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IEVADS 

1. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”), 

kurš atrodas Rīgā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1211/20091. 

Biroja galvenais uzdevums ir sniegt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei 

(BEREC) profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus un Regulatoru padomes 

vadībā vākt un analizēt informāciju par elektroniskajām komunikācijām un izplatīt valstu 

regulatīvajām iestādēm regulatīvo paraugpraksi, piemēram, kopīgas pieejas, metodoloģijas 

vai vadlīnijas par ES tiesiskā regulējuma īstenošanu2

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 

pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 

novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu 

analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja 

a) Biroja gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes pārskatus4

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 

2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

                                                      

1 OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp. 

2 Biroja kompetence un darbības ir apkopotas II pielikumā, kas pievienots šim ziņojumam 
informācijai.  

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula,  
pārskats par neto aktīvu pārmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības 
metodēm un citi paskaidrojumi. 

4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums. 



 3 

ADB057201LV04-15PP-CH040-15APCFIN-RAS-BEREC_2014-TR.docx 8.9.2015. 

Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Biroja gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

a) Vadības atbildība saistībā ar Biroja gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas 

izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros 

krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis 

Komisijas grāmatvedis

. 

6

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas 

finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās 

kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto vai izlietoto līdzekļu 

atgūšanai. 

; veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 

Administratīvais vadītājs apstiprina Biroja gada pārskatus pēc tam, kad Biroja grāmatvedis tos ir 

sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita 

starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par Biroja finanšu stāvokli. 

Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei7

                                                      

5 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants. 

 

sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu 

6 Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu 
federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) 
vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 

7 Regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants. 
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pārliecību, ka Biroja gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās 

procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, 

ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Novērtējot 

minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību 

un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības 

deklarāciju, Palāta ņēma vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Biroja 

pārskatiem, kā paredzēts ES finanšu regulas 208. panta 4. punktā8

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības 

deklarāciju. 

. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Biroja gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu 

stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā 

noslēgtajā gadā, kā to nosaka Biroja finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie 

grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos 

būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

                                                      

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.). 
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KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

11. Kopējais līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, paaugstinājās līdz 

98 % (2013. gadā – 87 %). Tomēr to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības 

un kuras tika pārnestas, palielinājās līdz 0,9 miljoniem EUR jeb 23 % (2013. gadā – 

0,5 miljoni EUR, 13 %), īpaši saistībā ar pamatdarbībām (III sadaļa), tādām kā uzsāktie 

pētījumi vai elektroniskā komunikācija. 

12. Lielais budžeta pārvietojumu skaits ievērojami izmainīja budžeta sākotnējo struktūru: 

I sadaļa (“Personāla izmaksas”) tika samazināta par 17 %, II sadaļa (“Administratīvie 

izdevumi”) – par 44 % un III sadaļa (“Pamatdarbības izdevumi”) tika palielināta par 60 %, 

galvenokārt tāpēc, lai varētu finansēt uzsāktos pētījumu (11. punkts). 

13. Līdzekļi, kas 2014. gada budžetā bija paredzēti ieguldījumiem no tām EBTA9

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

 valstu 

regulatīvajām iestādēm, kurām Birojā ir novērotājas statuss, neienāca, jo nebija nolīgumu ar 

EBTA valstīm. 

14. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri 

formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts I pielikumā

 

. 

Šo ziņojumu 2015. gada 8. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL.  

 Revīzijas palātas vārdā       – 

 

 Priekšsēdētājs 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                                                      

9 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija. 
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I pielikums 

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude 

Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2011 
Birojā vēl nebija pieņemti un ieviesti visi iekšējās kontroles standarti.  Ieviests (standarti ir pieņemti) 

Ieviešana ir sākta (standarti tiek ieviesti) 

2012 
Birojā vēl nebija ieviesti šādi iekšējās kontroles standarti: “Mērķi un darbības rādītāji” (5. IKS), 
“Process un procedūras” (8. IKS), “Dokumentu pārvaldība”(11. IKS) un “Informācija un 
komunikācija”(12. IKS). 

Ieviests 

2012 

Apmēram 101 000 EUR (45 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras 
pārnestas no 2011. gada) anulēja. 2012. gadam paredzētās apropriācijas 545 000 EUR apmērā 
(17 % no kopējām 2012. gadam paredzētajām apropriācijām) neizmantoja un tās arī nācās 
anulēt. To apropriāciju pārnesumu līmenis uz 2013. gadu, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 
augsts un sasniedza 611 000 EUR jeb 19 % no kopējām apropriācijām. Tas liecina par grūtībām 
Biroja darbību plānošanā un/vai īstenošanā. Pārnesumu uz 2012. gadu galvenie iemesli bija 
saistīti ar novēlotu pieņemšanu darbā un to, ka nebija efektīvas politikas, kas nodrošinātu 
ekspertu pieprasīto komandējuma izdevumu savlaicīgu apstiprināšanu un atlīdzināšanu. 

Neattiecas 

2013 

Budžeta izpildes līmenis ir ievērojami uzlabojies, un tas norāda, ka Birojs ir pilnveidojis plānošanu 
un pasākumus īstenojis laikus. Lai gan no 2012. gada pārnesto un pēc tam atcelto apropriāciju 
līmenis joprojām ir relatīvi augsts – 28 % (2012. gadā tie bija 45 %), to apropriāciju pārnesumi, 
par kurām bija uzņemtas saistības, samazinājās līdz 461 983 EUR jeb 13 % (2012. gadā tie bija 
611 223 EUR jeb 19 %). Pārnesumi bija saistīti galvenokārt ar 2013. gada otrajā pusē 
parakstītajiem līgumiem par darbībām, kas plānotas 2013. un 2014. gadā. 

Neattiecas 
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Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2013 Birojs 2013. gadā ekspertiem vēlu atlīdzināja izmaksas 1 078 gadījumos no 1 183. Kavējumi bija 
caurmērā 78 dienas 2013. gada pirmajā pusē un 33 – gada otrajā pusē. Ieviešana ir sākta 
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II pielikums 

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs 
(Rīga) 

Kompetence un darbības 

Savienības 
kompetence 
saskaņā ar 
Līgumu  
(Līguma par 
Eiropas 
Savienības 
darbību 
114. pants) 

Tiesību aktu tuvināšana elektronisko komunikāciju jomā. 

Biroja 
kompetence  
(Eiropas 
Parlamenta un 
Padomes 
Regula (EK) 
Nr. 1211/2009)  

Biroja pilnvaras ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1211/2009. 
Regulas 6. pantā minētais Birojs sniedz BEREC administratīva un profesionāla 
atbalsta pakalpojumus. 
Tas pilda savas funkcijas Regulatoru padomes vadībā. 

Pārvaldība Birojam ir Pārvaldības komiteja un administratīvais vadītājs. Tie savā starpā 
dala visus administratīvos un finanšu pienākumus, tostarp attiecībā uz 
personāla vadību. 
Taču par darbinieku iecelšanu ir atbildīga tikai Pārvaldības komiteja (7. panta 
4. punkts). 
Regulatoru padome sniedz norādījumus par produktiem un pakalpojumiem, kas 
uzskaitīti iedaļā “Produkti un pakalpojumi 2014. gadā”. 

Birojam 
pieejamie resursi 
2014. gadā 
(2013. g.) 

Galīgais budžets: 4 162 874,00 EUR (3 557 218,93 EUR) (grozītais budžets, kā arī 
iekšējie piešķirtie ieņēmumi). 
Darbinieku skaits 31. decembrī: 24 (25) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā 

Regulatoru padomes vadībā Birojs sniedza turpmāk minētos pakalpojumus: 
− profesionāls un administratīvs atbalsts Eiropas Elektronisko komunikāciju 

regulatoru iestādei (BEREC); 
− informācijas ievākšana no valstu regulatīvajām iestādēm un informācijas 

apmaiņa un izplatīšana; 
− regulatīvas paraugprakses izplatīšana valstu regulatīvajām iestādēm Eiropas 

Savienībā un trešām personām; 
− palīdzība priekšsēdētājam Regulatoru padomes un Biroja Pārvaldības 

komitejas darba sagatavošanā; 
− atbalsts ekspertu darba grupām, kuras izveidojusi Regulatoru padome. 

Avots: Pielikumu ir sagatavojis Birojs. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – LV 

 
 

BIROJA ATBILDE 
 

 

11. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs pieņem zināšanai budžeta pārvaldības 
komentāru par piešķirto apropriāciju uzlabojumu līdz 98 % salīdzinājumā ar 2013. gada 87 %. Budžetu 
2014. gadam izstrādāja 2012. gadā, kad Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja budžeta 
pārvaldība vēl bija agrīnā fāzē. Kopš tā laika tiek izmantoti rīki regulāras uzraudzības uzlabošanai, kā rezultātā 
plānošana notiek labāk. 

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs apzinās jautājuma lielo nozīmību, par ko Tiesa 
izteikusi apsvērumus, attiecībā uz piešķirto apropriāciju pārnesumu pieaugumu līdz 0,9 miljoniem EUR, t. i., 
23 % (2013. gadā  0,5 miljoni EUR jeb 13 %), īpaši attiecībā uz operatīvo darbību (III sadaļu), piemēram, 
kārtējiem pētījumiem par elektroniskajām komunikācijām. Tas notika sakarā ar vadības komitejas lūgumu sākt 
operatīvus projektus (Net Neutrality pētījumu par apmēram 390 000 EUR, BEREC-Net par 105 000 EUR, nozaru 
pētījumus par aptuveni vairāk nekā 260 000 EUR). Minēto projektu savlaicīgu izpildi aizkavēja arī būtiskas 
izmaiņās vadībā, piemēram, 2014. gada aprīlī tika iecelts jauns izpilddirektors, 2014. gada augustā — jauns 
Programmu vadības nodaļas vadītājs. 

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs izvirzīja mērķi 2015. gadā samazināt piešķirto 
apropriāciju pārnesumu līmeni. 

 

12. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs saprot jautājuma lielo nozīmību, par ko Tiesa 
izteikusi apsvērumus, attiecībā uz lielo budžeta pārnesumu skaitu, kas ievērojami izmainīja sākotnējā budžeta 
struktūru: I sadaļa (personāla izmaksas) tika samazināta par 17 %, II sadaļa (administratīvie izdevumi) tika 
samazināta par 44 % un III sadaļa (operatīvie izdevumi) tika palielināta par 60 %, lai galvenokārt finansētu 
kārtējos pētījumus. Birojs nepārtraukti strādā, lai uzlabotu uz darbību balstītu plānošanas sistēmu, kā rezultātā 
vēl varētu samazināt budžeta pārnesumus. 

 

13. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs pieņem zināšanai komentāru, ka 2014. gada 
budžeta noteikums par ieguldījumiem no EBTA1

                                                 
1 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija 

 valsts pārvaldes iestādēm, kurām Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādes birojā bija novērotāja statuss, nav īstenojies, jo ar EBTA valstīm nebija 
nolīgumu. Līdz ar to 2015. gada budžets tika attiecīgi labots. Tomēr starp Komisiju un attiecīgajām valstīm 
notiek sarunas par nolīgumu un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojam nav pilnvaru 
ietekmēt sarunas un nolīguma parakstīšanas procesu. 
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