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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 

(17.12.2015), 

ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības 

fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam 

(AUTENTISKS IR VIENĪGI TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 

16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam 

un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un 

apkarošanai un krīžu pārvarēšanai,
1
 un jo īpaši tās 14. panta 7. punktu, 

tā kā: 

(1) Latvija 2014. gada 2. decembrī, izmantojot Komisijas elektronisko datu apmaiņas 

sistēmu (SFC2014), iesniedza valsts programmas priekšlikumu atbalsta saņemšanai no 

Iekšējās drošības fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.  

(2) Regulas (ES) Nr. 514/2014 13. pantā minētais politiskais dialogs ar Latviju notika 

2013. gada 9. septembrī. Dialoga rezultāti ir izklāstīti saskaņotā protokolā, kas datēts 

ar 2014. gada 7. janvāri. 

(3) Valsts programmas priekšlikumu ir izstrādājusi Latvija, iesaistot Regulas (ES) 

Nr. 514/2014 12. pantā minēto partnerību. 

(4) Valsts programma ietver visus Regulas (ES) Nr. 514/2014 14. panta 2. punktā minētos 

elementus.   

(5) Ņemot vērā detalizēto skaidrojumu, ko Latvija sniedz savā valsts programmā, ir 

lietderīgi ļaut Latvijai atkāpties no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 515/2014
2
 6. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā resursu piešķīruma minimālā 

procentuālā apjoma attiecībā uz minētās regulas 9. panta 2. punkta c), d), e) un 

f) apakšpunktā minētajiem mērķiem.  

(6) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 514/2014 14. panta 6. punktu Komisija apsvērumus 

iesniedza 2015. gada 17. februārī, 2015. gada 11. augustā un 2015. gada 26. oktobrī, 

un Latvija attiecīgi grozīja savu valsts programmu. Grozītā programma Komisijai tika 

iesniegta 2015. gada 3. novembrī. 

                                                 
1 OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no 

Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ 

Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).  
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(7) Šis lēmums ir uzskatāms par finansēšanas lēmumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012
3
 84. panta izpratnē un juridiskām saistībām 

minētās regulas 85. panta izpratnē. 

(8) Būtu jānorāda maksimālais Iekšējās drošības fonda atbalsta piešķīrums Latvijas valsts 

programmai, kā arī sadalījums starp tā pamatsummu un papildu summām, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.  

1. pants 

Ar šo apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Iekšējās drošības fonda 

laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim (2015. gada 3. novembrī 

iesniegtajā galīgajā redakcijā). 

2. pants 

1. Maksimālais Iekšējās drošības fonda atbalsta piešķīrums Latvijas valsts programmai ir 

noteikts 32 913 135 euro apmērā, un to finansē no Savienības vispārējā budžeta šādā 

sadalījumā: 

(a) budžeta pozīcija 18 02 01 01: 15 971 704 euro; 

(b) budžeta pozīcija 18 02 01 02: 16 941 431 euro. 

2. Maksimālo piešķīrumu no budžeta pozīcijas 18 02 01 01 veido: 

(a) pamatsumma 15 521 704 euro apmērā, kas piešķirta saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 515/2014 I pielikumu; 

(b) papildu summa 450 000 euro apmērā, kas paredzēta konkrētām darbībām un kas 

piešķirta saskaņā ar minētās regulas 7. pantu. 

                                                 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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3. pants 

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai. 

Briselē, 17.12.2015 

 Komisijas vārdā – 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Komisijas loceklis 

 

 


