
Termins Akronīms/saīsinājums Paskaidrojums

Agrovides un klimata saistības
Prakse, kas pārsniedz parastās prasības vides jomā; lauksaimnieki var izvēlēties tās piemērošanu un saņemt 
maksājumu no ES budžeta.

Apguve Apmērs (to bieži izsaka procentos), kādā dalībvalstīm piešķirtie ES līdzekļi ir izlietoti attiecināmos projektos.
Aplēstais kļūdu līmenis Statistiska datu kopas kļūdu līmeņa aplēse, kuras pamatā ir reprezentatīvas darījumu izlases pārbaude.

Apliecinājuma pieeja
Kārtība, saskaņā ar kuru revidents izdara secinājumu, pamatojoties uz pietiekamiem pierādījumiem, kas iegūti 
revīzijas darbā saistībā ar finanšu informāciju, citiem datiem vai konkrētiem revidējamās vienības sagatavotiem 
apgalvojumiem.

Apropriācija
ES budžetā ir saistību un maksājumu apropriācijas. Saistību apropriācija ir apņemšanās sniegt finansējumu ar 
attiecīgiem nosacījumiem. Maksājumu apropriācija ir pilnvara veikt maksājumu, tiklīdz ir izpildīti attiecīgie 
nosacījumi.

Ārējo aizdevumu mandāts ELM
Vienošanās starp ES un Eiropas Investīciju banku, ar kuru banka garantē ES aizdevumus ārpus tās robežām 
ārpolitikas mērķu atbalstam.

Atbalsta maksimālā intensitāte
Kopējā atbalsta summa, ko var maksāt kādā noteiktā finansēšanas jomā un ko izsaka kā procentuālu daļu no 
attiecināmajām izmaksām. Katrai programmai atbalsta maksimālā intensitāte ir atšķirīga un ir atkarīga no tādiem 
faktoriem kā ģeogrāfiskais izvietojums.

Atbalsta saņēmējs Fiziska vai juridiska persona, kas saņem dotāciju vai aizdevumu no ES budžeta.

Atbilstīguma noskaidrošana
Process, kurā Komisija pārbauda, vai dalībvalsts ir pareizi izmantojusi tās rīcībā esošos lauksaimniecības līdzekļus 
un vai ir efektīvi darbojušās dalībvalstī ieviestās pārvaldības un kontroles sistēmas. Ja tiek konstatēts pārkāpums, 
šīs procedūras rezultātā dalībvalstij var lūgt atmaksāt līdzekļus.

Atgūstamais PVN
PVN, ko nodokļa maksātājs var atskaitīt no nodokļu iestādei maksājama PVN, jo tas jau ir samaksājis šo summu, 
iepērkot preces un pakalpojumus.

Atlikušo kļūdu īpatsvars / atlikušā riska īpatsvars / kopējais atlikušo kļūdu īpatsvars RER/RRR/RTER
Datu kopas proporcionāla daļa, kas nav uzskatāma par pareizu pēc tam, kad ņemta vērā visu kontroles procedūru, 
līdzekļu atgūšanas un korekciju ietekme.

Atruna
Norādes uz nepilnībām, uz kurām ģenerāldirektors vērš uzmanību gada darbības pārskatā iekļautajā ticamības 
deklarācijā.

Atsaistītais (ienākumu) atbalsts Tādi ES maksājumi lauksaimniekiem, kas nav saistīti ar noteiktu produktu ražošanu.
Budžeta atbalsts BA ES atbalsta tiešs pārskaitījums partnervalsts kasē, ja ir ievēroti izvirzītie nosacījumi.
Budžeta grozījuma projekts Komisijas priekšlikums grozīt ES budžetu tā izpildes gaitā.

Budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas Parlamenta katru gadu pieņemts lēmums, ar kuru tiek galīgi apstiprināta Komisijas veiktā budžeta izpilde.

Budžeta lēmējiestādes
Ar šo terminu apzīmē Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi tad, kad tās īsteno lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras saistībā ar ES budžeta jautājumiem.

Budžeta saistības
Budžetā īpaši rezervēta summa, kas paredzēta konkrētam izdevumu postenim, piemēram, konkrētam līgumam vai 
dotācijas nolīgumam. Budžeta saistībām obligāti ir jāizveido attiecīgas saistību apropriācijas.

Būtiskuma slieksnis
Slieksnis, virs kura revidētajā datu kopā vai finanšu pārskatu kopā atklāti pārkāpumi tiek uzskatīti par tādiem, kas 
ietekmē precizitāti un ticamību.

Dalītā pārvaldība
ES budžeta izpildes metode, saskaņā ar kuru – pretēji tiešas pārvaldības metodei – Komisija deleģē izpildes 
uzdevumus dalībvalstīm, vienlaikus saglabājot galīgo atbildību.

Darbības programma DP
Pamata satvars, kas izveidots ES finansētu kohēzijas projektu īstenošanai noteiktā laika periodā. DP ir atspoguļotas 
starp Komisiju un dalībvalstīm noslēgtajos partnerības nolīgumos izvirzītās prioritātes un mērķi.

Darbības rezultāti
Rādītājs, kas liecina par to, cik labi ar ES finansētu darbību, projektu vai programmu ir sasniegti attiecīgie mērķi un 
nodrošināta līdzekļu atdeve.

Darījums ES pārskatos reģistrēta darbība, piemēram, veikti maksājumi vai saņemti ieņēmumi.

Daudzgadu finanšu shēma

DFS

ES izdevumu plāns, kurā ir noteiktas prioritātes (pamatojoties uz politikas mērķiem) un maksimālie apjomi sešās 
galvenajās kategorijās, parasti septiņu gadu posmam. DFS ir struktūra, kuras ietvaros tiek veidots ES katra gada 
budžets un kurā ir noteikts katras kategorijas izdevumu apmērs. Pašreizējā DFS aptver laikposmu no 2014. gada 
līdz 2020. gadam.

Deleģēšanas nolīgums (anulēts) Iemaksas nolīguma priekštecis, kas nomainīts līdz ar 2018. gada Finanšu regulas stāšanos spēkā.
De minimis  valsts atbalsts Valsts atbalsts līdz tādam apmēram, par kuru nav vajadzīgs Komisijas apstiprinājums.

Dotācija
Atbalsta saņēmējam pārskaitīts ES budžeta maksājums, ko nevajag atmaksāt un kas pienākas par attiecināma 
projekta vai programmas īstenošanu.

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments
EISI

Ar šo instrumentu nosaka ieguldījumu prioritātes un sniedz finansiālu atbalstu enerģētikas, transporta, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs, lai radītu augstas veiktspējas, ilgtspējīgu un savstarpēji 
savienotu infrastruktūru.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds EJZF
ES fonds, ar kuru tiek sniegts atbalsts zvejniekiem pārejā uz ilgtspējīgu zveju un piekrastes iedzīvotājiem – to 
saimniecību dažādošanā.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ELFLA ES fonds, no kura finansē ES ieguldījumu lauku attīstības programmās.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds ELGF
ES fonds, no kura finansē tiešos maksājumus lauksaimniekiem un lauksaimniecības tirgu regulējošus vai 
atbalstošus pasākumus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds ERAF
ES fonds, kura mērķis ir veicināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā; no tā finansē investīcijas, kas 
mazina reģionu atšķirības.

Eiropas Sociālais fonds ESF
ES fonds, kura uzdevums ir radīt izglītības un nodarbinātības iespējas un uzlabot nabadzības riskam pakļauto 
iedzīvotāju stāvokli.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds
ESIF

Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Komisijas uzsākts investīciju atbalsta mehānisms, kura mērķis ir mobilizēt 
privātās investīcijas Eiropas Savienībai svarīgiem projektiem. Zināms arī ar nosaukumu “Junkera plāns”. Tagad 
integrēts EIB grupā.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi
ESIF / ESI fondi

Pieci galvenie ES fondi, kuri kopā veicina ekonomikas attīstību visā ES: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas 
Sociālais fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds. Tos reglamentē vienots noteikumu kopums.

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komiteja
Komisijas komiteja, kuras pilnvarās ietilpst apspriest Eiropas Strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) regulu 
īstenošanu.

Ex post  novērtējums
Neatkarīgs novērtējums par to, kāda ir pabeigta projekta vai programmas efektivitāte, lietderīgums, saskaņotība, 
nozīmīgums un ES pievienotā vērtība.

Finanšu instruments
Finansiāls atbalsts no ES budžeta; tie var būt kapitālieguldījumi vai kvazikapitāla ieguldījumi, aizdevumi, garantijas 
vai citi riska dalīšanas instrumenti.

Finanšu korekcija
Pasākums, kura mērķis ir pasargāt budžetu no kļūdainiem vai nepareizi izmaksātiem izdevumiem, atsaucot vai 
atgūstot līdzekļus, lai kompensētu kļūdaini veiktus maksājumus saistībā ar projektiem un programmām, kas 
saņēmuši ES atbalstu.

Finanšu regula
Noteikumi, kas reglamentē ES budžeta izveidi un izlietošanu, kā arī ar to saistītos procesus, tostarp iekšējo kontroli, 
ziņojumu sagatavošanu, revīziju un budžeta izpildes apstiprināšanu.

Finanšu starpnieks Struktūra, kas darbojas kā saikne starp finanšu instrumenta fondu pārvaldītāju un galasaņēmēju.

Gada darbības pārskats GDP
Katra Komisijas ģenerāldirektorāta, ES iestādes un struktūras sagatavots pārskats, kurā ir aprakstīti darbības 
rezultāti attiecībā pret mērķiem un finanšu un personāla resursu izmantojums.

Gada pārskata princips Budžeta princips, saskaņā ar kuru budžetu izveido un izlieto tā finanšu gada laikā, uz kuru tas attiecas.

Galasaņēmējs/saņēmējs
Fiziska vai juridiska persona, kas saņem dotāciju vai aizdevumu no ES budžeta vai kas ir kādas ES finansētas 
darbības galīgais labuma guvējs.

Grāmatojumu noskaidrošana
Ikgadējs process, kurā Komisija pēc pārbaužu veikšanas pieņem maksāšanai summas, ko pieteikušas īstenošanas 
struktūras un partneri.

Ģeotelpiskais atbalsta pieteikums ĢAP Tiešsaistes rīks, ar kuru var iesniegt pieteikumus platībatkarīgā lauksaimniecības atbalsta saņemšanai.

Ieguldījums
Finanses, cilvēkresursi un materiālie, administratīvie vai normatīvie līdzekļi, ko izmanto projekta vai programmas 
īstenošanā.

Iemaksas nolīgums
Nolīgums starp Komisiju un organizāciju, kas īsteno pasākumu netiešajā pārvaldībā un kas ir apliecinājusi spēju 
pārvaldīt līdzekļus tādā pašā līmenī kā Komisija.

Iespējamās saistības Potenciālas maksājuma saistības, kas var rasties atkarībā no kāda nākotnes notikuma iznākuma.
Ietekme Pabeigta projekta vai programmas ilgtermiņa sociālekonomiskās, vides aizsardzības vai finansiālās sekas.

Ilggadīgie zālāji Lauksaimniecības zeme, uz kuras ilgāk nekā piecus gadus pēc kārtas audzē stiebrzāles vai citus lopbarības zālaugus.

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma IAKS
ES sistēma, kuru dalībvalstis izmanto, lai pārvaldītu un pārbaudītu lauksaimniekiem veiktos kopējās 
lauksaimniecības politikas maksājumus.

Izlases veidošana pēc naudas vienības principa MUS
Statistiska izlases veidošanas metode, saskaņā ar kuru konkrēta darījuma atlasīšanas iespēja ir proporcionāla 
darījuma lielumam.

Izmaksājumu līmenis Procentos izteikta kopējo līdzekļu daļa, kas no finanšu instrumenta izmaksāta galīgajiem labuma guvējiem.



Izpildes rezerve
Budžeta summa, ko ieskaita Eiropas Strukturālo un investīciju fondu izdevumos, bet ko ietur, līdz ir sasniegti 
noteikti starpposma mērķi.

Kapitālieguldījums Uzņēmuma akcijās ieguldīta nauda, pretī iegūstot īpašumtiesību daļas un daļu no uzņēmuma peļņas.
Kļūda Nepareiza aprēķina rezultāts vai pārkāpums, kas rodas, ja nav ievērotas tiesību aktu un līgumu prasības.

Kohēzijas fonds KF
ES fonds ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā; no tā finansē investīcijas dalībvalstīs, kuru 
nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 90 % no ES vidējā rādītāja.

Konsolidētie pārskati Visu ES iestāžu, aģentūru un struktūru apkopotie pārskati, kas iestrādāti vienā dokumentā.

Kopējā lauksaimniecības politika
ES politika, kas ietver subsīdijas un vairākus citus pasākumus, kuru mērķis ir garantēt pārtikas nodrošinājumu, 
panākt pietiekami augstu dzīves līmeni ES lauksaimniekiem, veicināt lauku attīstību un aizsargāt vidi.

Kopējā zivsaimniecības politika
ES regulējums zivju un zvejas pārvaldībai, kurš paredzēts, lai nodrošinātu zivju krājumu ilgtspēju un stabilus 
ienākumus zivsaimniecībai.

Kopējais atlikušais risks Izdevumi, kas joprojām ir nepareizi plānošanas perioda beigās pēc tam, kad ir veikti visi koriģējošie pasākumi.
Kopīgā uzraudzības un novērtēšanas sistēma KUNS Noteikumi un procedūras kopējās lauksaimniecības politikas darbības rezultātu novērtēšanai.

Kopīgo noteikumu regula KNR
Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas regulē piecu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu darbību un nodrošina 
to efektīvu koordināciju.

Koprezultāts
Tikko pabeigta projekta vai programmas tūlītējā ietekme, piemēram, mācību kursu dalībnieku uzlabotas iespējas 
atrast darbu vai labāka piekļuve noteiktai vietai pēc jauna ceļa izbūves.

Koriģētspēja Komisijas izmantots pasākums, ar kuru tā aplēš nākotnes korekciju apmēru.
Kredītrīkotājs Persona, kas atbild par ES struktūras ieņēmumu un izdevumu izpildi.

Lielais projekts
ES finansēts projekts, kura kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 50 miljonus EUR tādās nozarēs kā transports, 
vides aizsardzība un enerģētika.

Likumība un pareizība / pareizība ES (vai attiecīgās valsts) tiesību aktu vai līgumsaistību ievērošana.

Maksājumtiesības
Aktīvam lauksaimniekam piešķirtas nododamas tiesības saņemt ES atbalstu, ja tās deklarē kopā ar attiecināmām 
lauksaimniecības zemēm.

Maksājumu aģentūra Dalībvalsts iecelta struktūra, kuras uzdevums ir administrēt ES lauksaimniecības izdevumus.
Maksājumu apropriācija Atļauja veikt maksājumu, tiklīdz ir izpildīti attiecīgie nosacījumi.

Mazie un vidējie uzņēmumi MVU

Apzīmējums, ko attiecina uz uzņēmumiem un citām organizācijām atkarībā no tajos nodarbināto darbinieku skaita 
un noteiktiem finanšu kritērijiem. Mazi uzņēmumi ir tādi, kuros strādā mazāk par 50 darbiniekiem un kopējais 
apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus EUR. Vidēji uzņēmumi ir tādi, kuros strādā mazāk par 
250 darbiniekiem un kopējais apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR vai kopējā bilance nepārsniedz 
43 miljonus EUR.

Mērķsadarbība
Mehānisms, kuru izmanto spēju veidošanai kādā īpašā jomā un ar kuru struktūra partnervalstī saņem atbalstu no 
sadarbības partnera ES dalībvalstī.

MVU iniciatīva
Kopīgs Komisijas un Eiropas Investīciju fonda finanšu instruments, kura mērķis ir atvieglot mazo un vidējo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Nacionālais kopienākums NKI Valsts turības standarta mērījums, kurā ņem vērā iekšzemes un ārvalstīs gūtus ienākumus.

Netiešā pārvaldība
ES budžeta izpildes kārtība, saskaņā ar kuru Komisija uztic budžeta izpildes uzdevumus citām struktūrām, tostarp 
trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Netiešās izmaksas
Tādi izdevumi kā pieskaitāmās izmaksas vai citas administratīvās izmaksas, kas atbalsta saņēmējam rodas saistībā 
ar ES projektu vai darbību.

Norēķins Atlikuma izmaksāšana dalībvalstij vai līdzekļu atgūšana no tās, lai slēgtu ES programmu.

“Omnibusa regula”
Finanšu regulas pārskatīta redakcija, kuru piemēro kopš 2018. gada augusta un ar kuru groza un vienkāršo 
ES finanšu noteikumus un nosaka budžeta pārvaldību dažādās jomās, vairāk orientējoties uz rezultātu.

Pagaidu mehānisms
Instruments, ar kuru nodrošina finansējuma nepārtrauktību, kad notiek pāreja no vienas ES finansēšanas shēmas 
uz citu.

Pamata maksājuma shēma PMS
ES lauksaimniecības shēma, saskaņā ar kuru tiek veikti maksājumi lauksaimniekiem, pamatojoties uz attiecināmām 
zemes platībām.

Pareiza finanšu pārvaldība Līdzekļu pārvaldība saskaņā ar saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem.
Pareizība Apmērs, kādā darījums atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.
Pārkāpuma procedūra Procedūra, ar kuru Komisija vēršas pret ES dalībvalsti, kas nepilda saistības saskaņā ar ES tiesību aktiem.
Pārkāpums ES (vai attiecīgās valsts) noteikumu vai līgumsaistību pārkāpums.
Pārnešana uz nākamo gadu Neizlietoto budžeta apropriāciju pārnešana no viena finanšu gada uz nākamo, ja ir ievēroti zināmi nosacījumi.

Partnerības nolīgums
PN

Nolīgums starp Komisiju un kādu dalībvalsti vai trešo valsti saistībā ar ES izdevumu programmu. Partnerības 
nolīgumā cita starpā ir noteikti stratēģiskie plāni, investīciju prioritātes un tirdzniecības vai attīstības palīdzības 
nosacījumi.

Pašu resursi Līdzekļi, ar kuriem finansē ES budžetu. Lielākā daļa no tiem ir dalībvalstu iemaksas.

Piešķirtie ieņēmumi
ES budžetā iemaksāti līdzekļi (piem., naudas sodi, korekcijas, trešo valstu iemaksas pētniecības programmās), ko 
var izmantot tikai noteiktam mērķim.

Pievienotās vērtības nodoklis PVN
Netiešs patēriņa nodoklis par preču ražošanu un izplatīšanu un pakalpojumu sniegšanu. Šo nodokli beigās sedz 
galapatērētājs.

Plānošanas periods Periods, kurā plāno un īsteno ES izdevumu programmu.

Pretrunu procedūra
Šīs procedūras laikā revidētajai vienībai iesniedz revīzijas konstatējumus apspriešanai un komentāru formulēšanai 
noteiktā termiņā.

Priekšfinansējuma maksājums Naudas avanss, ar kuru noteiktā laika posmā finansē noteiktas darbības.

Prioritārais virziens
Kohēzijas politikas jomā viena vai vairākas ieguldījumu prioritātes, kuras atbilst kādam no darbības programmas 
galvenajiem mērķiem.

Programmas aplēse
Partnervalsts izstrādāts un Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments, kurā ir aprakstīts veicamais sadarbības vai 
attīstības darbs un vajadzīgie finanšu, personāla un materiālie resursi.

Programmu iestādes Kopīgs apzīmējums vadošajām, sertifikācijas un revīzijas iestādēm kohēzijas izdevumu jomā.

Publiskais iepirkums
Process, kurā publisko tiesību subjekti iegādājas preces, pakalpojumus un būvdarbus atklātā procedūrā, 
nodrošinot konkurenci un tās rezultātā – kvalitāti un līdzekļu atdevi.

Reprezentatīvs kļūdu īpatsvars
Statistiska datu kopas kļūdu līmeņa aplēse, kuras pamatā ir šo datu kopu reprezentējošas darījumu izlases 
pārbaude.

Revīzijas iestāde RI Neatkarīga valsts struktūrvienība, kas atbild par ES izdevumu programmu sistēmu un darbību revīziju.
Rezultāta rādītājs Izmērāms mainīgais, kas sniedz informāciju par to, kāda ir atbalstīto projektu tūlītējā ietekme uz mērķgrupu.
Saimnieciskās darbības rezultāts ES konsolidētajos pārskatos norādītais gada rezultāts, kas norāda uz ieņēmumu un izdevumu starpību.

Saistību apropriācija Gadam noteikts maksimālais to summu apjoms, kas ES budžetā ir pieejamas konkrētiem izdevumu posteņiem.
Saistību atcelšana Komisijas veikta darbība, ar kuru tiek atcelta visa neizpildītā saistība vai tās daļa.
Saistītais atbalsts ES maksājumi lauksaimniekiem par noteiktu produktu ražošanu.

Savstarpējā atbilstība
Mehānisms, saskaņā ar kuru maksājumi lauksaimniekam ir atkarīgi no tā, vai viņš ievēro prasības attiecībā uz vidi, 
pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību un zemes apsaimniekošanu.

Sertifikācijas iestāde
Dalībvalsts izraudzīta iestāde, kuras uzdevums ir sertificēt izdevumu deklarāciju un maksājumu pieprasījumu 
precizitāti un atbilstību.

Sertifikācijas struktūra
Saistībā ar lauksaimniecības izdevumiem sertifikācijas struktūra ir dalībvalsts izraudzīta publiska vai privāta 
struktūra, kurai ir uzdots sertificēt akreditētas maksājumu aģentūras gada pārskatu ticamību un pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību.

Skaitļos izsakāmas kļūdas
Darījumu pārbaužu rezultātu ziņojumā tā ir ERP izmantotā klasifikācija gadījumiem, kad kļūdainā darījuma summu 
var aprēķināt.

Slēgšana ES programmas finansiāla noslēgšana, samaksājot dalībvalstij atlikumu vai atgūstot no tās līdzekļus.

Starpposma maksājums
ES projektiem un programmām parasti tiek veikti vairāki maksājumi: avansa, starpposma un galīgie maksājumi. 
Atbalsta saņēmēji piesakās uz starpposma maksājumiem tad, kad ir sasniegts kāds līgumā vai dotācijas nolīgumā 
izvirzīts starpposma mērķis.

Starptautiskie revīzijas standarti ISA Profesijas standarti, kuros ir aprakstītas neatkarīga revidenta darba iezīmes un atbildība.

Statistiskās izlases veidošana
Statistikā balstīta izlases veidošanas jeb atlases tehnika, ko izmanto revīzijas pārbaudēs, lai iegūtu reprezentatīvus 
rezultātus.

Statistiski reprezentatīva izlase Statistikas paņēmienu izmantošana tādas izlases veidošanai, kas atspoguļo attiecīgās datu kopas iezīmes.

Stratēģija “Eiropa 2020” 2010. gadā uzsākta Eiropas Savienības desmit gadu stratēģija, kuras mērķis ir veicināt izaugsmi un radīt darbvietas.

Ticamības apliecināšanas uzdevums
Kārtība, saskaņā ar kuru revidents izdara secinājumu, pamatojoties uz pietiekamiem pierādījumiem finanšu 
informācijas vai citu datu veidā, ko viņš savācis vai aprēķinājis. Piemēram, savu atzinumu par ES izdevumu 
likumību un pareizību ERP balsta uz darījumu izlases pārbaudes rezultātiem.

Ticamības deklarācija SoA/DAS
ERP gada pārskatā iekļauts apgalvojums, kurā sniegts ERP revīzijas atzinums par ES pārskatu ticamību un tiem 
pakārtoto darījumu pareizību.

Ticamības intervāls Izlases pārbaudē iegūto rezultātu precizitātes statistisks mērījums, ko izmanto, aplēšot kļūdu īpatsvaru.



Tiešā pārvaldība
Kārtība, saskaņā ar kuru ES līdzekļus vai programmu pārvalda tikai Komisija pretstatā dalītajai pārvaldībai vai 
netiešajai pārvaldībai.

Tiešais atbalsts / tiešais maksājums Lauksaimniecības atbalsta maksājums, piemēram, platībatkarīgais atbalsts, ko maksā tieši lauksaimniekiem.

Tiešie rezultāti
ES finansētā projektā saražotie vai sasniegtie rezultāti, piem., pasniegtie mācību kursi, uzbūvētās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, uzbūvēto ceļu garums.

Tirgus pasākums
Publiska intervence lauksaimniecības tirgū, lai mazinātu cenu krituma un strukturālu grūtību ietekmi, sniedzot 
atbalstu konkrētām nozarēm (piem., augļu un dārzeņu nozarei, vīna ražošanai, skolu piena programmai).

Tradicionālie pašu resursi TPR ES ieņēmumi, ko iekasē no muitas nodokļiem un cukura nodevām.

Uz profesionālo spriedumu balstīta izlases veidošana
Pretstatā statistiskajai atlasei (izlases veidošanai) tā ir procedūra, ar kuru revidents pēc saviem ieskatiem un 
saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem revīzijas pārbaudei atlasa posteņus no kopas. 

Uzkrājumi
Grāmatvedības termins, ar kuru apzīmē bilancē iekļautu labāko aplēsi par iespējamām nākotnes saistībām ar 
nenoteiktu termiņu vai par nenoteiktu summu.

Vadošā iestāde VI
Valsts, reģionāla vai vietēja publiska vai privāta iestāde, kuru dalībvalsts iecēlusi ES finansētas programmas 
pārvaldīšanai.

Valsts atbalsts
Tiešs vai netiešs valdības atbalsts uzņēmumam vai organizācijai, kas tām dod priekšrocības salīdzinājumā ar 
konkurentiem. ES ir ieviesti valsts atbalsta noteikumi, lai nepieļautu vienotā tirgus izkropļojumu. Komisija uzrauga 
šo noteikumu ievērošanu.

Vienkāršotu izmaksu iespēja
SCO

Pieeja, ar kuru dotācijas summu nosaka, izmantojot tādas metodes kā vienības standarta izmaksas, vienotas likmes 
finansējums un vienreizējie maksājumi, nevis ņemot vērā atbalsta saņēmējam faktiski radušās izmaksas. Šīs pieejas 
mērķis ir samazināt administratīvo slogu.

Vienotā platībmaksājuma shēma
VPMS

Ar platību saistīta lauksaimniecības maksājumu shēma, ko pārejas posmā piemēro desmit dalībvalstīs. Saskaņā ar 
šo shēmu lauksaimnieki saņem standartizētu atbalsta summu par vienu hektāru. Pārējās dalībvalstīs piemēro 
pamatmaksājumu shēmu.

Zaļināšana
Klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses veidu pieņemšana. Parasti izmanto arī attiecīgās ES atbalsta 
shēmas apzīmēšanai.

Zemes gabalu identifikācijas sistēma ZGIS
Dalībvalstu lauksaimniecības zemju datubāze, ko izmanto, izmaksājot kopējās lauksaimniecības politikas tiešo 
atbalstu un veicot lauksaimnieku pieprasījumu atbilstības pārbaudes.
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