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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jau kādu laiku ir tikusi apspriesta Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras 
(IRENA) izveide, kuras mērķis ir kļūt par izcilības centru atjaunojamo energoresursu jomā, 
konsultēt valdības par valsts programmu izveidi atjaunojamo energoresursu ieviešanai, izplatīt 
informāciju par atjaunojamo energoresursu avotiem un piedāvāt apmācības pasākumus un 
konsultācijas par labāko praksi un finansēšanas iespējām. IRENA Statūtus („Statūti”) Bonnā 
2009. gada 26. janvārī parakstīja 75 valstis, no kurām 20 bija ES dalībvalstis.  

Statūtu VI pants paredz iespēju reģionālām starpvaldību ekonomikas integrācijas 
organizācijām kļūt par IRENA loceklēm. Statūtus ir parakstījušas jau divdesmit dalībvalstis un 
pastāv izteikta nepieciešamība pēc tā, lai Kopiena būtu pārstāvēta Aģentūrā, kuras Statūtos 
paredzēti vairāki pienākumi, kas ietekmē vai varētu ietekmēt to Kopienas tiesību aktu 
noteikumus, kas pieņemti vides un enerģētikas jomā, un līdz ar to — Kopienas kompetenci. 
Iestāšanās procesā neietilpst sarunas, jo par Statūtiem jau ir vienojušās 75 valstis. Tāpēc 
iestāšanās IRENA var notikt, pamatojoties uz Padomes lēmumu, ar ko pilnvaro personu, kas ir 
tiesīga Eiropas Kopienas vārdā parakstīt Statūtus, un paredz to provizorisku piemērošanu.  

Saskaņā ar Statūtu VI panta C punktu Kopienai un tās dalībvalstīm pievienošanās posmā ir 
jādeklarē attiecīgās pilnvaras un atbildība, veicot pienākumus atbilstīgi Statūtiem. 

Pēc Statūtu parakstīšanas šis priekšlikums paredz Eiropas Kopienas pievienošanos Statūtiem 
un pilnvaru deklarācijas pieņemšanu.  

1.1. Kopienas veikta parakstīšana un pievienošanās 

Statūtu XIX pants paredz, ka Statūti ir pieejami parakstīšanai, tai skaitā reģionālām 
starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijām, līdz tie stājas spēkā 
trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kad deponēts divdesmit piektais ratifikācijas 
instruments.  

1.2. Budžets 

Aģentūras budžets (Statūtu XII pants) jāfinansē tās locekļiem, veicot obligātas (un 
brīvprātīgas) iemaksas. Obligātās iemaksas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz 
Apvienoto Nāciju novērtējuma skalu, kas jānosaka IRENA Asamblejā. Paredzams, ka 
IRENA ikdienas darbības nodrošināšanai vajadzīgo iemaksu apjoms varētu sasniegt 
25 miljonus ASV dolāru gadā. Pamatojoties uz šo, paredzams, ka Kopienas iemaksas 
būs aptuveni 2,5 % no kopējām obligātajām iemaksām, kas atbilst EUR 480 000 
gadā. 

1.3. Kopienas un dalībvalstu atbildība — pilnvaru deklarēšana 

No Statūtu VI panta C punkta izriet, ka Kopienai jādeklarē, kādas ir tās pilnvaras 
attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē Statūti, un jāinformē depozitārija valdība par 
attiecīgiem grozījumiem tās pilnvarās.  

Statūtu IV pantā uzskaitītas un raksturotas darbības, ko veiks Aģentūra. Komisija 
uzskata, ka Kopienas kopīgā kompetencē ir darbības, kas attiecas uz atjaunojamo 
energoresursu politikas analīzi un/vai konsultēšanu par to atbilstīgi IV pantam, kā arī 
V pantā minētās darbības, kas saistītas ar Aģentūras darba programmu, XIV pantā 
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minētās darbības, kas saistītas ar attiecībām ar citām organizācijām, un XV panta 
A punktā minētās darbības, kas saistītas ar grozījumu izdarīšanu Statūtos.  
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2009/0085 (CNS) 

Priekšlikums 

PADOMES LĒMUMS 

par Eiropas Kopienas pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu 
aģentūras (IRENA) Statūtiem un par tās tiesību un pienākumu īstenošanu  

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu saistībā 
ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,  

tā kā: 

(1) [ ] Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīti Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu 
aģentūras (IRENA) Statūti („Statūti”). 

(2) Ir lietderīgi Eiropas Kopienai pievienoties šiem Statūtiem.  

(3) Eiropas Kopienai un tās dalībvalstīm ir kompetence jomās, uz kurām attiecas Statūti.  

(4) Statūtu VI panta C punkts paredz, ka reģionālām starpvaldību ekonomikas integrācijas 
organizācijām, kas kļūst par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras 
(„IRENA”) loceklēm, jādeklarē to pilnvaras attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē 
Statūti.  

(5) Tāpēc Eiropas Kopienai jāpieņem šāda pilnvaru deklarācija. 

(6) Eiropas Kopienai jāveic gada iemaksa IRENA budžetā, lai stiprinātu Aģentūras darbu 
un segtu papildu administratīvos izdevumus, ko rada SEE programmas īstenošana, 

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.  

1. pants 

1. Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināti Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu 
aģentūras (IRENA) Statūti. 
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2. pants 

1. Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu(-as), kas ir tiesīga(-s) 
Kopienas vārdā deponēt ratifikācijas instrumentu, kur Vācijas Federatīvās Republikas valdība 
ir Statūtu depozitors saskaņā ar Statūtu XIX pantu un XX panta A punktu, lai pasludinātu 
Kopienas piekrišanu par saistošu. 

2. Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu(-as), kas ir tiesīga(-s) 
Kopienas vārdā deponēt II pielikumā pievienoto pilnvaru deklarāciju saskaņā ar Statūtu 
VI panta C punktu. 

3. pants 

Dalībvalstis un Komisija ievēro III pielikumā izklāstīto rīcības kodeksu. 

4. pants 

No [2010. gada 1. jūlija] Eiropas Kopiena IRENA maksā gada iemaksu. 

Briselē,  

 Padomes vārdā — 
 priekšsēdētājs 
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I PIELIKUMS 

Pilnvaru deklarācija 

1. Statūtu VI panta C punkts paredz ratifikācijas instrumentā par reģionālas 
starpvaldību ekonomikas integrācijas organizācijas pievienošanos iekļaut deklarāciju 
par tās pilnvarām attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē Statūti. 

2. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu Eiropas Kopienas un dalībvalstu 
kopīgā kompetencē ir atjaunojamo energoresursu joma. 

3. To pilnvaru īstenošana, ko Eiropas Kopienas dalībvalstis atbilstīgi līgumiem ir 
nodevušas Eiropas Kopienai, ņemot vērā to būtību, var nepārtraukti mainīties. Tāpēc 
Eiropas Kopiena patur tiesības attiecībā uz deklarācijas pielāgošanu. 
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II PIELIKUMS 

Rīcības kodekss 

1. Kodeksu piemēro visām sanāksmēm, ko organizē saistībā ar Starptautisko 
Atjaunojamo energoresursu aģentūru un Statūtu īstenošanu, jo īpaši Asamblejas un 
Padomes sanāksmēm. Turklāt kodeksu mutatis mutandis piemēro Statūtu XV pantam 
par grozījumu atcelšanu un pārskatīšanu. 

2. Jautājumos, kas ietilpst dalībvalstu kompetencē, prezidentvalsts pēc savas iniciatīvas 
vai Komisijas vai dalībvalsts pieprasījuma organizē ES dalībvalstu delegāciju 
koordinācijas sanāksmes pirms un pēc katras 1. punktā minētās sanāksmes un tās 
laikā ar mērķi izstrādāt saskaņotas nostājas. Paziņojumu projektus par nostājām 
vispirms nosūta dalībvalstīm. Dalībvalstis izsaka šīs saskaņotās nostājas un izmanto 
balsošanas tiesības jautājumos, ņemot vērā šīs saskaņotās nostājas. 

3. Jautājumos, kas ir kopīgā kompetencē, jo īpaši attiecībā uz: 

– ieteikumiem par to, kā kopumā īstenot politiku atjaunojamo energoresursu 
jomā, piemēram, mērķu noteikšanu, administratīvajiem šķēršļiem, shēmām un 
prasībām attiecībā uz ilgtspējību, sadarbību ar trešām valstīm, iekļaujot 
atjaunojamo energoresursu avotus citu valstu mērķos, un citiem jautājumiem, 
kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu,  

– attiecībām ar citām organizācijām un nolīgumiem ar citām struktūrām, 

– Statūtu grozījumiem,  

– Aģentūras darba programmu, procedūras un finanšu noteikumiem, un gada 
ziņojumu,  

– ģenerāldirektora un Padomes locekļu ievēlēšanas procesa koordinēšanu, 

Komisija organizē ES dalībvalstu delegāciju koordinācijas sanāksmes pirms un pēc katras 
1. punktā minētās sanāksmes un tās laikā ar mērķi izstrādāt Kopienas nostājas. Paziņojumu 
projektus par nostājām vispirms nosūta dalībvalstīm. Komisija Kopienas vārdā paziņo 
Kopienas nostāju šajos jautājumos. 

4. Saskaņā ar Statūtu VI panta C punktu Komisija Eiropas Kopienas vārdā izmanto 
Kopienas balsošanas tiesības, pamatojoties uz Kopienas nostāju jautājumos, kas 
minēti 3. punktā. 

5. Pastāv iespēja vienoties, ka gadījumos, kad Kopiena netiek pārstāvēta, dalībvalstis 
izmanto balsošanas tiesības 3. punktā minētajos jautājumos, pamatojoties uz 
Kopienas nostāju. 

6. Komisija un dalībvalstis koordinācijas sanāksmēs cenšas panākt vienotu nostāju. 

7. Ja par 3. punktā minētajiem jautājumiem nav iespējams panākt vienošanos, tad 
jautājumu bez liekas kavēšanās nosūta Padomes Enerģētikas darba grupai vai 
Pastāvīgo pārstāvju komitejai.  
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8. Ja Komisija un dalībvalstis nepanāk vienošanos saskaņā ar 3. punktu, dalībvalstis var 
uzstāties un balsot par jautājumiem, kas ir to nepārprotamā kompetencē, ar 
nosacījumu, ka nostāja atbilst Kopienas politikai un Kopienas tiesību aktiem. 
Komisija var uzstāties un balsot par jautājumiem, kas ir nepārprotamā Kopienas 
kompetencē, ciktāl tas nepieciešams, lai aizstāvētu Kopienas acquis.
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TIESĪBU AKTA FINANŠU PĀRSKATS 

1. PRIEKŠLIKUMA NOSAUKUMS 

Dalības maksa Starptautiskajā Atjaunojamo energoresursu aģentūrā (IRENA) 

2. ABM/ABB (BUDŽETA LĪDZEKĻU VADĪBA VAI SADALE PA DARBĪBAS 
JOMĀM) 

Attiecīgās politikas jomas un saistītās darbības: 

Enerģētika un transports 

0604 Tradicionālā un atjaunojamā enerģija 

3. BUDŽETA POZĪCIJAS 

3.1. Budžeta pozīcijas (darbības pozīcijas un atbilstīgā tehniskā un administratīvā 
atbalsta pozīcijas (ex BA pozīcijas)), ieskaitot šādas: 

060406 Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Saprātīga enerģija — 
Eiropas programma 

3.2. Darbības un finansiālās ietekmes ilgums 

EUR 480 000 gadā 

3.3. Budžeta informācija (vajadzības gadījumā pievienot papildu rindas) 

Budžeta 
pozīcija Izdevumu veids Jauns EBTA 

iemaksa 
Kandidātvalstu 

iemaksas 
Finanšu 

plāna 
pozīcija 

060406 Fakult. Dif.1 NĒ JĀ JĀ Nr. 1a 

                                                 
1 Diferencētās apropriācijas. 
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4. RESURSU KOPSAVILKUMS 

4.1. Finanšu resursi 

4.1.1. Saistību apropriāciju (SA) un maksājumu apropriāciju (MA) kopsavilkums 

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata) 

Izdevumu veids 

Iedaļa 
Nr. 

  

Gads 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
un 

turpm
ākie 
gadi 

 

Kopā 

Darbības izdevumi2         
Saistību apropriācijas (SA) 8.1. a 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 

gadā 
 

Maksājumu apropriācijas 
(MA) 

 b 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 
gadā 

 

Pamatsummā ietvertie administratīvie izdevumi3     
Tehniskais un 
administratīvais atbalsts 
(nedif.) 

8.2.4. c x x x x x x x 

PAMATSUMMAS KOPAPJOMS        

Saistību apropriācijas  a+c 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 
gadā 

 

Maksājumu apropriācijas  b+c 0.240 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 
gadā 

 

Pamatsummā neietvertie administratīvie izdevumi4   
Cilvēkresursu izmaksas un 
saistītie izdevumi (nedif.) 8.2.5. d 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

gadā 
 

Pamatsummā neietvertās 
administratīvās izmaksas, 
izņemot cilvēkresursu 
izmaksas un saistītos 
izdevumus (nedif.) 

8.2.6. e 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
gadā 

 

Kopējās orientējošās izmaksas 
KOPĀ — SA, ieskaitot 
cilvēkresursu izmaksas 

 a+c
+d
+e 

0.285 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 
gadā 

 

                                                 
2 Izdevumi, kas nav ietverti attiecīgās xx. sadaļas xx 01. nodaļā. 
3 Izdevumi, kas ietverti xx sadaļas xx 01 04. pantā. 
4 Izdevumi, kas ietverti xx 01. nodaļā, izņemot xx 01 04. vai xx 01 05. pantu. 
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KOPĀ — MA, ieskaitot 
cilvēkresursu izmaksas 

 b+c
+d
+e 

0.285 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 
gadā 

 

Ziņas par līdzfinansējumu 

Ja priekšlikumā paredzēts dalībvalstu vai cits līdzfinansējums (norādīt finansētāju), 
aplēstais līdzfinansējuma apjoms jānorāda šajā tabulā (ja līdzfinansētāji ir vairāki, 
var pievienot papildu rindas). 

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata) 

Līdzfinansētājs 

 

 

Gads 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
un 
turpm
ākie 
gadi 

 

Kopā 

Dalībvalstis (ja visas kļūtu 
par IRENA loceklēm, pašreiz 
locekles ir 20 dalībvalstis) 

f 
7.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 

gadā 
 

Valstis, kas nav ES 
dalībvalstis (ņemot vērā 
valstis, kas ir locekles vai 
izteikušas interesi par tādām 
kļūt; iespējama 
pievienošanās nākotnē) 

 

2.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
gadā 

 

KOPĀ — SA, ieskaitot 
līdzfinansējumu 

a+c
+d
+e
+f 

9.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 
gadā 

 

4.1.2. Saderība ar finanšu plānojumu 

 Priekšlikums ir saderīgs ar pašreizējo finanšu plānojumu 

 Pieņemot priekšlikumu, jāpārplāno attiecīgā pozīcija finanšu plānā 

 Pieņemot priekšlikumu, var būt jāpiemēro Iestāžu nolīguma noteikumi5 (par 
elastības fondu vai finanšu plāna pārskatīšanu) 

4.1.3. Finansiālā ietekme uz ieņēmumiem 

 Priekšlikums finansiāli neietekmē ieņēmumus 

 Priekšlikumam ir finansiāla ietekme uz ieņēmumiem, un tā ir šāda: 

                                                 
5 Skatīt Iestāžu nolīguma 19. un 24. punktu. 
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miljonos EUR (1 zīme aiz komata) 

  Pēc darbības 

Budžeta pozīcija Ieņēmumi 

Pirms 
darbības 
[Gad
s n-1]

[Gad
s n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 

a) nominālie ieņēmumi         

b) ieņēmumu izmaiņas  ∆       

4.2. Cilvēkresursi, izteikti ar pilna laika ekvivalentu, FTE (arī ierēdņi, pagaidu 
darbinieki un ārštata darbinieki) — sīkāk skatīt 8.2.1. punktā 

Gada vajadzības 

 

Gads n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
un 

turpmā
kie 

gadi 

Kopā — cilvēkresursi 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
gadā 

5. RAKSTUROJUMS UN MĒRĶI 

5.1. Īstermiņa vai ilgtermiņa vajadzības 

IRENA galvenais mērķis ir izplatīt labāko praksi atjaunojamo energoresursu avotu 
jomā ES un pasaulē. 

5.2. Pievienotā vērtība, ko rada Kopienas iesaistīšanās, priekšlikuma saskanība ar 
citiem finanšu instrumentiem un iespējamā sinerģija 

Kļūstot par locekli, Komisijai būtu labāka un tiešāka piekļuve informācijai par 
darbībām atjaunojamo energoresursu avotu jomā ES un pasaulē. Tas labvēlīgi 
ietekmētu politikas veidošanu kopumā (jo īpaši sarunas par biodegvielas un biomasas 
ilgtspējīgu izmantošanu) un ļautu labāk novērot dalībvalstu panākumus 2020. gada 
mērķa sasniegšanā atjaunojamo energoresursu avotu jomā. 

Turklāt vairākos atjaunojamo energoresursu politikas jautājumos Kopienai un 
dalībvalstīm ir kopīga kompetence. Vēlams, lai Kopienas un IRENA darbība būtu 
saskaņota. Priekšlikumā par Kopienas pilnvarām IRENA Statūtu parakstīšanu ir 
ierosināts Kopienai kļūt par IRENA locekli; līdz ar to tiek noteikta dalības maksa. 

                                                 
6 Vajadzības gadījumā (ja darbības ilgums pārsniedz 6 gadus) pievienot papildu slejas. 
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5.3. Priekšlikuma mērķi, sagaidāmie rezultāti un atbilstīgie ABM rādītāji 

IRENA galvenais mērķis ir izplatīt labāko praksi atjaunojamo energoresursu avotu 
jomā ES un pasaulē. Tajā cita starpā ietilpst: 

– atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju veicināšana ES un pasaulē, jo īpaši, lai 
samazinātu izmaksas un vienlaicīgi palielinātu tirgus pieredzi šajā jomā, 

– šķēršļu samazināšana atjaunojamo energoresursu jomā un labākās prakses un 
informētības veicināšana.  

Rezultāti:  

Zināšanu un labākās prakses izplatīšana līdz ar Kopienas aktīvu iesaistīšanos IRENA 
darbībās atbilstīgi saskaņotām nostājām jautājumos, kas ir kopīgā kompetencē.  

Rādītāji:  

– IRENA locekļu skaits, kas, ņemot vērā IRENA ieteikumus, pieņēmuši jaunu 
rīcību/pasākumus atjaunojamo energoresursu avotu jomā, 

– jaunu pasākumu skaits, kas īstenoti, ņemot vērā IRENA ieteikumus. 

– Kopienas saskaņoto nostāju daļa, par kurām vienošanās attiecīgajos jautājumos 
panākta IRENA. 

5.4. Īstenošanas metode (orientējoši) 

 Pārvalda centralizēti 

 Pārvaldību īsteno tieši, to veic Komisija 

 Pārvaldību īsteno netieši, atbildību deleģējot 

 izpildaģentūrām 

 Kopienu izveidotām iestādēm Finanšu regulas 185. panta nozīmē 

 dalībvalstu publiskā sektora iestādēm vai tām struktūrām, kuras 
pilda publisko pasūtījumu 

 Pārvalda dalīti vai decentralizēti 

 kopā ar dalībvalstīm 

 kopā ar trešām valstīm 

 Pārvalda kopā ar starptautiskām organizācijām (precizēt) 

Piezīmes: 
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6. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

6.1. Uzraudzības sistēma 

Nepiemēro 

6.2. Novērtēšana 

6.2.1. Ex-ante novērtējums 

Nepiemēro 

6.2.2. Pasākumi, kas veikti pēc starpposma novērtējuma vai ex-post novērtējuma (ņemot 
vērā līdzšinējo pieredzi) 

Pamatojoties uz nepietiekamiem rezultātiem saistībā ar rādītājiem, varētu tikt 
izskatīts jautājums par turpmāku gada iemaksu veikšanu.  

6.2.3. Turpmākās vērtēšanas noteikumi un periodiskums 

Pēc 5 gadiem, ja pazīmes liecina par IRENA neefektivitāti un atbalsta trūkumu. 

7. KRĀPŠANAS APKAROŠANAS PASĀKUMI  

Tiek uzskatīti par nevajadzīgiem 
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8. ZIŅAS PAR RESURSIEM 

8.1. Priekšlikuma mērķi un to sasniegšanas izmaksas 

Saistību apropriācijas miljonos EUR (3 zīmes aiz komata) 

Gads n Gads n+1 Gads n+2 Gads n+3 Gads n+4 Gads n+5 un 
turpmākie gadi 

KOPĀ Mērķi, darbības 
un rezultāti 

Rezultāta 
veids 

Vidē
jās 

izma
ksas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

Rezultāt
u skaits 

Kopēj
ās 
izmak
sas 

DARBĪBAS 
MĒRĶIS 
Nr.17……… 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0.480 
gadā 

  

Darbība Nr.1 
………………. 

                

Rezultāts Nr. 1                 

Starpsumma 
(mērķis Nr. 1) 

                

DARBĪBAS 
MĒRĶIS 
Nr. 21……… 

                

Darbība Nr.1 
………………. 

                

Rezultāts Nr. 1                 

Starpsumma                 

                                                 
7 Saskaņā ar aprakstu 5.3. punktā. 
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(mērķis Nr. 2) 

DARBĪBAS 
MĒRĶIS 
Nr. n1……… 

                

Starpsumma 
(mērķis Nr. n) 

                

KOPĀ — 
IZMAKSAS 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0.480 
gadā 
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8.2. Administratīvie izdevumi 

8.2.1. Cilvēkresursu daudzums un veidi 

Amata veids  Personāls, kas iesaistāms darbības pārvaldībā, izmantojot esošos un/vai 
papildu resursus (amata vietu skaits/ pilna laika ekvivalents) 

  Gads n Gads n+1 Gads n+2 Gads n+3 Gads n+4 Gads n+5

A*/AD 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 Ierēdņi vai 
pagaidu 

darbinieki8(X
X 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Personāls, ko finansē9 
atbilstoši XX 01 02. 
pantam 

0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 

Pārējais personāls, ko 
finansē10 atbilstoši 
XX 01 04./05. pantam 

      

KOPĀ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

8.2.2. No darbības izrietošie uzdevumi 

• Sekot līdz IRENA darbībām 

• Piedalīties darba programmas izveidē 

• Organizēt un sagatavot dalībvalstu koordinācijas sanāksmes un īstenot turpmākus 
pasākumus pēc šīm sanāksmēm 

8.2.3. Cilvēkresursu plānošana (štatā) 

 Amata vietas, kas patlaban iedalītas programmas pārvaldības vajadzībām, 
jāaizstāj ar citām vai jāpagarina termiņš, uz kādu tās iedalītas 

 Amata vietas iedalītas saskaņā ar gada stratēģiskās plānošanas (GSP) un 
provizoriskā budžeta projekta (PBP) procedūru gadam n 

 Amata vietas jāpieprasa nākamajā GSP/PBP procedūras ciklā 

 Amata vietas jāiedala, pārgrupējot resursus attiecīgajā dienestā (iekšējā 
pārgrupēšana) 

 Amata vietas nepieciešamas gadā n, bet nav iedalītas saskaņā ar GSP/PBP 
procedūru attiecīgajam gadam 

                                                 
8 Atbilstīgās izmaksas NAV ietvertas pamatsummā. 
9 Atbilstīgās izmaksas NAV ietvertas pamatsummā. 
10 Atbilstīgās izmaksas ir ietvertas pamatsummā. 



 

LV 18   LV 

8.2.4. Citi pamatsummā ietvertie administratīvie izdevumi (XX 01 04/05 – administratīvās 
pārvaldes izdevumi) 

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata) 

Budžeta pozīcija 

(numurs un nosaukums) Gads 
n 

Gads 
n+1 

Gads 
n+2 

Gads 
n+3 

Gads 
n+4 

Gads 
n+5  

un 
turpm
ākie 
gadi 

KOPĀ 

1. Tehniskais un administratīvais 
atbalsts (ietverot attiecīgās personāla 
izmaksas) 

 
     

 

Izpildaģentūras11        

Cita veida tehniskais un administratīvais 
atbalsts        

 - iekšējais (intra muros)         

 - ārējais (extra muros)        

Tehniskais un administratīvais atbalsts        

8.2.5. Cilvēkresursu izmaksas un saistītie izdevumi, kas nav ietverti pamatsummā 

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata) 

Cilvēkresursu veids Gads n Gads 
n+1 

Gads 
n+2 

Gads 
n+3 

Gads 
n+4 

Gads 
n+5 

un 
turpmāki

e gadi 

Ierēdņi un pagaidu darbinieki 
(XX 01 01) 

0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
gadā 

Personāls, ko finansē atbilstīgi 
XX 01 02. pantam 
(palīgpersonāls, valsts 
norīkotie eksperti, 
līgumpersonāls u.c.) 

(norādīt budžeta pozīciju) 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
gadā 

                                                 
11 Norādīt katrai izpildaģentūrai atbilstīgo tiesību akta finanšu pārskatu. 
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Kopā — cilvēkresursu 
izmaksas un saistītie 
izdevumi (NAV ietverti 
pamatsummā) 

0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
gadā 
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Aprēķins — ierēdņi un pagaidu darbinieki 

Vairāku gadu darbs, tāpēc izmaksas balstītas uz vidējām izmaksām par darbiniekiem 
Komisijā 

0.4 fte x (122 x 5/9) + 0.4 fte x (73 x 3/9) + 0.4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 euro 

Aprēķins — personāls, ko finansē atbilstīgi XX 01 02. pantam 

Sk. iepriekšējā ailē. 

 

8.2.6. Citi administratīvie izdevumi, kas nav ietverti pamatsummā 

miljonos EUR (3 zīmes aiz komata)

 
Gads 

n 
Gads 
n+1 

Gads 
n+2 

Gads 
n+3 

Gads 
n+4 

Gads 
n+5 

un 
turpm
ākie 
gadi 

KOPĀ 

XX 01 02 11 01 – Komandējumi 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
gadā  

XX 01 02 11 02 – Sanāksmes un konferences        

XX 01 02 11 03 – Komitejas12         

XX 01 02 11 04 – Pētījumi un konsultēšanās        

XX 01 02 11 05 – Informācijas sistēmas        

2. Citi pārvaldības izdevumi (kopā) 
(XX 01 02 11) 

       

3. Citi administratīvi izdevumi 
(precizēt, norādot budžeta pozīciju) 

       

Kopā — administratīvie izdevumi, 
izņemot cilvēkresursu izmaksas un 
saistītos izdevumus (NAV ietverti 
pamatsummā) 

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
gadā  

 

                                                 
12 Precizēt komitejas veidu un grupu, pie kuras tā pieder. 
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Aprēķins — citi administratīvie izdevumi, kas nav ietverti pamatsummā 

5 komandējumi, par katru 1000 euro = 5000 euro 

Atkarībā no lēmuma par to, kur būs sekretariāta pastāvīgā atrašanās vieta, izmaksas var 
mainīties. 

 




