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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES)
Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/20051, un jo īpaši tās 10. panta
2. punktu,
tā kā:
(1)

Latvija 2014. gada 15. aprīlī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 10. panta
1. punktu iesniedza Komisijai lauku attīstības programmu, lai saņemtu atbalstu no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

(2)

Lauku attīstības programmu Latvija ir sagatavojusi, piesaistot Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/20132 5. panta 1. punktā minētos partnerus, ievērojot
minētās regulas 26. panta 2. punktu un sadarbojoties ar Komisiju. Lauku attīstības
programma ir sagatavota saskaņā ar lauku attīstības programmu satura izklāstu, kas
sniegts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/20143 I pielikumā.

(3)

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 29. pantam Komisija ir novērtējusi lauku
attīstības programmu un 2014. gada 22. jūlijā sagatavojusi apsvērumus, kā paredzēts
minētā panta 3. punktā. Latvija sniedza Komisijai visu nepieciešamo papildu
informāciju un 2014. gada 12. decembrī un 2015. gada 23. janvārī iesniedza pārskatītu
lauku attīstības programmu.

(4)

Komisija ir secinājusi, ka lauku attīstības programma palīdz īstenot stratēģiju
“Eiropa 2020”, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību visā Savienībā, papildinot citus
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), kohēzijas politikas un kopējās
zivsaimniecības politikas instrumentus, un atbilst Regulai (ES) Nr. 1303/2013 un
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OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (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. 1083/2006 (OV L 347,
20.12.2013., 320. lpp.).
Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā
piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).
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Regulai (ES) Nr. 1305/2013 un saturiski atbilst partnerības nolīgumam ar Latviju, kurš
apstiprināts ar Komisijas 2014. gada 17. decembra Lēmumu C(2014) 9815.
(5)

Lauku attīstības programmā ir ietverti visi elementi, kas minēti Regulas (ES)
Nr. 1303/2013 27. panta 1.–6. punktā un Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta
1. punktā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 19. panta 3. punktu Komisija attiecībā uz
lauku attīstības programmu novērtēja, cik saskanīga un atbilstīga ir Latvijas sniegtā
informācija par ex ante nosacījumu piemērojamību un par piemērojamo ex ante
nosacījumu izpildi.

(7)

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. 966/20124 84. panta nozīmē. Tāpēc būtu jānorāda elementi, kas dod iespēju
uzņemties Savienības budžeta saistības attiecībā uz šo lauku attīstības programmu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 1. punktu būtu jānosaka
maksimālais ELFLA ieguldījums. Saskaņā ar minētās regulas 59. panta 3. un 4. punktu
apstiprinātajā programmā ir noteiktas ieguldījuma likmes katram pasākumam un
darbības veidam ar īpašu ELFLA ieguldījuma likmi, ietverot tehnisko palīdzību.

(9)

Šis lēmums neattiecas uz tādu vēl neapstiprinātu valsts atbalstu LESD 107., 108. un
109. panta nozīmē, uz kuru neattiecas LESD 42. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Ar šo tiek apstiprināta Latvijas lauku attīstības programma, kas Komisijai 2015. gada
23. janvārī nosūtīta tās galīgajā redakcijā.
2. pants
(1)

ELFLA maksimālais ieguldījums ir EUR 1 075 603 782. Savienības kopējā
ieguldījuma sadalījums pa gadiem, apropriācijas, kas piešķirtas mazāk attīstītajiem
reģioniem, un ieguldījuma likmes katram pasākumam un darbības veidam ar īpašu
ELFLA ieguldījuma likmi ir noteiktas pielikuma I daļā.

(2)

Kvantitatīvie mērķi, kas saistīti ar katru programmā iekļauto prioritāro jomu, ir
noteikti pielikuma II daļā.
3. pants

Izdevumi, kurus programmas maksājumu aģentūra faktiski ir samaksājusi no 2014. gada
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, ir uzskatāmi par attiecināmajiem izdevumiem.
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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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4. pants
Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.
Briselē, 13.2.2015

Komisijas vārdā –
Phil HOGAN
Komisijas loceklis
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