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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(17.12.2014), 

ar kuru groza un labo īstenošanas lēmumu C(2014) 4237,  ar ko apstiprina noteiktus 
elementus partnerības nolīgumā ar Latviju 

2014LV16M8PA001 

(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 
16. panta 4. punktu un 17. panta 2. punktu, 

tā kā: 

(1) Ar īstenošanas lēmumu C(2014) 4237 2014. gada 20. jūnijā Komisija apstiprināja 
noteiktus elementus partnerības nolīgumā ar Latviju. Partnerības nolīgums neiekļāva  
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta (ii), (iv) un (vi) 
punktā minētos elementus attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
(EJZF).  

(2) 2014. gada 21. jūlijā Latvija iesniedza Komisijai pārskatītu partnerības nolīgumu, kurā 
ietverti visi EJZF elementi. EJZF elementi, kuri ir ietverti pārskatītajā partnerības 
nolīgumā līdz ar to ir jāapstiprina.  

(3) Pārskatītajā partnerības nolīgumā tika koriģēts Savienības veiktais indikatīvais atbalsta 
sadalījums pa tematiskajiem mērķiem valsts līmenī attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai. 

(4) Kopējā indikatīvā atbalsta summa, kas paredzēta klimata pārmaiņu mērķiem 
pārskatītajā partnerības nolīgumā tika koriģēta, lai ņemtu vērā indikatīvo atbalsta 
summu, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem, kuri iekļauti darbības 
programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, kura tika pieņemta ar Komisijas Īstenošanas 
lēmumu C(2014) 85052.  

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp. 
2 Komisijas 2014. gada 11. novembra Īstenošanas lēmums C(2014) 8505, 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. 
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(5) Komisija izvērtēja pārskatīto partnerības nolīgumu un nesniedza apsvērumus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 16. panta 1. punktā. Tomēr Latvija 2014. gada 10. 
decembrī iesniedza Komisijai partnerības nolīguma galīgo versiju. 

(6) Pārskatītais partnerības nolīgums atbilst Regulai (ES) Nr. 1303/2013. 

(7) Administratīvas kļūdas rezultātā, kura radās lēmuma C(2014) 4237 pieņemšanas laikā, 
minētā lēmuma 1. panta 4) punkta teksts nepareizi atsaucas uz partnerības nolīguma 3. 
iedaļas attiecīgajām daļām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. 
punkta a), c) un d) apakšpunktam. Tā kā 1. pants tiks pilnībā aizvietots ar šo lēmumu, 
tad atsevišķs noteikums, kas ietver labojumu, nav nepieciešams. 

(8) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza un jālabo lēmums C(2014) 4237,  

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

   
1. Pants 

Lēmuma C(2014) 4237 1. pantu aizstāj ar šādu: 

"1. Pants 

Ar šo ir apstiprināti turpmāk minētie elementi, kas ietverti pārskatītajā partnerības nolīgumā 
ar Latviju laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, kura galīgā 
versija iesniegta 2014. gada 10. decembrī: 

(1) procedūras, lai nodrošinātu pielāgošanu Savienības stratēģijai gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un konkrēta fonda pamatuzdevumiem saskaņā ar Līgumā 
noteiktajiem mērķiem, arī ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un 
pamatojums tematisko mērķu izvēlei, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. 
panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, kā izklāstīts partnerības nolīguma 1. 
iedaļā; 

(2) procedūras, lai nodrošinātu ESI fondu efektīvu īstenošanu, arī piemērojamo ex ante 
nosacījumu izpildes novērtējums, veicamo darbību apraksts, atbildīgās struktūras un 
minētās Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta b) apakšpunktā minēto darbību 
īstenošanas grafiks, kā noteikts partnerības nolīguma 2. iedaļā; 

(3) procedūras, lai nodrošinātu partnerības principa ievērošanu, indikatīvais partneru 
saraksts, to darbību kopsavilkums, kas veiktas, lai iesaistītu partnerus, un viņu loma 
partnerības nolīguma sagatavošanā un progresa ziņojums, kā noteikts partnerības 
nolīguma 1. iedaļas 1.5.1 punktā;  

(4) integrēta pieeja teritoriālajai attīstībai, ko atbalsta ESI fondi attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta a), c) un d) apakšpunktā minētajiem darbības 
programmu elementiem, kā norādīts partnerības nolīguma 3. iedaļas 3.1.1., 3.1.2 un 
3.1.4. punktā.'' 

2. pants 

Šis lēmums neskar jebkādus pasākumus vai aktivitātes, kuras veiktas saskaņā ar  lēmumu 
C(2014) 4237 un ar tā apstiprināto partnerības  nolīguma versiju. 

3. pants 

Lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 
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Briselē, 17.12.2014 

 Komisijas vārdā — 
 Corina CREŢU 
 Komisijas locekle 
 

 


