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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(21.10.2022) 

ar ko apstiprina partnerības nolīgumu ar Latvijas Republiku 

 

CCI 2021LV16FFPA001 

(AUTENTISKS IR TIKAI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1060 2021. gada 24. jūnijs, ar 

ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 

Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un 

akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu 

pārvaldībai un vīzu politikai1, un jo īpaši tās 12. panta 4. punktu, 

tā kā: 

(1) 2022. gada 25. maijā Latvija, izmantojot Komisijas elektronisko datu apmaiņas 

sistēmu, iesniedza partnerības nolīgumu, kurā ietverti Regulas (ES) 2021/1060 11. 

pantā uzskaitītie elementi. Minētais partnerības nolīgums ir sagatavots sadarbībā ar 

attiecīgajiem partneriem, kas norādīti minētās regulas 8. panta 1. punktā.  

(2) Komisija novērtēja partnerības nolīgumu un 2022. gada 11. jūlijā izteica apsvērumus 

saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 12. panta 2. punktu. Latvija 2022. gada 

21. septembrī iesniedza pārskatītu partnerības nolīgumu, ņemot vērā apsvērumus. 

(3) Partnerības nolīgums aptver atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (“ERAF”), 

Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus (“ESF+”), Taisnīgas pārkārtošanās fonda 

(“TPF”) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (“EJZAF”) Latvijā 

laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. 

(4) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/10582 4. panta 3. 

punktu Latvija ir izvēlējusies nodrošināt atbilstību tematiskajai koncentrācijai valsts 

līmenī attiecībā uz ERAF līdzekļiem, kas nav paredzēti tehniskai palīdzībai, un 

attiecībā uz visu plānošanas periodu. 

(5) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu un Regulas 

(ES) 2021/1058 4. panta 6. punktu partnerības nolīgums nosaka provizoriskās 

minimālās summas, kas no kopējiem ERAF līdzekļiem valsts līmenī, izņemot tehnisko 

palīdzību, piešķiramas Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punkta pirmās daļas a) un 

b) apakšpunktā minētajiem politikas mērķiem. 

                                                 
1 OV L 231, 30.6.2021. 159 lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu un Kohēzijas fondu (OV L 231, 30.6.2021. 60 lpp.). 
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(6) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1058 11. panta 2. punkta pirmo daļu partnerības 

nolīgums nosaka provizorisko minimālo summu, kas no ERAF līdzekļiem valsts 

līmenī, izņemot tehnisko palīdzību, piešķirama ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai 

saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”. 

(7) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu un saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/10573 7. 

pantu un 9. panta 2. punktu, Partnerības nolīgumā ir noteiktas minimālās summas, kas 

jāpiešķir no saviem dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas līdzekļiem līmenī Regulas (ES) 

2021/1057 4. panta 1. punktā minētajiem konkrētajiem mērķiem. 

(8) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 26. panta 1. 

punkta ceturto daļu Latvija ir pieprasījusi ERAF sākotnējā valsts piešķīruma daļas 

pārvietot uz ESF+ un Kohēzijas fonda piešķīruma daļu pārvietot uz ERAF un 

pamatojusi to. 

(9) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 11. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 36. panta 3. 

punkta otro daļu un ņemot vērā prasības, kas izklāstītas 36. panta 5. punktā, Latvija ir 

izvēlējusies, ka Savienības ieguldījums tehniskajai palīdzībai būtu jāsniedz saskaņā ar 

Regulas (ES) 2021/1060 51. panta f) punktu.  

(10) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 6. panta 2. punktu Latvija ir noteikusi 

provizorisku ieguldījuma mērķrādītāju klimata un vides mērķiem attiecībā uz ERAF 

un Kohēzijas fondu. 

(11) Partnerības nolīgums atbilst Regulai (ES) 2021/1060 un attiecīgajiem konkrētu fondu 

noteikumiem. 

(12) Tāpēc partnerības nolīgums būtu jāapstiprina, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Ar šo tiek apstiprināts partnerības nolīgums ar Latviju laikposmam no 2021. gada 1. janvāra 

līdz 2027. gada 31. decembrim, kas galīgajā redakcijā iesniegts 2022. gada 21. septembrī. 

2. pants  

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1058 4. panta 6. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu 

un pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalsts sniegusi partnerības nolīgumā, kopējie 

ERAF līdzekļi, kas valsts līmenī piešķirti Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punkta 

pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētajiem politikas mērķiem, izņemot tehniskajai 

palīdzībai, ir vismaz 618 307 691 EUR 1. politikas mērķim un 741 969 229 EUR 2. 

politikas mērķim.   

2. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1057 7. panta 4. punktu kopējie dalītā pārvaldībā, 

izņemot tehniskajai palīdzībai, esošie ESF+ līdzekļi, kas Latvijai jāpiešķir Regulas 

(ES) 2021/1057 4. panta 1. punkta h) līdz l) apakšpunktos minētiem sociālās 

iekļaušanas politikas jomu konkrētajiem mērķiem, ir vismaz 172 824 195 EUR. 

3. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1057 7. panta 5. punktu kopējie dalītā pārvaldībā, 

izņemot tehniskajai palīdzībai, esošie ESF+ līdzekļi, kas Latvijai jāpiešķir Regulas 

                                                 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Eiropas 

Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 (OV L 231, 30.6.2021., 21. lpp.). 
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(ES) 2021/1057 4. panta 1. punkta m) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim 

vai – pienācīgi pamatotos gadījumos – Regulas (ES) 2021/1057 4. panta 1. punkta l) 

apakšpunktā noteiktajam konkrētajam mērķim, ir vismaz 20 738 903 EUR. 

3. pants 

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1058 11. panta 2. punkta pirmo daļu provizoriskie kopējie 

ERAF līdzekļi, kas valsts līmenī saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 

izņemot tehnisko palīdzību, piešķirti ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai vienā vai vairākos 

Regulas (ES) 2021/1060 28. pantā minētajos veidos, ir vismaz 197 858 461 EUR. 

4. pants  

Ar šo tiek akceptēts šādas daļas pārvietojums no ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda Latvijai 

piešķirtajiem kopējiem piešķīrumiem starp šiem fondiem: 

(a) 79 916 729 EUR no Kohēzijas fonda uz ERAF mazāk attīstīto reģionu kategoriju; 

(b) 10 363 534 EUR no ERAF mazāk attīstīto reģionu kategorijas uz ESF+ mazāk 

attīstīto reģionu. 

5. pants  

Latvijas provizoriskais klimata ieguldījuma mērķrādītājs tiek noteikts 30% apmērā no tās 

kopējā ERAF piešķīruma un 37% apmērā no tās kopējā Kohēzijas fonda piešķīruma. 

6. pants  

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 

Briselē, 21.10.2022 

 Komisijas vārdā — 

 Elisa FERREIRA 

 Komisijas locekle 

 

 

 


