
 

 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T (+352) 4398 – 1     E eca-info@eca.europa.eu     eca.europa.eu   

 

Ziņojums par 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 

2014. finanšu gada pārskatiem 

ar Aģentūras atbildi 

 

 

 

 

 



 2 

ADB057206LV04-15PP-CH045-15APCFIN-RAS-EACEA_2014-TR.docx 8.9.2015. 

IEVADS 

1. Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, 

arī “EACEA”), kura atrodas Briselē, izveidoja ar Komisijas Lēmumu 2009/336/EK1. Aģentūras 

uzdevums ir pārvaldīt Komisijas noteiktās programmas izglītības, audiovizuālajā un kultūras 

jomā, tostarp īstenot sīki izstrādātus tehnisku projektu izpildes pasākumus2

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

. 

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

pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 

novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un 

vadības apliecinājumu analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

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

a) Aģentūras 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 

Vadības atbildība 

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

pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

                                                      

1 OV L 101, 21.4.2009., 26. lpp. 

. 

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

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, 
tīro aktīvu pārmaiņu pārskats un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, kā arī 
citi paskaidrojumi. 

4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums. 
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a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras 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 grāmatvedis6

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. 

Direktors apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras 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 Aģentūras finanšu stāvokli. 

Revidenta atbildība 

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

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 

 

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 

pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

                                                                                                                                                                      
5  Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.), 62. un 68. pants līdz ar 

53. un 58. pantu. 

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, Euratom) Nr. 966/2012, 162. pants. 
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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. 

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

deklarāciju. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

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

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

datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Aģentūras 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. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

11. Kopējais to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts, proti, 

98 % (2013. gadā – 97 %). Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, 

arī bija augsts III sadaļā “Atbalsts aģentūras darbībām” – 56 % jeb 3,2 miljoni EUR8

                                                      

8 Saskaņā ar pārstrukturēto Aģentūras budžetu 2014. gadā ieviesa III sadaļu “Atbalsts aģentūras 
darbībām” . 

. Tie 

galvenokārt attiecas uz IT pakalpojumiem, kas tika pasūtīti 2014. gadā, bet par kuriem līdz 

gada beigām vēl nebija sagatavoti rēķini (1,2 miljoni EUR), vēl nepabeigtām projektu 
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revīzijām (1 miljons EUR), kā arī uz komunikācijas, publikāciju un tulkošanas pakalpojumiem 

(0,9 miljoni EUR) saistībā ar jaunajām Aģentūras pārvaldītajām programmām. 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

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

formulēti iepriekšējā gadā, 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 
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I pielikums 

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude 

Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

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

2013 

To apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības, bija augsts (97 %) gan I sadaļā “Personāla 
izdevumi”, gan II sadaļā “Administratīvie izdevumi”. Lai gan pārnesumu līmenis apropriācijām, par 
kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā bija relatīvi augsts (25 %), tie saistīti galvenokārt ar 
IT pakalpojumiem un iekārtām, kas bija pasūtītas un daļēji saņemtas 2013. gadā, bet par ko gada 
beigās rēķini vēl nebija izrakstīti, kā arī ar Aģentūras darbību daudzgadu raksturu (ekspertu 
sagatavotie projektu pārskati un projektu revīzijas). 

Neattiecas 
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II pielikums 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 

(Brisele) 

Kompetence un darbības 

Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu 
(LESD 165., 166, 167. 
un 173. pantu 
1. punkts) 

Informācijas vākšana 
Eiropas Savienība sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību. 
Eiropas Savienība īsteno arodmācību politiku. 
Eiropas Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu. 
Eiropas Savienība un dalībvalstis nodrošina vajadzīgos apstākļus 
Savienības rūpniecības konkurētspējai. 

Aģentūras 
kompetence 
(Padomes Regula (EK) 
Nr. 58/2003; Komisijas 
Īstenošanas 
lēmums 2013/776/ES, 
ar ko atceļ 
Lēmumu 2009/336/ES; 
Komisijas 
Lēmums C(2013) 9189, 
kas grozīts ar 
Lēmumu C(2014) 4048) 

Mērķi 
Izglītības, kultūras un rūpniecības politikā ir veikti daudzi pasākumi, lai 
sekmētu izglītību, arodmācības, audiovizuālo jomu, kultūru, jauniešu, 
humānās palīdzības un pilsonisko aktivitāti Eiropas Savienībā. Šo 
pasākumu galvenie mērķi ir veicināt sociālo kohēziju un sniegt ieguldījumu 
konkurētspējas un ekonomiskajā izaugsmē, kā arī veidot ciešāku saikni 
starp Eiropas iedzīvotājiem. 
Šie pasākumi ietver dažādas programmas. 
Aģentūra atbild par šo programmu daļu vadību, piemēram, Erasmus+, 
“Radošā Eiropa”, “Eiropa pilsoņiem”, kā arī iniciatīvu “ES palīdzības 
brīvprātīgie”. Šajā sakarā tā īsteno Savienības atbalstu, izņemot 
uzdevumus, kuru izpildei ir vajadzīgas diskrecionāras pilnvaras politiskas 
izvēles īstenošanā. 
Uzdevumi 
− Pārvaldīt projektus visā to dzīves cikla laikā, īstenojot tai uzticētās 

Savienības programmas, un veikt šim nolūkam vajadzīgās pārbaudes, 
pieņemot lēmumus atbilstoši Komisijas deleģētajiem uzdevumiem. 

− Pieņemt budžeta izpildes instrumentus attiecībā uz ieņēmumiem un 
izdevumiem, kā arī veikt vajadzīgās darbības, lai īstenotu Savienības 
programmas, pamatojoties uz Komisijas piešķirtajām pilnvarām, it 
īpaši tās darbības, kas saistītas ar subsīdiju piešķiršanu un līgumu 
slēgšanu. 

− Apkopot, analizēt un sniegt Komisijai Savienības programmu 
īstenošanas virzībai vajadzīgo informāciju. 

− Savienības līmenī ieviest informācijas tīklu par izglītību Eiropā 
(Eurydice), kā arī īstenot darbības, kas paredzētas, lai uzlabotu izpratni 
un zināšanas jaunatnes jomā, vācot, analizējot un izplatot informāciju, 
kā arī veicot pētījumus un tos publicējot. 

Pārvaldība Koordinācijas komiteja  
Sastāvs 
Pieci Eiropas Komisijas iecelti locekļi. 
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Pienākumi 
Komiteja pieņem Aģentūras gada darba programmu pēc tam, kad to ir 
apstiprinājusi Eiropas Komisija. Tā pieņem arī Aģentūras administratīvo 
budžetu un gada darbības pārskatu. 
Direktors 
Ieceļ Eiropas Komisija. 
Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta 
Iekšējā revīzija 
Aģentūras Iekšējās revīzijas struktūrvienība 
Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

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

Budžets 
2014. gadā Aģentūras administratīvais budžets bija 47 (51) miljoni EUR 
(100 % finansējums no Eiropas Savienības vispārējā budžeta). 
Aģentūra pārvaldīja 693 miljonus EUR, tostarp 90 miljonus EUR no C8 (to 
apropriāciju automātisks pārnesums uz nākamo periodu, par kurām 
uzņemtas saistības) saistībām (850*), kas attiecas uz programmām un 
projektiem, kuru izpildi Aģentūrai ir uzticējusi Komisija.  
Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 
Pagaidu darbinieki: 108 (105) pagaidu darbinieku amata vietas štatu 
sarakstā. 
Aizpildītās amata vietas: 101 (99) 
Līgumdarbinieki: 350 (348) līgumdarbinieku vietas štatu sarakstā. 
Aizpildītās amata vietas: 336 (336) 
Darbinieku kopskaits: 437 (435) aizpildītas amata vietas, darbinieki 
norīkoti šādu pienākumu izpildei: 
pamatdarbībām: 358 
administrācijā: 79 
* Vēl jāpieskaita 11 miljoni EUR no saistībām, kas attiecas uz C4 (pārnesti 
iekšējie piešķirtie ieņēmumi) un uz PO/RO (pārnesti citi ārējie piešķirtie 
ieņēmumi) saistībām. 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā (2013. g.) 

Komunikācija 
− Aptuveni 120 Aģentūras darbinieku piedalīšanās informācijas dienās, 

kuras organizēja valstu aģentūras/struktūras, un vairākās citās 
informācijas sesijās Briselē, VALOR1 datubāzes atjaunināšana ar 
projektu rezultātiem, pasākumu rīkošana kopā ar atbildīgajiem 
ģenerāldirektorātiem. 

− Briselē rīkotas projektu uzsākšanas 12 sanāksmes jaunajiem projektu 
koordinatoriem un partneriem. 

− Dažādās vietās organizētas vairākas tematisku kopu sanāksmes un 
sanāksmes ar projektu koordinatoriem. 

Atlases procedūras 
− Publicēti 13 uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un 4 konkursa 
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uzaicinājumi. 
− Apstrādāti aptuveni 10 000 saņemto priekšlikumu. 
− Atlasīti aptuveni 4 000 projekti un 550 Erasmus hartas augstākajai 

izglītībai.  
Uzraudzības apmeklējumi 
− Lai uzraudzītu 440 projektu īstenošanu, sarīkoti vairāk nekā 

386 uzraudzības apmeklējumi (uz vietas vai Briselē) ar projektu 
dalībniekiem. 

Vienkāršošanas pasākumi 
− Elektroniskās veidlapas izmantotas aizvien vairāk darbībās, t. i., 86 % 

visu pieteikumu. 
− Uz dažām darbībām tika attiecināta vienkāršotā līgumslēgšanas 

procedūra (dotācijas nolīgumi aizstāti ar lēmumiem). 
− Tālāk attīstīta metode vienreizēja maksājuma aprēķināšanai, un tā tika 

piemērota lielākam skaitam darbību. 
− Darbību vērtēšanā plašāk izmantota ekspertu teleinstruktāža un 

projektu telenovērtēšana. 
− Finanšu pārskatu vienkāršošanai sagatavoti revīzijas sertifikāti, kuru 

piemērošanu pakāpeniski paplašinās. 
− Lai pilnveidotu vadlīnijas saņēmējiem, pabeigta un laista klajā finanšu 

informācijas kopa. 
Sadarbība ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem 
− Lai pieņemtu jaunus lēmumus, tika organizētas trīs vadības komitejas 

sanāksmes un četras rakstiskas procedūras. 
− Kopā ar atbildīgo ģenerāldirektorātu izpilddirektoriem regulāri rīkotas 

koordinācijas sanāksmes par programmām, kuru īstenošana deleģēta 
Aģentūrai (trīs/četras sanāksmes gadā). 

− Sniegta palīdzība atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem nākamās 
paaudzes programmu uzsākšanā. 

− Pēc pieprasījuma sniegta informācija Komisijai par programmu 
īstenošanu. 

− Cieša sadarbība ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem, uzsākot jaunās 
programmas 2014.–2020. gadam. 

Politikas atbalsts 
− Turpinās Eurydice tīkla pārvaldība izglītības politikas atbalstam; tā 

attiecināta arī uz jaunatnes jomu. 
− Eurydice nodaļa ir sagatavojusi vairākus ziņojumus. 
Revīzijas 
2014. gada laikā tika ieviesti ieteikumi, kas formulēti 115 revīzijās.  

Līgumi un projekti  
Parakstīti 6 664 līgumi, slēgti 4 972 projekti. 
Pilnvaras 
− 2014. gadā tika pagarinātas Aģentūras pilnvaras, lai tā varētu pārvaldīt 

jaunas programmas. Komisija apstiprināja jauno pagarinājumu, lai 
Aģentūra varētu pārvaldīt 4. izdevumu kategorijas līdzekļus. 
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1 Elektroniska platforma, ko izmanto, lai izplatītu un izmantotu rezultātus, kuri gūti, īstenojot 
Eiropas Komisijas pārvaldītās programmas izglītības, mācību, kultūras, jaunatnes un 
pilsoniskuma jomā. 

Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply LV 

 
 

AĢENTŪRAS ATBILDE 
 
 

11. Aģentūra ņem vērā Palātas piezīmes. Aģentūra turpinās centienus, lai kontrolētu un samazinātu 

apropriāciju pārnesumu līmeni. 
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