) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 4. panta 3. punktu darbības programma 
vismaz 60 % no ESF piešķīruma novirza mazāk attīstītiem reģioniem ne vairāk kā 
piecās no minētās regulas 3. panta 1. punktā noteiktajām investīciju prioritātēm. 

(13) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 11. panta 3. punktu darbības programmā 
nosaka plānoto ESF atbalstīto darbību ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. 
panta pirmās daļas 1. līdz 7. apakšpunktā uzskaitītajiem tematiskajiem mērķiem un 
sociālajai inovācijai un starpvalstu sadarbībai. 

(14) Šis lēmums neskar Komisijas nostāju attiecībā uz jebkuras saskaņā ar darbības 
programmu atbalstītās darbības atbilstību valsts atbalsta noteikumiem, kas bija 
piemērojami atbalsta piešķiršanas brīdī. 

(15) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 8. punktu darbības programmas 
elementi, kas minēti tā paša panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, 3. punkta a), 
c) un d) apakšpunktā, 4. punktā un 6. punkta b) apakšpunktā jau ir ietverti Komisijas 
2014.gada 20.jūnija Lēmumā C(2014)4237. Būtu jāapstiprina arī atlikušie darbības 
programmas elementi, kas minēti tā paša panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta 
i) līdz v) punktā un vii) punktā, c) apakšpunkta i) līdz iv) punktā un d) apakšpunktā, kā 
arī 3. punkta b) un e) apakšpunktā. 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.  

1. pants 

Ar šo apstiprina šādus elementus darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” atbalstam 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
un īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI) saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai” Latvijā laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim, kura tās galīgajā redakcijā tikusi iesniegta 2014. gada 4. novembrī: 

(1) Papildu pamatojums tematisko mērķu izvēlei, attiecīgajām investīciju prioritātēm un 
finanšu piešķīrumiem, kā izklāstīts darbības programmas 1.1.2. iedaļā un 1.2. iedaļā; 

(2) Elementi, kas katram prioritārajam virzienam nepieciešami saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu, kā izklāstīts 
darbības programmas 2. iedaļā, izņemot 2.A.9. un 2.B.7. iedaļu; 
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(3) Finanšu plāna elementi, kas nepieciešami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. 
panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktu, kā izklāstīts darbības programmas 3. 
iedaļas 17., 18.a,18.b un 18.c tabulā; 

(4) ERAF atbalsta indikatīvā summa integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai 
un programmā plānoto darbību ieguldījums makroreģionālajā stratēģijā, kā izklāstīts 
darbības programmas 4.2. un 4.5. iedaļā. 

2. pants 

Darbības programmā atbalsta šādus prioritāros virzienus: 

(a) 1. prioritārais virziens "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" no ERAF; 

(b) 2. prioritārais virziens "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" no ERAF; 

(c) 3. prioritārais virziens "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" no ERAF un 
ESF;  

(d) 4. prioritārais virziens "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 
nozarēs" no ERAF un Kohēzijas fonda; 

(e) 5. prioritārais virziens "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" no 
ERAF un Kohēzijas fonda; 

(f) 6. prioritārais virziens "Ilgtspējīga transporta sistēma" no ERAF un Kohēzijas fonda; 

(g) 7. prioritārais virziens "Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte" no ESF un īpašā 
piešķīruma JNI; 

(h) 8. prioritārais virziens "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" no ERAF un ESF; 

(i) 9. prioritārais virziens "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" no ERAF un 
ESF; 

(j) 10. prioritārais virziens "Tehniskā palīdzība" no ESF; 

(k) 11. prioritārais virziens "Tehniskā palīdzība" no ERAF; 

(l) 12. prioritārais virziens "Tehniskā palīdzība" no Kohēzijas fonda. 

3. pants 
Izdevumi uzskatāmi par attiecināmiem izdevumiem no 2014. gada 1. janvāra, izņemot 
izdevumus saskaņā ar JNI, kuri uzskatāmi par attiecināmiem no 2013. gada 1. septembra. 

4. pants 

1. Kopējās finanšu apropriācijas maksimālais apmērs, kas paredzēts atbalstam no katra 
fonda un no īpašā piešķīruma JNI, un summas, kas saistītas ar darbības rezervi, 
norādītas I pielikumā. 

2. Kopējās finanšu apropriācijas apmērs katrai darbības programmai ir 
EUR 4 418 233 214, un to finansē no šādas īpašas budžeta pozīcijas saskaņā ar 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta nomenklatūru 2014. gadam: 

(a) 13 03 60: EUR 2 401 252 452 (ERAF – mazāk attīstīti reģioni); 

(b) 13 04 60: EUR 1 349 414 695 (Kohēzijas fonds); 
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(c) 04 02 60: EUR 609 544 789 (ESF – mazāk attīstīti reģioni); 

(d) 04 02 64: EUR 58 021 278 (īpašais piešķīrums JNI). 

3. Līdzfinansējuma likme katram prioritārajam virzienam katrai reģionu kategorijai un 
fondam ir norādīta II pielikumā. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. prioritārā virziena 
līdzfinansējuma likme attiecas uz kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, tostarp 
privātā un publiskā sektora izdevumiem. 10., 11. un 12. prioritārā virziena 
līdzfinansējuma likme attiecas uz attiecināmajiem publiskā sektora izdevumiem. 

4. Maksimālā summa atbalstam no īpašā piešķīruma JNI un atbilstošā ESF atbalsta kā 
kopējā summa un arī summas katrai reģionu kategorijai katram prioritārajam 
virzienam, kā arī ESF atbalsta attiecība starp reģionu kategorijām ESF atbalstam 
katram prioritārajam virzienam ir noteiktas II un III pielikumā. 

5. pants 

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 

Briselē, 11.11.2014 

 Komisijas vārdā – 
 Corina CREŢU 
 Komisijas locekle 

 


