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Ievads 
01 Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (“Aģentūra”, arī “Frontex”) darbojas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. novembra Regulu (ES) 
Nr. 2019/1896, kas atceļ regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/16241. Eiropas 
Robežu un krasta apsardzi veido Aģentūra un dalībvalstu valsts iestādes, kas ir 
atbildīgas par robežu pārvaldību un atgriešanas operācijām. Aģentūras centrālais birojs 
atrodas Varšavā. Mandāts ir nodrošināt Eiropas integrēto robežu pārvaldību pie ārējām 
robežām kā Aģentūras un valsts iestāžu dalītu atbildību nolūkā efektīvi pārvaldīt ārējo 
robežu šķērsošanu. Tas ietver migrācijas problēmu risināšanu un vēršanos pret 
nākotnē iespējamiem apdraudējumiem pie minētajām robežām, tādējādi sniedzot 
ieguldījumu smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju novēršanā, nodrošinot augstu 
iekšējās drošības līmeni Savienībā, pilnībā ievērojot pamattiesības un vienlaikus 
nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā. Aģentūras sastāvā darbojas pastāvīgais 
korpuss, kura jauda ir līdz pat 10 000 operacionālo darbinieku. 

02 Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti 1. diagrammā2. 

1. diagramma. Aģentūras galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gada laikā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie pārskati par 2018. finanšu gadu un Eiropas Savienības 
provizoriskie konsolidētie pārskati par 2019. finanšu gadu; Aģentūras sniegtie dati par darbiniekiem. 

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija 

03 Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu 
tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles 

                                                      
1 OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp. 

2 Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.frontex.europa.eu. 

406

446

Budžets (miljoni EUR)*

630

749

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2019
2018

http://www.frontex.europa.eu/
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mehānismu novērtēšanu. Ņem vērā arī citu revidentu darbā iegūtos pierādījumus, kā 
arī Aģentūras vadības sniegtās informācijas analīzi. 

Ticamības deklarācija, ko Palāta sagatavojusi Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
04 Mēs revidējām 

a) Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes 
pārskatus4 par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

05 Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2019. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 
2019. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras Finanšu 
noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības 
noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem. 

                                                      
3 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām 
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus. 

4 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
skaidrojumus. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

06 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

07 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Apstākļu akcentējums saistībā ar pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību 

08 Aģentūra 2019. gadā pārvaldīja dotācijas nolīgumus ar sadarbības valstīm 
attiecībā uz pamatdarbībām par summu 183 miljoni EUR (2018. gadā – 
171 miljons EUR), kas atbilst 55 % no Aģentūras budžeta. Palāta jau agrāk ir 
ziņojusi, ka sadarbības valstu deklarēto faktisko izmaksu pierādījumi bieži nebija 
pietiekami ticami vai pilnīgi, tāpēc šo izmaksu atlīdzināšanā varētu būt kļūdas. Šajā 
kontekstā var atzīmēt, ka kopš 2018. gada ieviestā vienkāršotā finansēšanas 
shēma, ko piemēro cilvēkresursu izvietošanai, šķiet, mazina administratīvo slogu, 
veicina vienkāršošanu un nodrošina dotāciju labāku uzraudzību, tādējādi 
samazinot arī kļūdu risku. Tomēr Palāta vērš uzmanību uz to, ka ar aprīkojumu 
saistīto izdevumu atlīdzināšana (šie izdevumi veido aptuveni 35 % no kopējiem 
pamatdarbības izdevumiem jeb 64 miljonus EUR) joprojām ir balstīta uz 
faktiskajām izmaksām, tātad ir lielāka kļūdu iespējamība. Bija iecerēts šāda veida 
izmaksu atlīdzināšanā pāriet uz vienības izmaksām, bet pašreizējā formā līdz šim 
tas nav izdevies. Ņemot vērā iepriekš teikto, Palāta atzīst, ka Aģentūra ir veikusi 
pasākumus ar mērķi uzlabot ex ante pārbaudes, un atzīmē, ka Aģentūra saistībā ar 
2019. gada atlīdzības maksājumiem atkal ir ieviesusi ex post pārbaudes saskaņā ar 
iepriekšējos gados sniegtajiem ieteikumiem.  

Atzinumu pamatojums 

09 Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
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starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz 
revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas padomes Profesionālo grāmatvežu ētikas 
kodeksu (IESBA kodekss) un ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu revīziju, un mēs 
esam ievērojuši pārējos ētiskos pienākumus saskaņā ar šīm prasībām un 
IESBA kodeksu. Uzskatām, ka gūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti 
mūsu atzinuma pamatošanai. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

10 Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras Finanšu noteikumiem 
Aģentūras vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt Aģentūras pārskatus, 
pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tas 
ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz 
finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos 
nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Aģentūras vadības pienākumos tostarp ir 
nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un 
informācija atbilstu oficiālajām prasībām, kas reglamentē šādu pārskatu 
veidošanu. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par Aģentūras pārskatiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

11 Sagatavojot pārskatus, Aģentūras vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras 
spēju turpināt darbību. Tai attiecīgi jāizklāsta jautājumi, kas saistīti ar Aģentūras 
spēju turpināt darbību, un jāizmanto darbības turpināšanas pieņēmums 
grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno likvidēt organizāciju vai pārtraukt darbību, 
vai tai nav citas reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai vai darbības 
pārtraukšanai. 

12 Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par Aģentūras finanšu ziņojumu sagatavošanas 
procesa pārraudzību. 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu 
revīzijā 

13 Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 
pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarācijas 
par Aģentūras pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka 
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revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par 
būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt 
saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem. 

14 Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas vai sadarbības valstīm 
saņemtās subsīdijas un novērtējam Aģentūras procedūras maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanai. 

15 Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi 
ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu 
kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa 
maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu 
saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu izmantošanu un Aģentūra šo 
pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

16 Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas 
revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī  

o apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 
būtiski pārkāpts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums; izstrādājam un 
īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinumu pamatošanai. 
Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstību, kas radušās krāpšanas 
dēļ, ir lielāks nekā tad, ja tās radušās kļūdas dēļ, jo krāpšana var ietvert 
slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās 
kontroles apiešanu; 

o iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 
atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 

o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
Aģentūras spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, mums savā revīzijas ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot uz 
attiecīgo informāciju pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, mums 
ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, 



 7 

 

kas iegūti līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi vai 
nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

o novērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp informācijas 
sniegšanu, un to, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir atspoguļoti 
patiesa izklāsta veidā; 

o iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par Aģentūras 
finanšu informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem 
pakārtotajiem darījumiem. Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un 
izpildi. Mēs esam vienīgie atbildīgie par savu revīzijas atzinumu. 

o Attiecīgos gadījumos ir ņemts vērā neatkarīga ārējā revidenta veiktais 
revīzijas darbs saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu 
regulas 70. panta 6. punktā. 

Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika grafiku, kā arī 
par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem būtiskiem iekšējo 
kontroles mehānismu trūkumiem, kurus esam atklājuši revīzijas laikā. No 
jautājumiem, ko apspriežam ar Aģentūru, mēs apzinām tos, kuri pārskatu kārtējā 
perioda revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi. Šos 
jautājumus mēs aprakstām savā revīzijas ziņojumā, ja vien ar likumu vai 
noteikumiem nav aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos 
gadījumos – ja secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats 
domāt, ka tās atklāšana varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par 
labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs paziņošanas. 

17 Turpmākie apsvērumi nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

18 Tāpat kā iepriekšējos gados mēs konstatējām, ka sadarbības valstis ne vienmēr 
kopā ar izmaksu deklarācijām bija iesniegušas rēķinus vai citus pierādījumus, kas 
pienācīgi pamatotu attiecīgās darbības faktiskās izmaksas. Piemēram, Aģentūra bija 
atlīdzinājusi 115 000 EUR Latvijas Robežsardzei, lai segtu kopīgajās operācijās lietotās 
degvielas un smērvielas izmaksas. Aģentūra kā deklarēto izmaksu pierādījumus 
pieņēma pro forma rēķinus, taču tie ir sākotnējie pārdošanas akti, nevis faktisko 
izmaksu pierādījumi. Šajā gadījumā mēs secinājām, ka Aģentūras ex ante pārbaudes 
nebija efektīvas un ka šāda atlīdzināšana neatbilda dotācijas nolīguma nosacījumiem. 

19  Vienā citā gadījumā Polijas robežu aģentūra dotācijas nolīgumā paredzētajā 
75 dienu termiņā nebija iesniegusi pieprasījumu atlīdzināt 413 000 EUR par 
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cilvēkresursu izvietošanu kopīgajās operācijās. Turklāt izmaksu atlīdzināšanas 
pieprasījumā bija kļūdas, un tas vēl vairāk aizkavēja maksājuma apstrādi. 

20 Vienlaikus Palāta uzsver, ka tas ir sadarbības valstu pienākums kopā ar izmaksu 
atlīdzināšanas pieprasījumiem iesniegt precīzus un savlaicīgus apliecinošos 
pierādījumus.  

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem 

21 2019. gadā Aģentūra turpināja pieņemt jaunus darbiniekus atbilstoši 
paplašinātajām pilnvarām. Kopā 2019. gadā darbā pieņēma 218 jaunus darbiniekus. 
Gada beigās Aģentūra bija panākusi, ka štatu sarakstā paredzētās amata vietas bija 
aizpildītas par 82 % (neskaitot amata vietas, kas rezervētas pastāvīgajam korpusam). 
Revidējuši darbā pieņemšanas procedūras gada gaitā, secinājām, ka kopumā 
procedūras darbojās, kā plānots, bet Aģentūrai jāuzlabo Atlases komisijas locekļiem 
sniegtie norādījumi un ciešāk jāpārbauda kandidātu finansiālās tiesības uz algas 
maksājumiem. 

Apsvērumi par pareizu finanšu pārvaldību 

22 Mēs revidējām 2 miljonu EUR maksājumu par Aģentūras biroja telpu remonta 
darbiem. Konstatējām, ka Aģentūra bija mainījusi līguma nosacījumus projekta ļoti vēlā 
stadijā. Tā bija ieviesusi iespēju veikt atbalsta priekšfinansējumu vēl nepabeigtiem 
darbiem. Saskaņā ar sākotnējiem līguma nosacījumiem maksājumu bija paredzēts veikt 
tikai pēc darbu pieņemšanas. Šo lēmumu pieņēma, lai nenāktos atcelt un anulēt 
attiecīgās apropriācijas. Tomēr, ieviešot šo izmaiņu, Aģentūra izvairījās no svarīga 
kontroles elementa. Tāpat, līdzekļu iztērēšana neatspoguļo attiecīgās darbības 
ekonomisko realitāti. Līdzekļu iztērēšana arī neatspoguļo faktisko darbu progresu. 
Turklāt šāds stāvoklis arī ietekmē budžeta lēmējiestādes spēju pienācīgi uzraudzīt 
Aģentūras budžeta un darbību izpildi. 

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

23 Pārskats par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā. 
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Šo ziņojumu 2020. gada 22. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2014 Dokumenti, kurus sadarbības valstis pievieno atlīdzināšanai iesniegto izdevumu 
pamatošanai, ne vienmēr ir pietiekami. Turklāt netika prasīti revīzijas apliecinājumi. Ieviests 

2015 Pastāv nenovērsts dubulta finansējuma risks – no Komisijas pārvaldītā Iekšējās drošības 
fonda un Frontex finansējuma. Ieviešana ir sākta 

2015 

Valstis, kas piedalās robežu operācijās, izmaksas deklarē, pamatojoties uz izmaksu 
deklarācijas veidlapām. Īpašajā ziņojumā Nr. 12/2016 Palāta iesaka aģentūrām pēc 
iespējas izmantot vienkāršotus izmaksu modeļus, lai izvairītos no šādām neefektīvām 
darbībām. 

Ieviests attiecībā uz 
cilvēkresursu izvietošanu 

Ieviešana ir sākta attiecībā 
uz tehnisko aprīkojumu 

2016 
Pārnesumu līmenis bija augsts. Izmaksu aplēses ir jāizdara precīzāk, un ir savlaicīgāk 
jāsaņem izmaksu atskaites no sadarbībā iesaistītajām valstīm. Aģentūra varētu apsvērt 
arī iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas. 

Ieviešana ir sākta 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2016 Tikai 71 % no amata vietām, kas bija apstiprinātas Aģentūras štatu sarakstā, bija 
aizpildītas. Neattiecas 

2017 2017. gadā Aģentūra pilnībā atlīdzināja Islandes krasta apsardzes deklarētos izdevumus, 
lai gan rēķini, kas pamatotu viena veida deklarētos izdevumus, netika iesniegti. Neattiecas 

2017 Aģentūra arī līdzfinansēja izdevumus, kurus deklarēja Spānijas Civilā gvarde 
(Guardia Civil), lai gan ne visi izdevumi bija pamatota ar pierādījumiem. Neattiecas 

2017 Lai gan Aģentūra pārcēlās uz pašreizējām telpām jau 2014. gadā, tai joprojām nav 
visaptveroša Valdes apstiprināta darbības nepārtrauktības plāna. Ieviešana ir sākta 

2017 

Aģentūra atkal anulēja lielu daļu apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības un 
kuras pārnesa no iepriekšējā gada izdevumu atlīdzināšanai valstīm, kuras sadarbojās 
kopīgās operācijās. Tas liecina, ka sadarbības valstis atkal ievērojami pārvērtēja 
izdevumus, kuri Aģentūrai jāatlīdzina. 

Ieviests 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2017 

Atgriešanas operācijām pieejamās apropriācijas 2017. gadā sasniedza 
66,5 miljonus EUR. Tomēr operācijas atpalika no pieejamajām apropriācijām, un tāpēc 
Aģentūra atskaitīja Komisijai atpakaļ 13,5 miljonus EUR. Turklāt Aģentūra atskaitīja 
atpakaļ 4 miljonus EUR no budžeta I sadaļas, jo 2017. gadā nebija iespējams pieņemt 
darbā plānoto skaitu jaunu darbinieku. 

Ieviests 

2017 Brīvprātīgās rezerves iekļaušana budžetā un tās izmantošana neatbilst budžeta 
specifikācijas principam un vājina budžeta pārredzamību. Neattiecas 

2017 Aģentūra publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un ar citu kanālu 
starpniecību, bet ne Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē. Ieviests 

2017 E-iepirkums: līdz 2017. gada beigām Aģentūra atsevišķām procedūrām bija ieviesusi e-
rēķinus un e-iepirkumu, bet nebija ieviesusi e-iesniegšanu. Ieviests 

2018 Aģentūra atlīdzināja sadarbības valstu izdevumus bez vajadzīgajiem apliecinošajiem 
dokumentiem. Ieviešana ir sākta 

2018 Aģentūra finansēja vienas lidmašīnas un viena kuģa izvietošanu, lai gan par vienu 
deklarēto izdevumu kategoriju nebija iesniegti vajadzīgie pierādījumi. Neattiecas 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2018 Ex ante pārbaudes nebija efektīvas. Aģentūrai jāizstrādā vienkāršota un pārredzama 
finansēšanas shēma, kas attiektos arī uz izmaksām, kas saistītas ar aprīkojumu.  Ieviešana ir sākta 

2018 

Frontex parakstīja pamatlīgumu par sākotnēji aplēstu summu, lai gan tā bija gandrīz par 
30 % lielāka nekā konkursa dalībnieka finansiālais piedāvājums. Aģentūras aplēsēm par 
līgumu vērtību jābūt tuvākām realitātei, un tai ir jāīsteno stingra IT līgumu finanšu 
pārvaldība. 

Ieviests 

2018 Aģentūrai ir jāpieņem un jāievieš sensitīvu amatu politika. Ieviešana ir sākta 

2018 
Daudz budžeta apropriāciju pārnesa uz 2019. gadu, un anulēja daudz uz 2018. gadu 
pārnesto apropriāciju. Aģentūrai jācenšas panākt precīzākas izmaksu aplēses un 
budžeta prognozes. 

Ieviešana ir sākta 

2018 Aģentūrai izdevās aizpildīt tikai 83 % no štatu sarakstā paredzētajām amata vietām. Ieviešana ir sākta 



 

 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

aģentūras atbilde 

Apstākļu akcentējums saistībā ar pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un 
pareizību 

08. Aģentūra ir gandarīta, ka Palāta novērtē Aģentūras veiktos pasākumus ar mērķi 
uzlabot ex ante pārbaudes un Palāta atzīmē, ka Aģentūra saistībā ar 2019. gada 
atlīdzības maksājumiem atkal ir ieviesusi ex post pārbaudes saskaņā ar iepriekšējos 
gados sniegtajiem ieteikumiem. 

Aģentūra veica nopietnus pasākumus, lai integrētu un īstenotu vienkāršotu finansēšanas 
shēmu (vienības izmaksas), iekļaujot arī smagā aprīkojuma lietošanas finansēšanu. 
Diemžēl saistītajā projektā ar diezgan nelielu skaitu dalībvalstu, kuras vēlas piedalīties, 
tika atklāti nozīmīgi trūkumi, kas pēc dalībvalstu domām tika uzskatīti par 
nesabalansētiem un nelabvēlīgiem. 

Pastāvīgā korpusa un Aģentūrai piederošā aprīkojuma kopas izveidošana tiks izmantota, 
lai uzsāktu turpmākos pasākumus atmaksas kārtības pārveidošanai un vienkāršošanai 
dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm. 

Apsvērumi par darījumu likumību un pareizību 

18. Latvijas Valsts robežsardze informēja, ka tās prasības pamatošanai iesniegtajā 
dokumentā ir ievērots Latvijas normatīvais regulējums. Latvijas iestādes tika pārbaudītas 
attiecībā uz Palātas norādīto gadījumu, un tās ziņoja, ka prasība ir uzskatāma par 
atbilstošu iepriekšminētajiem nosacījumiem.  Ņemot vērā iepriekš minēto, Frontex 
uzskatīja, ka process sniedz pietiekamu pārliecību par atlīdzināto izmaksu patiesumu, 
paļaujoties uz Latvijas kontroles vidi. Ex post kontroles laikā Aģentūra apliecināja 
apšaubītos izdevumus ar bankas izrakstiem. Tomēr pēc Palātas apsvērumiem 
saņēmējam tika paziņots, ka standarta rēķini vairs netiks pieņemti kā apliecinošie 
dokumenti. 

19. Polijas iestāde galīgā maksājuma pieprasījumu iesniedza vienu dienu pēc oficiālā 
termiņa beigām. Aģentūra vēlas atgādināt, ka 2018. gadā tika ieviesta vienkāršota 
dotāciju shēma darbinieku izvietošanai. Galīgie maksājumi par 2018. gada dotācijām bija 
pirmie saskaņā ar jauno finansēšanas shēmu, un tāpēc galīgā maksājuma procedūra tika 
ievērojami paplašināta, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību.  Saskaņā ar dotāciju 
nolīguma 20. punktu Frontex uzsāka iesniegtās dokumentācijas pārbaudi. Pēc tam tika 



 

 

izvēlēts otrs paraugs saskaņā ar spēkā esošo ex-ante kontroles politiku, paraugs tika 
pārbaudīts, un galīgais uzraudzības ziņojums pabeigts 2019. gada 17. jūnijā. Polija 
2019. gada 18. jūnijā iesniedza labotu galīgā maksājuma pieprasījumu, pamatojoties uz 
galīgo uzraudzības ziņojumu. 

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem 

21. Jebkura kritērija (izņemot “jā”/“nē” veida) izpildes līmeņa novērtēšana, ko veic 
atsevišķi konsultatīvās atlases komiteju locekļi, ir individuāla sprieduma akts, kas daļēji 
sagatavots, ņemot vērā katra locekļa īpašās zināšanas un pieredzi, salīdzinot ar komitejas 
noteikto kopējo skalu. Atsevišķu sprieduma aktu papildināmība rada līdzsvaru grupas 
secinājumos un neliecina par koleģialitātes un saskaņotības trūkumu izdarītajos 
secinājumos. Frontex organizē konsultatīvās atlases komitejas locekļu apmācību, lai 
pārliecinātos, ka viņiem ir attiecīgas zināšanas savu pienākumu veikšanai, vienlaikus 
ievērojot katras konsultatīvās atlases komitejas rīcības brīvību un neatkarību. Tikai 
“konsolidētais” punktu skaits, par ko vienojušies un ko apstiprinājuši visi konsultatīvās 
atlases komitejas locekļi, ir vienīgais oficiālais konsultatīvās atlases komiteju kolektīvo 
apspriežu rezultāts. 

Par tiesībām un maksājumtiesībām, ko PMO noteicis personāla loceklim, tika paziņots 
Frontex 2020. gada 6. februārī pēc tam, kad algu saraksts tika publicēts un izpildīts. 
Jaunpienācēju algas tiek pārbaudītas, ņemot vērā lēmumus par personu tiesībām un 
maksājumtiesībām, un atklātu neatbilstību gadījumā PMO ir jāinformē līdz mēneša 
12. datumam. Šāda informācija tika nosūtīta PMO noteiktajā termiņā, un labojums ar 
atpakaļejošu spēku tika veikts marta algu sarakstā. 

Apsvērumi par pareizu finanšu pārvaldību 

22. Rekonstrukcijas darbus nevarēja pabeigt, kā plānots, nopietnu grūtību dēļ Polijas 
būvniecības tirgū, ko nevarēja kontrolēt ne Frontex, ne arī zemes īpašnieks. Šīs 
nelabvēlīgās norises skāra projektu jau agrāk, bet tikai gada beigās bija iespējams ar 
pietiekamu pārliecību aplēst, kuri darbi tiks pabeigti 2019. gadā un kuri būs jāpabeidz 
2020. gadā. 
Priekšfinansējums bija risinājums, kas ļāva turpināt un pabeigt ēkas rekonstrukciju. 
Aģentūra nepazaudēja galveno kontroli, drīzāk gluži pretēji veica pilnīgu kontroli: 
priekšfinansējums tika izmaksāts zemes īpašniekam, nevis darbuzņēmējam; zemes 
īpašnieks neveiks līdzekļu izmaksu darbuzņēmējam, kamēr Frontex un arī zemes 
īpašnieks nebūs pieņēmis daļu no pabeigtajiem darbiem. Zemes īpašnieks nodod Frontex 
atpakaļ visus neizlietotos naudas līdzekļus, ko garantē līgumā paredzētie aizsardzības 
pasākumi. 
No proporcionalitātes viedokļa priekšfinansējums atbilst ikmēneša nomas maksas 
summai par aptuveni 3,5 mēnešiem, ko Frontex maksā saskaņā ar nomas līgumu, tāpēc 



 

 

jebkādu iespējamu zemes īpašnieka nepareizu naudas līdzekļu izmantošanu varētu 
kompensēt ar pašreizējiem nomas rēķiniem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Aģentūra ir 
turpinājusi pienācīgi uzraudzīt savu budžetu un darbības, arī attiecībā uz budžeta 
lēmējinstitūcijām. 
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