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IEVADS 

1. Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “ERCEA”), 

kura atrodas Briselē, izveidoja ar Komisijas Lēmumu 2008/37/EK1. Aģentūru izveidoja 

darbam laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, lai pārvaldītu 

īpašo programmu “Idejas” Septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros2

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 9, 12.1.2008., 15. lpp. 

. 

2 Aģentūras kompetence un darbības ir apkopotas I 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. 

5 Aģentūras Finanšu noteikumi, 38.–42. pants. 
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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. 

Koordinācijas komiteja 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 

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

 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. 

                                                      

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 Aģentūras Finanšu noteikumi, 87.–92. pants.  
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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 IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM 

11. Vēl vairāk jāpastiprina procedūras attiecībā uz materiāliem un nemateriāliem 

pamatlīdzekļiem, lai nodrošinātu to pienācīgu aizsardzību un laikus sagatavotu precīzu un 

izsmeļošu informāciju šajā jomā. Pamatlīdzekļu reģistrs visu laiku jāatjauno, lai būtu skaidra 

pamatlīdzekļu atrašanās vieta, oficiāli jānoformē inventarizācijas procedūras un Aģentūras 

pamatnostādnēs par iekšēji izstrādātu nemateriālu pamatlīdzekļu kapitalizāciju jāiekļauj 

pietiekami sīkas ziņas, lai nodrošinātu, ka šajā procesā tiek piemērota saskanīga pieeja. 
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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 

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra 

(Brisele) 

Kompetence un darbības 

 

Savienības 
kompetence 
saskaņā ar 
Līgumu  

(Līguma par 
Eiropas 
Savienības 
darbību 
182. pants) 

1. Eiropas Parlaments un Padome pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju pieņem daudzgadu pamatprogrammu, kas aptver visas 
Savienības darbības. Pamatprogrammā  

– izvirza zinātniskus un tehnoloģiskus mērķus, kas jāpanāk ar 180. pantā 
minētajām darbībām, un nosaka attiecīgās prioritātes,  

– iezīmē šādu darbību vispārīgus plānus,  

– nosaka maksimālo kopapjomu un sīki izstrādātus noteikumus 
Savienības finansiālajai līdzdalībai pamatprogrammā, kā arī šīs 
līdzdalības sadalījumu paredzētajās jomās.  

2. Pamatprogrammu koriģē vai papildina, stāvoklim mainoties.  

3. Pamatprogrammu īsteno ar īpašām programmām, kas izstrādātas katrai 
darbības jomai. Katrā šādā programmā ir ietverti sīki izstrādāti īstenošanas 
noteikumi, noteikts tās ilgums un vajadzīgie līdzekļi. Īpašajās programmās 
paredzēto līdzekļu summa nevar pārsniegt maksimālo kopsummu, kas 
paredzēta pamatprogrammai un katrai darbības jomai.  

4. Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pieņem īpašās 
programmas.  

Aģentūras 
kompetence 

(Komisijas 
Īstenošanas 
lēmums 
2013/779/ES)  

 

(Komisijas 
Lēmums 
C(2013)9428, kas 
grozīts ar 
Komisijas 
Lēmumu 
C(2014) 9437) 

 

Mērķi  

Aģentūru izveidoja 2013. gada decembrī ar Komisijas Lēmumu 2013/779/ES, lai 
tā pārvaldītu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. g.) īstenošanas īpašās programmas 
pirmās daļas “Zinātnes izcilība” īpašo mērķi “stiprināt progresīvo pētījumu 
jomu, īstenojot Eiropas Pētniecības padomes pasākumus”. Šo īpašo mērķi 
īsteno Eiropas Pētniecības padome (EPP), kura ietver neatkarīgu Zinātnisko 
padomi, kas izstrādā EPP zinātnisko stratēģiju un uzrauga, kā to īsteno 
Aģentūra, kuras pārziņā ir tās darbības pārvaldība. 

Aģentūra ir pēctece Izpildaģentūrai, kuru izveidoja ar Lēmumu 2008/37/EK, un 
tā darbojas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 vispārējiem 
statūtiem. 

Aģentūrai ir uzticēts arī pārņemt īpašās programmas “Idejas” īstenošanu, ko tās 
priekštece pārvaldīja Septītās pamatprogrammas (2007.–2013. g.) ietvaros. 

Uzdevumi 

Aģentūras uzdevumi ir izklāstīti deleģēšanas aktā (sk. Komisijas Lēmumu 
C(2013) 9428, kas grozīts ar Komisijas Lēmumu C(2014) 9437), konkrēti tā 
4. pantā un I–III pielikumā. Cita starpā Aģentūrai ir uzticēti pienākumi, kas 
attiecas 
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− uz visiem administratīvās īstenošanas un programmu izpildes aspektiem un 
īpaši uz novērtēšanas procedūrām, kā arī salīdzinošās izvērtēšanas un 
atlases procesu saskaņā ar Zinātniskās padomes izstrādātajiem principiem, 

− uz dotāciju finansiālo un zinātnisko vadību. 

− uz vajadzīgo atbalstu Zinātniskajai padomei, kad tā veic savus uzdevumus. 

Pārvaldība 

(Komisijas 
Lēmums 
C(2014) 430, kas 
grozīts ar 
Komisijas 
Lēmumu 
C(2014) 9447) 

 

(Regula (ES) 
Nr. 1291/2013) 

 

(Padomes 
Lēmums 2013/74
3/ES) 

 

(Padomes Regula 
(EK) Nr. 58/2003) 

 

Koordinācijas komiteja 

Koordinācijas komiteja pārrauga Aģentūras darbību, un to ieceļ Komisija 
(sk. Komisijas Lēmumu C(2014) 430, kas grozīts ar Komisijas Lēmumu 
C(2014) 9447). Tā pieņem Aģentūras gada darba programmu (pēc tam, kad to ir 
apstiprinājusi Eiropas Komisija), administratīvo budžetu un gada ziņojumus. 
Tajā ir pieci locekļi. 

Eiropas Pētniecības padomes Zinātniskā padome  

EPP Zinātniskā padome saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1291/2013 izstrādā vispārējo 
zinātnisko stratēģiju īpašās programmas mērķim un ir pilnvarota pieņemt 
lēmumus par finansējamiem pētniecības veidiem saskaņā ar minētās regulas 
I pielikuma I daļas 1.2. iedaļu. Tā darbojas neatkarīgi. Eiropas Pētniecības 
padomes pamatiezīmes ir: garantēt tās zinātniskās programmas efektivitāti, tās 
darbību un salīdzinoša izvērtēšanas procesa kvalitāti un strādāt tā, lai zinātnes 
aprindas tai uzticētos. Kā noteikts Padomes Lēmuma 2013/743/ES 7. pantā, 
starp tās uzdevumiem ir izstrādāt ikgadējo darba programmu, kas paredzēta 
EPP pasākumu īstenošanai, salīdzinošās izvērtēšanas procesa izveide, kā arī 
īpašā mērķa “Eiropas Pētniecības padome (EPP)” īstenošanas uzraudzība un 
kvalitātes kontrole, neierobežojot Komisijas atbildību. Tajā ir divdesmit divi 
Komisijas iecelti locekļi. 

Aģentūras direktors 

Ieceļ Eiropas Komisija uz četriem gadiem. 

Ārējā revīzija 

Eiropas Revīzijas palāta 

Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

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

Budžets  

36,3 (40,1) miljoni EUR (galīgais budžets, ko pieņēmusi Aģentūra) 

Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 

2014. gada pamatdarbības budžetā ir paredzēts štatu saraksts ar 100 (100) 
pagaidu darbiniekiem, 289 (289) līgumdarbiniekiem un norīkotiem valstu 
ekspertiem. Kopā tās ir 389 (389) amata vietas. 2014. gada beigās no tām bija 
aizpildītas 388 (379) amata vietas:  

− 99 (99) pagaidu darbinieki, no kuriem 15 (13) norīkotie darbinieki un 84 (86) 
ārējie darbinieki,  

− 277 (270) līgumdarbinieki,  

− 12 (10) norīkotie valstu eksperti.  

Norīkoti šādu pienākumu veikšanai:  
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− pamatdarbībām (zinātnes un dotāciju pārvaldības nodaļās): 70 % (70 %); 

– administratīvām darbībām (citās nodaļās): 30 % (30 %). 

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

1. Uzraudzīti dotācijas nolīgumi, kas piešķirti programmā “Apvārsnis 2020”, 
konkursiem par starta dotācijām, sinerģijas dotācijām, attīstības dotācijām 
un koncepcijas pamatojuma projektu dotācijām. “Apvārsnis 2020” darba 
programmu īsteno, ik gadus publicējot priekšlikumu konkursus, kurus pēc 
tam izvērtē (ārējie eksperti). Tad tiek sagatavoti un parakstīti dotācijas 
nolīgumi un uzraudzīta projektu īstenošana. Pēc katra priekšlikumu 
konkursa noslēdz vairākus dotācijas nolīgumus par projektu ciklu, kurš ilgst 
aptuveni piecus gadus. 

2. Īstenoti 2014. gada priekšlikumu konkursi “Apvārsnis 2020” darba 
programmai (starta dotācijām, sinerģijas dotācijām, attīstības dotācijām un 
koncepcijas pamatojuma projektu dotācijām): 2014. gadā bija iesniegti 
8 530 priekšlikumu pieteikumi, no tiem 3 273 bija starta dotācijām, 
2 528 bija sinerģijas dotācijām, 2 287 attīstības dotācijām un 
442 koncepcijas pamatojuma projektu dotācijām (kopā par diviem 
termiņiem). No visiem iesniegtajiem priekšlikumiem 8 374 bija attiecināmi, 
un tos izskatīja vērtēšanas komisijas. Dotēšanai kopumā atlasīja 
378 priekšlikumus starta dotācijām un koncepcijas pamatojuma procesu 
dotācijām. Sinerģijas dotācijām 2014. gada konkurss vēl nav pabeigts, un 
attīstības dotāciju 2014. gada konkurss joprojām ir vērtēšanas posmā, jo 
konkursu kalendārs nobīdījās par 5 mēnešiem sakarā ar to, ka 
“Apvārsnis 2020”programmu vēlu pieņēma Padome un Parlaments.  

3. Sagatavota un izplatīta informācija par “Apvārsnis 2020” darba programmu 
un par Aģentūras darbību 2014. gadā. 

4. Zinātniskā padome 2014. gadā Briselē un visā Eiropā rīkoja regulāras 
sanāksmes, parasti pēc valstu iestāžu ielūguma. Sanāksmes dažādās 
valstīs – ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs – dod iespēju veicināt Eiropas 
Pētniecības padomes atpazīstamību. Gan valstu iestādes, gan vietējās 
zinātnes un pētniecības aprindas uzskata sanāksmes par svarīgiem 
notikumiem. No 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tika organizētas 
piecas Zinātniskās padomes plenārsēdes: janvārī, martā un decembrī – 
Briselē (Beļģijā), jūnijā – Oslo (Norvēģijā) un oktobrī – Zagrebā (Horvātijā). 

Pēc komisijas, kas 2009. gadā caurskatīja EPP struktūras un mehānismus, 
ieteikumiem Zinātniskās padome izveidoja divas pastāvīgas komitejas: pirmā 
sniedz norādījumus interešu konfliktu, zinātnieku necienīgas rīcības un ētikas 
jautājumos (CoIME), bet otrā nodarbojas ar vērtēšanas komisijas locekļu atlasi. 
Aģentūra atbalstīja abu komiteju pamatdarbības pasākumus, katra komiteja 
2014. gadā sarīkoja attiecīgi divas un trīs sanāksmes. 

Zinātniskās padomes locekļi tiekas arī darba grupās, kurās tie risina konkrētus 
jautājumus. Aģentūra 2014. gadā rīkoja dažādas EPP darba grupu sanāksmes 
par inovāciju un attiecībām ar rūpniecību, brīvu piekļuvi, plašāku starptautisku 
dalību, dzimumu līdzsvaru un galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem. Darba 
grupas veic analīzi un dod ieguldījumu EPP zinātniskajā stratēģijā ar 
priekšlikumiem, kas Zinātniskajai padomei plenārsēdēs jāpieņem jomās, uz 
kurām attiecas tās pilnvaras: pārbaudīt EPP attiecības ar rūpniecības/biznesa 
nozari un EPP finansēto inovācijas pētījumu ietekmi; izstrādāt EPP nostāju par 



 4 

 
ADB057229LV04-15PP-CH065-15APCFIN-RAS-ERCEA_2014-TR.docx 8.9.2015. 

brīvu piekļuvi; nodrošināt, lai EPP īstenotu paraugpraksi attiecībā uz dzimumu 
līdzsvaru pētniecībā; izpētīt piemērotus mehānismus, kas palielinātu trešo 
valstu pētnieku dalību EPP konkursos; izstrādāt ceļvedi, kā uzraudzīt un 
novērtēt EPP uzdevumu izpildi papildus rādītājiem un mērķiem, lai atbalstītu 
Zinātniskās padomes īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģijas. 

2014. gadā sāka strādāt jauna darba grupa par Eiropas dalības paplašināšanu. 
Tās virsuzdevums ir mudināt Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis labāk 
rūpēties par saviem zinātnes talantiem un vairāk ieguldīt pētniecībā. Tā vairos 
izpratni par EPP shēmām šajās valstīs un labāk informēs to pētniecības aprindas 
par to, kādas dotācijas EPP var piedāvāt šā reģiona zinātniekiem, kā arī 
palielinās vēl neatklāto šo valstu zinātnes talantu iesaistīšanos.  

Aģentūra sadarbībā ar grupu dalībniekiem sagatavoja vairākus darba 
dokumentus, kuros bija iekļauta darba grupās un pastāvīgajās komitejās 
apskatīto konkrēto jautājumu analīze un galvenie aspekti. 

Starp galvenajiem šo darba grupu pasākumiem 2014. gadā bija turpmāk 
minētie.  

Inovācija un attiecības ar rūpniecību. 2014. gada jūlijā deviņi EPP koncepcijas 
pamatojuma projektu dotācijas saņēmēji pirmo reizi tika apmācīti un pēc tam 
uzaicināti izklāstīt savas idejas investoriem trīs minūšu ilgā akcijā “uz labu laimi” 
(“elevator pitches”) tīklā, kurā piedalās rūpniecības un akadēmisko aprindu 
vadošie novatori, kā arī daži riska kapitāla ieguldītāji. Tas ir otrais šāda veida 
notikums, ko EPP organizē sadarbībā ar plašsaziņas uzņēmumu ScienceBusiness. 
Pirmais notika 2013. gada februārī. 

Brīva piekļuve. EPP un Dānijas Valsts pētniecības fonda (DNRF) kopīgajā 
darbseminārā “Veicināt zinātnisko izcilību mainīgajā pasaulē”, kas notika jūnijā 
kā viens no 2014. gada Eirozinātnes atklātā foruma (ESOF 2014) pasākumiem, 
tika sarīkota sesija par brīvo piekļuvi un zinātnisko izcilību.  

Vēlāk, septembrī divu dienu darbseminārs par pētniecības datu pārvaldību un 
dalīšanos tajos piesaistīja vairāk nekā 140 dalībnieku no visas Eiropas. Starp 
pārējiem notikumiem bija vairāki semināri ar pārstāvjiem no īpašām brīvās 
piekļuves infrastruktūrām – datu krātuvēm Dryad un figshare, no 
OAPEN nodibinājuma, kas uztur platformu brīvas piekļuves grāmatām, un no 
Reproducējamības iniciatīvas (Reproducibility Initiative). Sadarbībā ar STM 
(Starptautiskā zinātniskās, tehniskās un medicīniskās literatūras izdevēju 
asociācija) notika divi semināri – viens par žurnālu cenu noteikšanu, bet otrs par 
apjomīgu tekstu publicēšanu digitālā vidē. 

Dzimumu līdzsvars. Cenšoties rast turpmāku risinājumu tam, ka EPP konkursos 
ir maz pieteikumu no sievietēm zinātniecēm, 2014. gada jūnijā EPP Zinātniskā 
padome pieņēma EPP Dzimumu līdztiesības plānu 2014.–2020. gadam. 
Dokuments, kuru sagatavoja darba grupa par dzimumu līdzsvaru, ir paredzēts 
2007.–2013. gada EPP Dzimumu līdztiesības plāna mērķu tālākai virzīšanai. 

Turklāt darba grupa par dzimumu līdztiesību pasūtīja neatkarīgu pētījumu – 
ERCAREER projektu, lai ielūkotos tajā, kas ir atšķirīgs un kas ir līdzīgs 
EPP dotācijas saņēmēju vīriešu un sieviešu karjeras ceļos un modeļos, un lai 
sniegtu ieteikumus. 

Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra.  
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11. Aģentūra ir ņēmusi vērā Palātas ziņojumu un ir apņēmusies īstenot prasības par iekšējām kontrolēm. 
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