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Publicētos dokumentus, kas izmantojami kā paraugs, var aplūkot Palātas 
tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 

Daži iekšējā stila norādījumi: 

• Ja virsraksts sastāv no divām daļām, aiz pirmās liekam punktu, piem.: 3. izcēlums. Īpašo 
pasākumu īpatsvars; 1. ieteikums. Pilnveidot Komisijas veikto uzraudzību 

• Court – Palāta 
        Court of Auditors – Revīzijas palāta 
        ECA – ERP 
        we – mēs (pēdējā laikā Palātas dokumentos daudz lietots “mēs”. Tā arī tulkojam, reizēm 

cenšoties izvairīties no pārāk biežas atkārtošanas, piem., var rakstīt tikai ar darbības 
vārdu: Pārbaudījām 150 darījumus.) 

 
• Atsaucēs datumi rakstāmi šādi: 26.3.2008. (saskaņā ar Publikāciju biroja (OPOCE) 

rokasgrāmatu, bez nulles: nevis 03., bet 3.). Tātad atsauce uz Oficiālo Vēstnesi (ar 
saistītajām atstarpēm): OV C 325, 24.12.2002., 1. lpp. 

• Aiz apakšpunktu numerācijai izmantotajiem cipariem, burtiem vai citiem simboliem 
liekam pusiekavu. Punkts nav jāliek, piem., a), b), i), ii) u. c. 

 
• Atsauces uz regulām (OV atsauce vispirms, pants, ja minēts – beigās) 

 Paraugs: Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 
(OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.), 57. pants. 

• Atsauces uz Komisijas (COM) dokumentiem. 

 Paraugs: Eiropas Komisija, “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē: Eiropas pieeja”, 
COM(2018)  236 final, 26.4.2018.  
Līdz 2012. gadam “final” vēl tulkots kā “galīgā redakcija”. 

 
• NB! Atsauces uz latviski netulkotiem dokumentiem. 

Saskaņā ar visām valodām kopīgiem norādījumiem Revīzijas palātas dokumentos vairs 
netulko tādu dokumentu virsrakstus, kuri nav tulkoti attiecīgajā valodā. 
 
Paraugs: IPBES, “Global assessment report on biodiversity and ecosystem services”, 
2019. 

• Hipersaites. Tās jāpārbauda. Ja saite darbojas latviski, “en” vai citas valodas kods 
jānomaina uz “lv”. 

• Domuzīmes. Tiek lietota tikai en Dash tipa domuzīme (vidēji garā) un pirms tās ir saistītā 

http://www.eca.europa.eu/
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atstarpe (neskarot noteikumus par defisi, ko lieto pēc gramatikas noteikumiem): 
pareizi: izpirkuma maksa – parasti kriptovalūtā – (..) 
nevis: izpirkuma maksa — parasti kriptovalūtā — (..) 

• Pēdiņas: apaļās pēdiņas augšā ar attiecīgo Studijas funkciju:  

  
• Izlaidumus apzīmē ar (..), nevis ar [..] (OPOCE). 

• Palātas dokumentos “euro” latviešu valodā, ja iespējams, atveidojam kā EUR; lietojam 
saistītās atstarpes: 

47,7 million euro – 47,7 miljoni EUR; 354 euro – 354 EUR. 

• Skaitļi: tā kā pārsvaru Palātas dokumentu nepublicē OV, tad skaitļus (tūkstošus) 
tekstuālajā daļā varam rakstīt bez atstarpes, kā to dara Latvijā: 1345. Tabulās gan 
atstarpes neaiztiekam un atstājam kā oriģinālā: 1 345. 

• Ja atsauce attiecas uz visu teikumu vai pēdējo vārdu, atsauce uz zemsvītras piezīmi 
liekama punkta priekšā: 

  ..... Kohēzijas fonds un ELFLA1. 

• Dažu biežāk lietoto apzīmējumu tulkojumi:  

 figure – attēls,  
 graph – grafiks,  
 diagram – diagramma,  
 photo – fotoattēls,  
 box – izcēlums. 

Piemēri: “Box (Figure, graph, etc.) 1" tulkojams kā “1. izcēlums (attēls, grafiks utt.)” 
 
daži termini: 
observation – apsvērums 
finding – konstatējums 
conclusion – secinājums 
performance – sk. IATĒ tendenci, sevišķi saistībā ar budžetu, “darbības rezultāti” tiek aizstāti 
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ar “sniegums”. 

• Palātas īpašo ziņojumu vai gada pārskatu tekstā “paragraph(s)” tulkojams kā “punkts(-i)”. 
Ja norādīta atsauce uz vairākiem secīgiem punktiem, piemēram, “see paragraphs 58 to 
60”, tā tulkojama šādi: “sk. 58.–60. punktu”. Ja minēti tikai divi blakusesoši punkti, tos 
saista ar “un”: sk. 58. un 60. punktu. 

• Turpmāk 1. tabulā: jācenšas izvairīties no vārda “turpmāk” vai citādiem fiziskiem 
norādījumiem, jo, tekstu publicējot, var izrādīties, ka tabula vai cits grafiskais attēls 
nopublicēts iepriekšējā lapā, nevis nākamajā lapā. Tātad vienkārši: 1. tabulā… 

• “Should” ieteikumu sadaļā tulkojam vajadzības izteiksmē, piemēram: “The Commission 
should closely monitor (…)” – “Komisijai cieši jāuzrauga (..)”. 

• Gada pārskatā “chapter” tulko kā “nodaļa”. 

• “Mio” vai “m euro” raksta “miljons(-i) EUR”. 

 

Palātas tīmekļa vietnē ir publicēta Finanšu un atbilstības revīzijas rokasgrāmatas un 
Lietderības revīzijas rokasgrāmatas latviešu valodas versija 
(http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditMethodology.aspx), kur pieejamas daudzu 
terminu latviskās atbilsmes un definīcijas. 

Plašāku informāciju par ES tiesību aktu tulkošanas un tulkojumu noformēšanas jautājumiem 
var atrast 

 Publikāciju biroja izstrādātajā rokasgrāmatā (http://publications.europa.eu/code/lv/lv-
000100.htm); 

 Valsts Valodas centra tīmekļa vietnē, kur publicēta “Tiesību aktu tulkošanas 
rokasgrāmata” 
(https://vvc.gov.lv/index.php?route=product/category&path=288). 

 

 

 

 

Te pielikumā ieskats ziņojuma piemērā (sākotnējo apsvērumu stadijā):

http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/AuditMethodology.aspx
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000100.htm
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-000100.htm


Pielikums 

 

  

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEFON (+352) 43 98 – 1 E-MAIL: euraud@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42 INTERNET: http://eca.europa.eu 

 

 

Sākotnējie apsvērumi 

(saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu) 

 

Eiropas rūpniecības digitalizācija: vērienīga iniciatīva, kuras panākumi atkarīgi no ES, 

valdību un uzņēmumu pastāvīgas apņemšanās 

 

 

 

 

 

Šos sākotnējos apsvērumus 2020. gada X. februāra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas 
palātas IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis/locekle Vārds UZVĀRDS 
(saglabājam oriģinālrakstību).



  

 

Priekšsēdētāja paraksts 

• Ņemot vēra Studijas izmantošanu, vairs netiek mainīts vietām amata nosaukums 
“priekšsēdētājs” un priekšsēdētāja vārds: attiecīgie segmenti atbilst oriģinālam. 

 

 

Saīsinājumi un termini 

 

 

Ja definīcija ir nepilns teikums, ar mazo burtu. Ja pilns teikums, tad teikums pēc kola sākas ar lielo 
burtu. Tas pats glosārijos. Līdzīgs princips tiek izmantots tabulās: ja nepilns teikums, punkta nav, ja 
pilns – ir punkts. 
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