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1. Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA, turpmāk tekstā – “Aģentūra”), kas atrodas 

Briselē, izveidoja ar Komisijas Lēmumu 2013/801/ES

IEVADS 

1; tā aizstāj un turpina Eiropas 

Transporta tīkla izpildaģentūru. Aģentūru izveidoja laika posmam no 2014. gada 1. janvāra 

līdz 2024. gada 31. decembrim, lai pārvaldītu Savienības darbības saistībā ar Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, "Apvārsnis 2020" pētniecības un inovācijas 

finansēšanas programmu, Eiropas Transporta tīklu2 un programmu Marco Polo. 

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 DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

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

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

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 

                                                      

1 OV L 352, 24.12.2013., 65. 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, 
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. 
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Vadības atbildība 

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

pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

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 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. 

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

                                                      

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.), 62. un 68. pants līdz ar 53. un 58. pantu. 

 

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, Euratom) Nr. 966/2012, 162. pants. 
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pārliecību, ka Aģentūras 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. 

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. 

11. To apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz nākamo 

gadu, ir augsts II sadaļā – 0,8 miljoni EUR jeb 25 % (2013. gadā šis rādītājs bija 0,7 miljoni EUR 

jeb 27 %) un III sadaļā, kur attiecīgā summa bija 0,4 miljoni EUR jeb 56 % (2013. gadā: 

0,1 miljons EUR jeb 22 %). Galvenie iemesli bija iekārtu iegāde papildu biroju telpām, kas tika 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 
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īrētas, lai izvietotu lielāku skaitu Aģentūras darbinieku, IT līgumi, kuri tika noslēgti, kā 

plānots, 2014. gada otrajā pusē, taču par kuriem rēķinus izrakstīja 2015. gadā, un izdevumi 

saistībā ar līgumiem par pakalpojumu līmeni, kuri noslēgti ar Komisiju un par kuriem rēķini 

tika saņemti tikai 2015. gadā. 

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

formulēti iepriekšējā gadā, ir izklāstīts 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

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 

Gads 

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude 

Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

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

2013 Aģentūra neveic pietiekamas ex ante pārbaudes par savu telpu izmaksām, par kurām rēķinus 
sagatavo ēkas apsaimniekotājs. Aģentūrai nebija pieejama lielākā daļa pakārtoto līgumu, rēķinu un 
kvīšu. 

Ieviests 

2013 Saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā1 un ES PVN direktīvu2 Aģentūra 
ir atbrīvota no netiešajiem nodokļiem. Tomēr līdz 2013. gada beigām tā bija samaksājusi un nebija 
prasījusi atmaksāt PVN par 2011.–2013. gadu – kopā 113 513 EUR par telpu maksu. 

Ieviests 

2013 

Budžeta izpilde bija apmierinoša I un III sadaļā, savukārt II sadaļā līmenis pārnestajām 
apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts – 27 % (666 119 EUR). Šie pārnesumi 
galvenokārt saistīti ar IT precēm un pakalpojumiem, par kuriem noslēgti līgumi un/vai kuri pasūtīti 
gada beigās un tiks piegādāti, kā plānots, 2013. gada nogalē vai 2014. gadā (296 486 EUR), un ar 
gada beigās vēl nesaņemtajiem rēķiniem par 2013. gada izdevumiem (286 197 EUR ). 

Neattiecas 

 
  

1 Protokols (Nr. 7) par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (OV C 115, 9.5.2008., 266. lpp.). 
2 Padomes Direktīva 2006/112/EK (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.). 
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Inovācijas un tīklu izpildaģentūra  

(Brisele) 

II pielikums 

Kompetence un darbības 

Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu 
(Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 
26., 170., 171., 172., 
174., 179. un 
180. pants) 

Savienība paredz pasākumus, lai izveidotu iekšējo tirgu vai nodrošinātu tā 
darbību. Iekšējais tirgus aptver telpu, kurā ir nodrošināta preču, personu, 
pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. Savienības mērķis ir arī stiprināt savus 
zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus, izveidojot Eiropas zinātniskās izpētes 
telpu, kurā var notikt brīva zinātnieku, eksakto zināšanu un tehnoloģiju 
apmaiņa, un veicināt savu konkurētspēju, tostarp savas rūpniecības 
konkurētspēju. 
Lai veicinātu tās vispārēju harmonisku attīstību, Savienība izstrādā un veic 
darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.  
Lai atvieglinātu šo mērķu sasniegšanu un ļautu Savienības pilsoņiem, 
uzņēmējiem, kā arī reģionālām un vietējām kopienām pilnīgi izmantot 
priekšrocības, ko dod telpa bez iekšējām robežām, Savienība palīdz izveidot 
un attīstīt Eiropas komunikāciju tīklus transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas infrastruktūru jomā. Savienības rīcības mērķis ir veicināt valstu 
komunikāciju tīklu savstarpēju savienošanu un savstarpēju izmantojamību, kā 
arī pieeju tiem. 
Lai sasniegtu šos mērķus, Savienība izstrādā vairākas pamatnostādnes, kas 
aptver Eiropas komunikāciju tīklu jomā paredzēto pasākumu mērķus, 
prioritātes un vispārīgus plānus. 
Savienībai atbalsta arī uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, 
pētniecības centru un universitāšu kvalitatīvo pētījumu un tehnoloģiju 
izstrādes; tā atbalsta to savstarpējas sadarbības centienus, jo īpaši nolūkā ļaut 
pētniekiem brīvi sadarboties pāri robežām un uzņēmumiem pilnībā izmantot 
iekšējā tirgus potenciālu, un konkrēti, (..) nosakot kopīgus standartus un 
likvidējot juridiskus un fiskālus šķēršļus šai sadarbībai. 

Aģentūras 
kompetence 
Komisijas 2013. gada 
23. decembra 
Lēmums 2013/801/ES, 
ar ko izveido 
Inovācijas un tīklu 
izpildaģentūru 
2013. gada 
23. decembra 
Lēmums C(2013) 9235, 
ar ko Inovācijas un 
tīklu izpildaģentūru 
pilnvaro veikt 
uzdevumus 

Mērķi 
Padomes Regula (EK) Nr. 58/2003 dod Komisijai tiesības izveidot 
izpildaģentūras, lai pildītu uzdevumus, kas saistīti ar Savienības programmām. 
Saskaņā ar jauno Lēmumu C(2013) 9235, ar kuru INEA tiek pilnvarota veikt 
uzdevumus, Aģentūra pārvalda no TEN-T un Marco Polo programmām 
pārņemtās darbības, kā arī trīs daļas no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta (transporta, enerģētikas un telekomunikāciju joma), veicinot 
izaugsmi, darbavietas un konkurētspēju ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem 
infrastruktūrā Eiropas līmenī. Tā pārvalda arī daļu no programmas 
“Apvārsnis 2020” tādās pētniecības jomās kā “Gudrs, videi nekaitīgs un 
integrēts transports” un “Droša, tīra un efektīva enerģija”, lai sekmētu 
izaugsmi, atbalstot pētniecību un inovācijas. 
Tādējādi INEA izveidoja, lai pārvaldītu Savienības darbības Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta un “Apvārsnis 2020” jomā, 
pamatojoties uz Finanšu regulu un tās piemērošanas noteikumiem, TEN-
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T regulu, Marco Polo regulu, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 
regulu, TEN-T un TEN-E pamatnostādnēm un “Apvārsnis 2020” regulām un lai 
turpinātu pārvaldīt TEN-T un Marco Polo programmas. Aģentūru pārrauga 
Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts, Enerģētikas ģenerāldirektorāts, 
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts un Pētniecības 
un inovācijas ģenerāldirektorāts, kuri ir atbildīgi par attiecīgajiem politikas 
jautājumiem. 
INEA ir atbildīga par šo programmu tehniskās un finansiālās izpildes 
pārvaldību, veicot pilnu projekta ciklu. Ikdienas darbā Aģentūra tiecas uzlabot 
īstenošanas efektivitāti un elastību ar zemākām izmaksām, tajā pašā laikā 
mobilizējot augsta līmeņa zināšanas un pieņemot darbā arvien labākus 
speciālistus. Aģentūra arī stiprina saites ar galvenajām ieinteresētajām 
personām, nodrošina labāku līdzekļu koordināciju ar citiem ES instrumentiem, 
palielina ES finansējuma redzamību un ieguvumus no tā, kā arī sniedz 
atbalstu / atgriezenisko saiti Komisijai. 

Pārvaldība Koordinācijas komiteja 
Aģentūras darbību pārrauga Koordinācijas komiteja, kuras sastāvā ietilpst 
pieci locekļi (pa vienam no atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un viens no 
Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta), kā arī četri novērotāji, kurus 
iecēlusi Eiropas Komisija. Tā pieņem Aģentūras struktūrshēmu un gada darba 
programmu pēc tam, kad to ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, kā arī 
administratīvo budžetu, gada darbības pārskatu un gada pārskatus. 
Direktors 
Ieceļ Eiropas Komisija. Direktors kopā ar Koordinācijas komiteju pārvalda 
Aģentūru, izveido vadības un iekšējās kontroles sistēmas, kuras atbilst 
Aģentūrai uzticēto uzdevumu veikšanai, kā arī sagatavo ziņojumus, kas 
jāiesniedz Komisijai. 
Iekšējā revīzija 
Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) un Aģentūras iekšējās 
revīzijas struktūrvienība (IRS) 
Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma Attiecībā uz Aģentūras 
administratīvā budžeta izpildi apstiprināšanas lēmums ir adresēts direktoram. 
Par pamatdarbības budžeta izpildi, ko Komisija deleģējusi Aģentūrai, atbild 
Komisija. 
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Aģentūrai pieejamie 
resursi 2014. gadā 

2014. gada pamatdarbības budžets 
Aģentūrai pārskaitīja 3 059 miljonus EUR saistību apropriācijās, lai tā varētu 
pārvaldīt divas pamatprogrammas 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros, konkrēti, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(2 692 miljoni EUR) un “Apvārsni 2020” (367 miljoni EUR). 
Kopumā 2014. gadā Aģentūra veica maksājumus 606 miljonu EUR apmērā, no 
tiem 590 miljoni EUR tika samaksāti TEN-T programmai un 16 miljoni EUR – 
Marco Polo programmas pabeigšanai.  
Aģentūra īsteno Komisijas pamatdarbības budžetu saskaņā ar deleģēšanas 
lēmumu. 
2014. gada administratīvais budžets 
13,4 miljoni EUR 100 % ES subsīdijas veidā, kuru Aģentūra pārvalda neatkarīgi. 
Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 
Pagaidu darbinieki: 49 amata vietas štatu sarakstā, no tām aizpildītas 44. 
Līgumdarbinieki: plānotas 113 amata vietas, no tām aizpildītas 107. 
Kopā: 162 (aizpildīta 151 amata vieta). 
Norīkoti šādu pienākumu izpildei:  
a) pamatdarbībām – 121 (aizpildītas 113 amata vietas) 
b) administrācijā – 41 (aizpildītas 38 amata vietas) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā 

Tāpat kā INEA pārņēma TEN-T programmu, 2014. gada februārī tā pārņēma 
arī Marco Polo II programmas pārvaldību no citas aģentūras (EASME). 
2014. gada otrajā pusē INEA pakāpeniski pārņēma jaunas darbības, kas tai 
uzticētas saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(attiecībā uz transportu un enerģētiku), kā arī 3. daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšanas” 3. daļu (droša, tīra un efektīva enerģija) un 4. daļu no 
programmas “Apvārsnis 2020” (gudrs, videi nekaitīgs un integrēts transports). 
2015. gada janvāra beigās bija paredzēts nodot Aģentūrai uzticētās darbības 
telekomunikāciju jomā saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu. 
2007.–2013. gada TEN-T programma 
Tika novērtēti priekšlikumi, ko iesniedza saskaņā ar 2013. gada ikgadējiem un 
daudzgadu uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, un finansējumam atlasīja 
106 priekšlikumus par kopējo summu 320,7 miljoni EUR. Pēc tam tika 
pieņemti 104 jauni finansēšanas lēmumi (divus lēmumus anulēja pirms 
pieņemšanas). 2014. gada beigās INEA pārvaldīja 439 projektu turpināšanu. 
Vēl nebija pabeigta viena darbība no 2000.–2006. gada TEN-T programmas. 
INEA pilnībā izlietoja maksājumu apropriācijas, vidējais izmaksas laiks – 
17 dienas. 
Marco Polo II programma 
Pēc tam, kad EASME bija izvērtējusi Marco Polo 2013. gada uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, un pēc programmas pārņemšanas INEA sagatavoja un 
parakstīja 26 jaunus dotāciju nolīgumus. 2014. gada beigās vēl turpinājās 
80 projekti. INEA pilnībā izlietoja maksājumu apropriācijas, vidējais izmaksas 
laiks – 27 dienas. 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – transports 
Ciešā sadarbībā ar Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu 
INEA sagatavoja 2014. gada daudzgadu un ikgadējo uzaicinājumu iesniegt 
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priekšlikumus par kopējo summu attiecīgi 11 miljardi EUR un 930 miljoni EUR 
(uzaicinājumus publicēja 2014. gada septembrī ar priekšlikumu iesniegšanas 
termiņu 2015. gada februārī). 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – enerģētika 
Ciešā sadarbībā ar Enerģētikas ģenerāldirektorātu INEA sagatavoja 2014. gada 
daudzgadu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par kopējo summu 
750 miljoni EUR (uzaicinājuma termiņš 2014. gada augustā). Pēc tam tika 
izvērtēti šajā uzaicinājumā saņemtie priekšlikumi, un finansēšanai atlasīja 
34 priekšlikumus par 647,3 miljoniem EUR. Pašlaik Aģentūra gatavo attiecīgos 
dotāciju nolīgumus. 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – telekomunikācijas 
Par pārņemšanas kārtību notika vienošanās ciešā sadarbībā ar Komunikācijas 
tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorātu. Līdz 2015. gada janvāra 
beigām Aģentūrai būs jāpārņem dotāciju nolīgumu sagatavošana pēc 
2014. gadā publicētā uzaicinājuma saistībā ar drošāka interneta programmu, 
e-identifikācijas uzaicinājuma uzsākšanu un 2015. gadā paredzēto citu 
uzaicinājumu sagatavošanu. 
“Apvārsnis 2020” – enerģētika 
INEA sniedza atbalstu atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem novērtēšanas 
procedūrā saistībā ar trim uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
“Apvārsnis 2020” enerģētikas sadaļā un attiecīgajiem atvasinātajiem 
uzaicinājumiem. Kad bija pabeigti sarindojuma saraksti, Aģentūrai nodeva 
28 priekšlikumus, un dotāciju nolīgumu sagatavošanas posms tika sekmīgi 
pabeigts noteiktajā astoņu mēnešu termiņā. 
“Apvārsnis 2020” – transports  
INEA sniedza atbalstu atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem novērtēšanas posmā 
saistībā ar atklātajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
“Apvārsnis 2020” transporta sadaļā. Šo uzaicinājumu pārņemšana bija plānota 
2015. gada sākumā, kad sāksies dotāciju nolīgumu sagatavošana. Turklāt 
dotāciju nolīgumu sagatavošanas posms tika sekmīgi pabeigts vienam 
priekšlikumam, ko Aģentūrai nodeva augustā. Trīs projekti no uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus saistībā ar jūras nozaru izaugsmi Aģentūrai tika nodoti 
novembrī; pašlaik tiek gatavoti dotāciju nolīgumi šiem projektiem, un par to ir 
atbildīga Aģentūra. 

Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra. 
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11. Aģentūra apstiprina, ka pārnesumi galvenokārt attiecas uz trim izdevumu veidiem, kurus min Tiesa. Tie 

ir izdevumi, par kuriem vai nu 2014. gadā nevarēja izrakstīt rēķinu, jo tie attiecas uz pakalpojumiem, ko 

sniedza līdz gada beigām, vai kurus nevarēja atlikt līdz 2015. gadam. Tādēļ pārnesumi saistībā ar šiem 

izdevumiem ir pilnībā pamatoti. 
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