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1. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (turpmāk tekstā – 

“Centrs”, arī “EMCDDA”), kurš atrodas Lisabonā, izveidoja ar Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 302/93

IEVADS 

1. Centra galvenais uzdevums ir vākt, analizēt un 

izplatīt ziņas par narkotikām un narkomāniju, lai sagatavotu un publicētu 

objektīvu, ticamu un Eiropas līmenī salīdzināmu informāciju. Šī informācija 

paredzēta, lai analizētu pieprasījumu pēc narkotikām un veidus tā 

samazināšanai, kā arī lai analizētu un samazinātu ar narkotiku tirdzniecību 

kopumā saistītās parādības2.  

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, 

darījumu tiešās pārbaudes un Centra pārraudzības un kontroles sistēmu 

galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā 

gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.  

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

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

Palāta revidēja 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

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

pārskatus4

                                            
1 OV L 36, 12.2.1993., 1. lpp. Šo regulu un tās grozījumus atcēla ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1920/2006 (OV L 376, 27.12.2006., 
1. lpp.). 

 par 2013. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

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

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu, 
naudas plūsmas tabula, tīro aktīvu izmaiņu pārskats un kopsavilkums par 
svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citi paskaidrojumi. 
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b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Centra gada pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

a) Vadības atbildība saistībā ar Centra gada pārskatiem ietver tādas 

iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļautu 

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 galvenais 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 

; veikt 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. Direktors 

apstiprina Centra gada pārskatus pēc tam, kad Centra 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 Centra finanšu stāvokli. 

                                                                                                                               
4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata 

pielikums. 

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

6 Komisijas galvenā 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). 
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krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto 

vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.  

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 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, kuras 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. 

 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 Centra gada pārskatos nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 

pareizi. 

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

pamatotu tās ticamības deklarāciju.  

                                            
7 Regulas (ES) Nr. 1271/2013 107. pants. 
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Atzinums par pārskatu ticamību 

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

atspoguļo Centra finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī darbības 

rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 

Centra finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie 

grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2013. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

11. Centrs sāka iepirkuma procedūru saistībā ar fotokopēšanas iekārtu īrēšanu 

uz četriem gadiem par maksimālo summu 160 000 EUR. Procedūras laikā 

tehniskās prasības tika ievērojami mainītas. Pēc šīm izmaiņām tika publicēts 

grozītais līguma paziņojums, ar kuru pagarināja piedāvājumu nosūtīšanas 

termiņu, bet šajā paziņojumā nebija skaidri norādītas izmaiņas tehniskajās 

prasībās. Saskaņā ar publicētajās specifikācijās minēto iespēju tehniskās 

prasības tika atkal pielāgotas līguma parakstīšanai, kā rezultātā līguma vērtība 

samazinājās par 35 %. Publicētā informācija par līguma cenu struktūru nebija 

pietiekami skaidra, tāpēc viens no pretendentiem to pārprata, un rezultātā tam 

bija mazāka iespēja kļūt par uzvarētāju šajā procedūrā. Turklāt vērtēšanas 

kritēriji nebija pietiekami konkrēti, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un 

vienādu attieksmi pret pretendentiem. Minētās nepilnības ietekmēja šīs 

iepirkuma procedūras lietderību un efektivitāti un apdraudēja konkurenci. 

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU 

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

komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts 

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

I pielikumā. 
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Šo ziņojumu 2014. gada 22. jūlija 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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Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude 

I PIELIKUMS 

Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

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

2011 

Pašlaik Centrs katru gadu maksā aptuveni 
275 000 EUR par neizmantotajām biroja telpām 
iepriekšējā ēkā un jaunajā mītnē. Centram 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju un valsts iestādēm 
jāturpina meklēt adekvāts risinājums saistībā ar 
neizmantotajām biroja telpām. 

 

 

Ieviešana ir sākta 

 

2011 Centra iepirkuma dokumenti ne vienmēr bija pilnīgi 
un pienācīgi organizēti. 

Ieviests 
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Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

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

2012 

Centrs 2012. gadā piešķīra dotācijas dalībvalstu 
narkomānijas uzraudzības centriem (saņēmēji), lai 
atbalstītu sadarbību Eiropas Informācijas tīkla par 
narkotikām un narkomāniju (Reitox) ietvaros1

Ieviešana ir sākta 

. 
2012. gadā dotāciju izdevumi bija 2,6 miljoni EUR 
jeb 16 % no kopējiem pamatdarbības izdevumiem. 
Ex ante pārbaudes, ko Centrs veic pirms saņēmēju 
deklarēto izmaksu atmaksāšanas, ietver izmaksu 
deklarāciju un saņēmēju nolīgto ārējo revidentu 
sagatavoto revīzijas apliecinājumu dokumentāro 
analīzi. Centrs parasti neiegūst no saņēmējiem 
dokumentus, kas pamato deklarācijās norādīto 
izmaksu attiecināmību un precizitāti. Izmaksu 
ex post pārbaudes uz vietas saņēmēju līmenī notiek 
reti2. Tāpēc esošie kontroles mehānismi sniedz tikai 
ierobežotu pārliecību par to, kā Centrs pārvalda 
saņēmēju izmaksu deklarācijās norādīto izmaksu 
attiecināmību un precizitāti. Palātas revidētajiem 
darījumiem Centrs ieguva apliecinošos dokumentus 
Palātas vārdā, un tie sniedza pamatotu pārliecību 
par darījumu likumību un pareizību. Pārliecību 
ievērojami paaugstinātu nejauši atlasītu apliecinošo 
dokumentu pārbaude un lielāka saņēmēju skaita 
pārbaudes uz vietas. 

2012 Darījumiem, kas veikti pēc 2008. gada, netika veikta 
neviena ex post pārbaude, izņēmums bija dotācijas.  Ieviešana ir sākta 
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Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

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

2012 
Centrs vēl arvien nebija pieņēmis uzņēmējdarbības 
nepārtrauktības plānu un negadījuma seku 
novēršanas plānu. 

Ieviests 

2012 

Pašlaik Centrs katru gadu maksā aptuveni 
200 000 EUR par neizmantotajām biroja telpām 
iepriekšējā ēkā un jaunajā mītnē. Centram 
sadarbībā ar Komisiju un valsts iestādēm jāturpina 
meklēt adekvāts risinājums saistībā ar 
neizmantotajām biroja telpām. 

Ieviešana ir sākta 

                                            
 

 

 

 

 

1 Eiropas Informācijas tīkla par narkotikām un narkomāniju (Reitox) ietvaros Centrs ievāc dalībvalstu narkomānijas uzraudzības 
centru iesniegtos datus par narkotikām. 

2 2011. gadā divās dalībvalstīs tika veiktas divas ex post pārbaudes. 2012. gadā šādas pārbaudes netika veiktas. 
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Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Lisabona) 

II PIELIKUMS 

Kompetence un darbības 

Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu 

(Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 
168. un 114. pants) 

Savienība papildina dalībvalstu rīcību, kas mazina narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai, arī 
informējot un veicot profilakses pasākumus. 

 

Centra kompetence 

(Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (EK) 
Nr. 1920/2006) 

Mērķi 

Nodrošināt Savienību un tās dalībvalstis ar faktos balstītu, objektīvu, ticamu un salīdzināmu 
informāciju Savienības līmenī par narkotikām, narkomāniju un tās sekām. 

Centram jāpievēršas šādām prioritārām jomām: 

1) narkotiku problēmas stāvokļa uzraudzībai un jaunu tendenču uzraudzībai, jo īpaši 
saistībā ar vairāku narkotiku lietošanu vienlaikus; 

2) risinājumu uzraudzībai un informācijas sniegšanai par paraugpraksi; 
3) jaunu psihoaktīvo vielu riska novērtēšanai un ātrās informēšanas sistēmas uzturēšanai; 
4) līdzekļu un instrumentu izstrādāšanai, lai palīdzētu dalībvalstīm uzraudzīt un izvērtēt 

savu politiku un lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt un izvērtēt Savienības politiku. 

Uzdevumi 

− Apkopot un analizēt datus.  

− Uzlabot datu salīdzināšanas metodes.  

− Izplatīt datus.  

− Sadarboties ar Eiropas un starptautiskajām struktūrām un organizācijām un ar trešām 
valstīm. 

− Konstatēt jaunu notikumu attīstību un tendenču maiņu. 

Pārvaldība Administratīvā valde  

Administratīvajā valdē ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un divi 
neatkarīgi eksperti, kas ir īpaši zinoši narkotiku jomā un ko ieceļ Eiropas Parlaments.  

Administratīvā valde pieņem darba programmu, vispārējo gada pārskatu par Centra darbību un 
budžetu un sniedz atzinumu par galīgajiem pārskatiem.  

Izpildkomiteja 

Sastāvs 

Administratīvās valdes priekšsēdētājs 
Administratīvās valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Divi citi ievēlēti locekļi no Administratīvās valdes, kuri pārstāv dalībvalstis 
Divi Komisijas pārstāvji 

Direktors 

Ieceļ Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma. 

Zinātniskā komiteja 

Sniedz atzinumus. Tās sastāvā ir ne vairāk kā piecpadsmit plaši pazīstami zinātnieki, ko 
Administratīvā valde ieceļ, ņemot vērā viņu zinātnisko izcilību un iepriekš publicējot uzaicinājumu 
paust interesi. Administratīvā valde var paplašināt Zinātnisko komiteju ar ekspertu grupu jaunu 
psihoaktīvo vielu riska novērtēšanai.  

Ārējā revīzija 

Eiropas Revīzijas palāta 

Iekšējā revīzija 

Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 

Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma  
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Centram pieejamie 
resursi 2013. gadā 
(2012. g.) 

Budžets 

16,31 (16,32) miljoni EUR. Savienības subsīdija: 95,4 % (95,3 %).  

Darbinieku skaits 2013. gada 31. decembrī 

Amata vietu skaits štatu sarakstā: 84 (84) 

Aizpildītās amata vietas: 76 (79) un 24 (25) pārējie darbinieki (norīkotie valstu eksperti, 
līgumdarbinieki un darbinieki, kas aizstāj uz laiku promesošus darbiniekus) 

Kopējais darbinieku skaits: 100 (104) 

Norīkoti šādu pienākumu izpildei:  

− pamatdarbībām – 61 (64,5) 

− administratīvu uzdevumu un IT atbalsta nodrošināšanai – 28,5 (29) 

− dažādiem uzdevumiem – 10,5 (10,5) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2013. gadā (2012. g.) 

 

Tīkls 

Centra pārziņā ir datorizēts Eiropas Informācijas tīkls par narkotikām un narkomāniju (Reitox) 
informācijas apkopošanai un apmaiņai; tas savieno savā starpā valstu narkotiku informācijas 
tīklus, specializētos centrus dalībvalstīs un to starptautisko organizāciju informācijas sistēmas, 
kuras sadarbojas ar Centru. 

Publikācijas 

2013. gads bija 2013.–2015. gada EMCDDA stratēģijas un darba programmas pirmais gads un 
2012. gada jūlijā Administratīvās valdes pieņemtās jaunās komunikācijas stratēģijas īstenošanas 
pirmais gads, šo stratēģiju Administratīvās valde pieņēma kopā ar trīs gadu darba programmu. 
Saskaņā ar šo stratēģiju dažas produktu līnijas tika racionalizētas, bet citas – pārveidotas. 
Tādējādi nav precīzas atbilsmes starp 2013. gada un 2012. gada produktiem.  

− Eiropas gada ziņojums par narkotikām – Tendences un aktualitātes (23 valodās), 
publikācija un interaktīva tīmekļa vietne (Gada ziņojums par narkotiku problēmām Eiropā 
22 valodās, publikācija un interaktīva tīmekļa vietne) 

− Biļetens Perspectives on drugs (PODs) – 11 (0), angļu valodā, interaktīva tīmekļa vietne 
− Atsevišķi izlaidumi – 0 (2), angļu valodā 
− Statistikas biļetens un interaktīva tīmekļa vietne ar vairāk nekā 350 (350) tabulām un 

100 (100) diagrammām 
− Vispārīgs darbības pārskats – ikgadējs, angļu valodā 
− Drugnet Europe biļetens – 4 (4) izlaidumi angļu valodā 
− Drugs in Focus (īss politikas jomas apskats) – 0 (1) izlaidumi 
− Centra zinātniskā monogrāfija – 0 (0), angļu valodā 
− Ieskats Centra darbībā – 1 (3), angļu valodā 
− Rokasgrāmatas – 1 (2), angļu valodā 
− Centra tematiskie izdevumi – 2 (8) 
− EMCDDA izdevumi – 4 (0), angļu valodā 
− Politikas jomas apraksti – 1 (0), angļu valodā 
− Kopīgas publikācijas – 1 (2), angļu valodā  
− Izlaidumi saistībā ar Padomes lēmuma par jaunām psihoaktīvām vielām (2005/387/TI) 

ieviešanu, angļu valodā – 2 (2) 
− Narkotiku apraksti – 0 (0) jauni un 0 (0) atjaunināti 
− Tehniski un zinātniski pētījumi, tostarp raksti un zinātniski kopsavilkumi – 28 (23) 
− Ad hoc publikācijas – 1 (3), angļu valodā 
− Brošūras – 1 (1), angļu valodā 
− Darba programmas un stratēģijas – 3 (2), angļu valodā 
− Datu apkopošanas, apstiprināšanas, uzglabāšanas un izguves sistēma (Fonte) 

Citas tīmekļa vietnes 

Centra publiskās tīmekļa vietnes reorganizācija, atjaunināšana un satura izstrāde, tostarp: 

− pārskati par valstīm, 
− pārskati par narkomānijas ārstēšanu, veselības un sociālās aprūpes sistēmas atbildes 

pasākumu profili, profilakses pasākumu profili,  
− Eiropas juridiskā datubāze par narkotikām, 
− novērtēšanas instrumentu banka, 
− paraugprakses portāls (apmaiņa par narkotiku pieprasījuma samazināšanas darbībām, 

kaitīguma samazināšanu un ārstēšanas moduļiem), 
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− tematiskās lapas, 
− publikāciju datu bāze. 

Reklāmas materiāli  

Konferences materiālu apkopojumi – 4 (2), angļu valodā 
Produkti plašsaziņas līdzekļiem: 12 (13) ziņu izlaidumi un 13 (10) informatīvie apkopojumi angļu 
valodā  

Dalība starptautiskās konferencēs, tehniskās un zinātniskās sanāksmēs: 285 (266). 

Avots: Pielikumu ir sagatavojis Centrs. 
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UZRAUDZĪBAS CENTRA ATBILDE 
 
 

11. Minētās tehnisko prasību izmaiņas bija paredzētas, lai Centrā uzlabotu kopēšanas/drukāšanas 

jaudu/ātrumu. Saistītais līguma paziņojums tika attiecīgi publicēts Eiropas Publiskā iepirkuma 

informācijas sistēmā (SIMAP). Šajā sistēmā sniegtajai informācijai noteikti daži ierobežojumi 

attiecībā uz nosacījumiem un saturu, veicot izmaiņas sākotnējā publikācijā.  

Publicētajās tehniskajās prasībās, kā arī šīm prasībām pievienotajā līguma projektā tika atklāti 

izteikta iespēja izraudzītajam līgumslēdzējam mainīt iekārtu skaitu un kombināciju atkarībā no 

EMCDDA faktiskajām vajadzībām. Šī izmaiņu nepieciešamība radās pēc EMCDDA lietoto 

drukāšanas un kopēšanas iekārtu pārskatīšanas 2013. gadā, lai veicinātu produktivitāti. 

Pret visiem pretendentiem tika izrādīta vienlīdzīga attieksme, un tie tika vērtēti saskaņā ar 

izstrādātajiem un publicētajiem vērtēšanas kritērijiem un metodēm, kā rezultātā tika izraudzīts 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.   

EMCDDA turpinās centienus uzlabot iepirkuma procedūras, proti, lai vēl vairāk samazinātu 

vajadzību mainīt tehniskās prasības un nodrošinātu efektīvāku veidu, kā pretendentiem sniegt 

informāciju par šādām izmaiņām. 
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