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Kopsavilkums 
I 2020. gada janvāra beigās Eiropā tika oficiāli reģistrēts pirmais Covid-19 saslimšanas 
gadījums. Dažu nedēļu laikā slimība izplatījās visā Eiropas Savienībā, piespiežot lielāko 
daļu dalībvalstu ieviest pasākumus inficēšanās rādītāju samazināšanai. Tā kā iedzīvotāji 
tika mudināti palikt mājās un strādāt attālināti, ES iestādēm bija jāatrod veidi, kā 
nodrošināt darbības nepārtrauktību. 

II Šīs revīzijas mērķis bija vērtēt ES iestāžu noturību, proti, to, kāds bija iestāžu 
sagatavotības līmenis, kā tās pārvarēja Covid-19 pandēmiju un kādas atziņas no tās 
guva. Konkrētāk, mēs vērtējām, vai iestādes: 

a) darbības nepārtrauktības plānos ņēma vērā atzītus standartus un to, vai šie plāni 
bija pielāgoti pandēmijas izraisīto traucējumu veidam; 

b) spēja darboties, līdz minimumam samazinot traucējumus un pildot attiecīgās 
funkcijas, kas tām piešķirtas ar ES Līgumiem; 

c) izdarīja secinājumus, lai pielāgotos apstākļiem pēc Covid-19. 

III Mēs revidējām četras ES iestādes: Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Komisiju 
un Eiropas Savienības Tiesu. Revīzijā galveno uzmanību pievērsām tam, kā iestāžu 
administrācijas rīkojās krīzes laikā no 2020. gada februāra līdz 2021. gada jūlijam. Mēs 
ņēmām vērā pēc 2021. gada jūlija pieņemtos lēmumus, ja tiem bija ietekme uz iestāžu 
darba vidi pēc Covid-19 krīzes. 

IV Mēs secinājām, ka ES iestādes ir apliecinājušas savu noturību, saskaroties ar 
Covid-19 pandēmiju. Iestāžu reakcija bija ātra un elastīga, un tās guva labumu no 
iepriekšējām investīcijām digitalizācijā. Tomēr tās vēl nav pilnībā izvērtējušas, kādā 
mērā jaunie darba veidi, kas ieviesti, reaģējot uz Covid-19, varētu būt efektīvi vai radīt 
ietaupījumus pēckrīzes apstākļos. 

V Mēs konstatējām, ka revidēto iestāžu darbības nepārtrauktības plāni bija izstrādāti 
tā, lai tie kalpotu par pamatu reakcijai uz krīzi, bet nebija paredzēti ilgtermiņa 
traucējumiem vai veselības krīzei, tādēļ bija jāpapildina ar ad hoc lēmumiem. Iestāžu 
nepārtrauktības plānos nebija noteikts neviens forums, kurā ātri savstarpēji 
apspriesties par lēmumiem, ko tās pieņem, reaģējot uz krīzi. Lai nodrošinātu zināmu 
saskaņotību savās darbībās, iestādes apmainījās ar informāciju, balstoties uz esošajām 
struktūrām, un spēja reakciju padarīt mazāk atšķirīgu. Iestāžu autonomija, atšķirīgās 
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lomas un dažādie valstu noteikumi, kas tām bija jāņem vērā, ierobežoja to spēju 
rīkoties identiski. 

VI Mēs arī konstatējām, ka revidēto iestāžu izstrādātā un īstenotā reakcija uz krīzi 
bija elastīga. Tās pielāgoja savu reglamentu, lai aizsargātu pamatdarbības, un paziņoja, 
ka telpas ir slēgtas darbiniekiem, kuru klātbūtne nav būtiska. Tas ļāva iestādēm līdz 
minimumam samazināt traucējumus un pildīt pilnvaras, kas tām uzticētas ar Līgumiem. 
Krīzes sākumā iestādēm bija atšķirīgs aprīkojuma līmenis, kas nepieciešams, lai 
darbinieki varētu strādāt attālināti. Tomēr visām revidētajām iestādēm sešu nedēļu 
laikā izdevās nodrošināt tāldarba risinājumus visiem darbiniekiem. Reakcijas ietvaros 
iestādes paātrināja IT modernizācijas projektu īstenošanu, piemēram, ieviešot jaunus 
komunikācijas un sadarbības rīkus, bezpapīra darbplūsmas, kā arī plašāk izmantojot 
elektroniskos parakstus un e-rēķinus. Neraugoties uz panākto progresu, administratīvie 
pakalpojumi vēl nav pilnībā digitalizēti. 

VII Iestādes 2020. gada pavasara beigās sāka izsvērt no Covid-19 uzliesmojuma gūtās 
atziņas un turpināja šo pārdomu procesu visā krīzes laikā. Mēs konstatējām, ka krīzei 
bija ierobežota īstermiņa finansiālā ietekme uz iestādēm, jo dažās izdevumu jomās, 
piemēram, ceļošanā, panāktie ietaupījumi tika izmantoti, lai finansētu ieguldījumus IT. 
Lielākā daļa revidēto iestāžu pirms Covid-19 krīzes bija ieviesušas jaunus darba veidus. 
Šīs pārmaiņas paātrināja krīze, un visas iestādes paredz, ka ceļošana un ēku pārvaldība 
pēc Covid-19 būs atšķirīga. Jauno darba veidu efektivitātes izvērtējums ir daļējs — 
vairāk tiek vērtētas pamatdarbības, nevis atbalsta uzdevumi. Visbeidzot, nav 
konsekventi izvērtēta jauno darba režīmu ietekme uz budžetu un vidi. 

VIII Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, mēs iesakām revidētajām iestādēm: 

a) darbības nepārtrauktības plānos iekļaut ilgtermiņa traucējumus un iestāžu 
sadarbības noteikumus; 

b) turpināt attīstīt administratīvo pakalpojumu digitalizāciju; 

c) izvērtēt jauno darba veidu piemērotību apstākļos pēc Covid-19. 
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Ievads 
01 2020. gada janvāra beigās Eiropā tika oficiāli reģistrēts pirmais Covid-
19 saslimšanas gadījums. Dažu nedēļu laikā slimība izplatījās visā Eiropas Savienībā, 
piespiežot lielāko daļu dalībvalstu ieviest pasākumus tās izplatības palēnināšanai. 

02 Šajā kontekstā publiskās pārvaldes iestāžu spēja turpināt veikt savas funkcijas bija 
būtiska, lai valdības un starptautiskās organizācijas varētu pildīt to uzdevumus un 
reaģēt uz krīzi. Šo spēju sauc par noturību, proti, tā ir spēja absorbēt radušos negatīvo 
ietekmi vai atgūties pēc katastrofas1. Noturība ļauj organizācijām kļūt stiprākām. 

03 ES iestādes nesenā pagātnē ir saskārušās ar vairākām veselības un drošības 
krīzēm – Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu (2014. gadā) ES delegācijās, kā arī teroristu 
uzbrukumiem Briselē (2016. gadā) un Strasbūrā (2018. gadā). Tomēr Covid-19 krīzes 
apmērs un ilgums bija vēl nepieredzēts. Galvenie iestāžu darbības aspekti, ko 
ietekmēja Covid-19 krīze, bija: 

o pārvaldība un politikas izstrāde – lēmumu pieņemšanas procesi, lai nodrošinātu 
darbības nepārtrauktību, un darba programmu atjaunināšana, lai atspoguļotu 
prioritāšu atkārtotu izvērtēšanu; 

o darbaspēka pārvaldība – alternatīvi risinājumi fiziskai klātbūtnei darbā un 
izmaiņas cilvēkresursu politikā, lai nodrošinātu darbinieku snieguma 
nepārtrauktību; 

o IT – klēpjdatoru un citu tāldarba risinājumu pieejamība, kas ļauj pieņemt lēmumus 
attālināti, nodrošinot informācijas konfidencialitāti un datu aizsardzību; 

o ēkas – ēku uzturēšana darba režīmā, fiziskās drošības nodrošināšana un telpu 
piekļuves pārvaldība. 

                                                      
1 GUID 5330 – “Guidance on Auditing Disaster Management”. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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04 Par pārvaldības un politikas izstrādes aspektiem atbild katras iestādes 
priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretāri ir atbildīgi arī par jautājumiem, 
kas saistīti ar darbaspēka pārvaldību, IT un ēkām. Šajā ziņojumā atsauces uz iestāžu 
pieņemtajiem lēmumiem ir jāsaprot kā atsauces gan uz lēmumiem, ko pieņem 
ģenerālsekretāru pārziņā esošie dienesti, gan uz lēmumiem, ko pieņem iestādes locekļi 
(Parlamenta deputāti (EP deputāti), dalībvalstu pārstāvji Padomē, komisāri, Eiropas 
Savienības Tiesas tiesneši, ģenerāladvokāti un tiesas sekretāri). 

05 Katras iestādes funkcijas ir noteiktas Līgumos2. Lai gan iestādes ir cita no citas 
neatkarīgas, tiek sagaidīts, ka tās savstarpēji lojāli sadarbosies3. Attiecībā uz 
darbaspēka pārvaldību iestādes Civildienesta noteikumos noteiktā kopējā regulējuma 
ietvaros lielā mērā darbojas autonomi4. Katrai iestādei ir savs reglaments, kas attiecas 
uz tādiem jautājumiem kā iekšējā organizācija, lēmumu pieņemšanas noteikumi un 
attiecības ar citām iestādēm. Reaģējot uz krīzi, iestādes ievēroja arī mītnes dalībvalstīs 
spēkā esošos tiesību aktus un attiecīgi pielāgoja savus lēmumus. 

06 1. attēlā ir parādīti iestāžu pieņemtie lēmumi, reaģējot uz situācijas attīstību 
veselības jomā, un spēkā esošie valstu noteikumi. 

                                                      
2 Līgums par Eiropas Savienību, III sadaļa. 

3 Līgums par Eiropas Savienību, 13. pants. 

4 Regula Nr. 31 (EEK), Nr. 11 (EAEK), ar ko nosaka Civildienesta noteikumus. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV
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1. attēls. Iestāžu lēmumi, kas pieņemti no 2020. gada janvāra līdz 
2021. gada jūlijam, reaģējot uz Covid-19 krīzi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz PVO, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un ES iestāžu datiem. 

Ar sabiedrības veselību saistīti notikumi
ES iestāžu lēmumi 

ES dalībvalstu rīcība

24.1.2020. Pirmais oficiālais saslimšanas 
gadījums Eiropā

1.5.2021. Vakcinācija Eiropas Savienībā: 
24,6 % (viena deva) /9,1 % (pilnībā 

vakcinēti)
No 2021. gada maija: pakāpeniska 

ierobežojumu atcelšana

1.7.2021. Vakcinācija Eiropas Savienībā: 
51,3 % (viena deva) / 33,8 % (pilnībā 

vakcinēti)
ES digitālā Covid sertifikāta stāšanās spēkā 

ar mērķi atvieglot ceļošanu Eiropas 
Savienībā

2020. gada 
janvāris 

2020. gada 
februāris 

2020. gada 
marts 

2020. gada 
aprīlis 

2020. gada
maijs 

2020. gada 
jūnijs 

2020. gada 
jūlijs 

2020. gada 
augusts 

2020. gada 
septembris 

2020. gada 
oktobris 

2020. gada 
novembris 

2020. gada 
decembris 

2021. gada 
janvāris 

2021. gada 
februāris 

2021. gada 
marts 

2021. gada 
aprīlis 

2021. gada
maijs 

2021. gada 
jūnijs 

2021. gada 
jūlijs 

6.2.2020. ES darbinieku braucieni uz Ķīnu, 
Honkongu un Makao ir atcelti

24.2.2020. ES darbiniekiem noteikti 
ceļošanas ierobežojumi uz Itāliju un dažām 
Francijas daļām

27.12.2020. Vakcinācijas kampaņas sākums 
Eiropas Savienībā

2021. gada janvāris-februāris:
neaizsargāto grupu vakcinācija

Vidēja līmeņa ierobežojumi: 
komandantstundas, veikalu slēgšana, 

viesmīlības nozares un ceļošanas 
ierobežojumi

9.3.2020. Itālija ir pirmā ES dalībvalsts, kas 
ievieš mājsēdi

16.3.2020. Tāldarbs ES iestādēs ir norma
2020. gada marts-maijs: mājsēde un 
ierobežojumi visā ES, robežu slēgšana

25.5.2020. Komisija sāk pakāpeniski 
atgriezties pie darba birojā. Atsākas tiesas 
sēdes Tiesā

2020. gada maijs-jūnijs: pakāpeniska 
ierobežojumu atvieglošana

2020. gada jūlijs-septembris: lielāka 
iestāžu darbinieku obligātā klātbūtne birojā 
(līdz 30 %)

No 2021. gada jūnija: pakāpeniska 
klātbūtnes palielināšana telpās
Parlaments jūnija plenārsēdē atgriežas 
Strasbūrā

No 2020. gada oktobra vidus:
tikai kritiski svarīgo iestāžu darbinieku 
klātbūtne birojā

2020. gada oktobra beigas: pakāpeniska 
ierobežojumu, tostarp mājsēdes, 

atjaunošana

2021. gada marts-aprīlis: turpmāki 
ierobežojumi: mājsēde, komandantstundas, 

veikalu slēgšana, viesmīlības nozares un 
ceļošanas ierobežojumi 2021. gada marts-aprīlis: vakcinācijas 

centru atvēršana ES darbiniekiem Briselē

10.3.2020. Pirmā Eiropadomes sanāksme 
videokonferences veidā

5.3.2020. Parlamenta marta plenārsēde 
pārcelta uz Briseli

31.12.2019. Pirmie oficiālie saslimšanas 
gadījumi Ķīnā

20.3.2020. Pirmā ES Padomes sanāksme 
videokonferences veidā
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07 Iestādes finansējumu saņem no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) izdevumu 
kategorijas “Administrācija”. Izdevumi šajā kategorijā 2020. gadā bija 10 miljardi EUR. 
Izmaksas galvenokārt ir saistītas ar izdevumiem par cilvēkresursiem (darbinieku algām, 
pabalstiem un pensijām), kas veido 68 % no kopējiem izdevumiem. Izdevumi par ēkām 
veido aptuveni 9 % no administratīvajiem izdevumiem, bet IT izdevumi – 4 %. 
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Revīzijas tvērums un pieeja 
08 Šīs revīzijas mērķis bija vērtēt ES iestāžu noturību, proti, kāds bija iestāžu 
sagatavotības līmenis, kā tās pārvarēja pandēmijas radītās grūtības un kādus 
secinājumus izdarīja. Konkrētāk, mēs vērtējām, vai iestādes: 

a) darbības nepārtrauktības plānos ņēma vērā atzītus standartus un vai šie plāni bija 
pielāgoti pandēmijas izraisītajiem traucējumiem; 

b) spēja darboties, līdz minimumam samazinot traucējumus un pildot funkcijas, kas 
tām piešķirtas ar Līgumiem; 

c) izdarīja secinājumus, lai pielāgotos apstākļiem pēc Covid-19 krīzes. 

09 Galveno uzmanību pievērsām ES iestāžu administrāciju pieņemtajiem lēmumiem 
ar mērķi saglabāt darbības nepārtrauktību un nodrošināt, ka iestādes pilda savas 
funkcijas. Mēs nevērtējām nedz ES politisko reakciju uz Covid-19 krīzi, nedz ar to 
saistītos tiesību aktus. 

10 Revīzijā izskatījām lēmumus, kas pieņemti no 2020. gada janvāra (pirmie 
pasākumi, kuri ieviesti, lai ierobežotu darbinieku ceļošanu uz inficētajiem apgabaliem) 
līdz 2021. gada jūlijam (noteikumu atvieglošana, jo veselības situācija uzlabojās). Mēs 
ņēmām vērā nozīmīgus notikumus, kas norisinājās pēc 2021. gada jūlija, ja tiem bija 
ietekme uz iestāžu darba apstākļiem pēc Covid-19 krīzes. 

11 Revidējām četras ES iestādes: Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi, 
Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības Tiesu (EST). Parlamenta mītne atrodas Francijā 
(Strasbūrā), bet tam ir darba vietas arī Beļģijā un Luksemburgā. Visi Padomes 
darbinieki strādā Beļģijā, bet aprīlī, jūnijā un oktobrī Luksemburgā. Komisijas dienesti 
galvenokārt ir Beļģijā un Luksemburgā, bet tās Kopīgais pētniecības centrs atrodas 
Vācijā, Spānijā, Itālijā un Nīderlandē. EST atrodas Luksemburgā. 

12 Mēs pārbaudījām iestāžu lēmumus un procedūras saistībā ar reakciju uz krīzi, kā 
arī krīzes pārvarēšanā iesaistīto struktūru sanāksmju protokolus. Mēs apkopojām 
attiecīgo administratīvo departamentu atsauksmes, izsūtot anketas, un izmantojām 
iestāžu veiktās aptaujas, lai novērtētu, kā to darbinieki uztver ieviestos pasākumus. 
Mēs intervējām krīzes pārvaldībā iesaistītos augstākā līmeņa vadītājus, kā arī personāla 
komiteju pārstāvjus. 
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13 Mūsu ziņojums ir daļa no ERP veiktā revīzijas darba par Covid-19. Tajā sniegts 
pirmais izvērtējums par krīzes ietekmi uz iestāžu darbību. Mēs veicām šo revīziju pirms 
pandēmijas beigām, tāpēc mūsu secinājumi un ieteikumi ir savlaicīgi un būtiski, un to 
mērķis ir palīdzēt revidētajām iestādēm palielināt efektivitāti un sagatavotību 
ilgtermiņa traucējumu gadījumā. 
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Apsvērumi 

Iestāžu darbības nepārtrauktības plāni lielākoties atbilda 
atzītiem standartiem un sniedza pamatu reakcijai uz krīzi 

Iestāžu darbības nepārtrauktības plāni atbilda atzītiem standartiem, taču 
nebija izstrādāti ilgtermiņa traucējumiem vai veselības krīzēm 

14 Darbības nepārtrauktības plāna (DNP) mērķis ir ļaut organizācijai reaģēt uz 
traucējumiem, vienlaikus saglabājot spēju veikt tās būtiskās darbības un pildīt 
juridiskās saistības. Darbības nepārtrauktības plānos jānorāda par to īstenošanu 
atbildīgās personas, jānosaka organizācijas būtiskās darbības, tās jāpielāgo 
organizācijas identificētajiem riskiem un regulāri jāatjaunina un jāpārbauda5. 

15 2006. gadā, saskaroties ar A gripas H5N1 pandēmijas draudiem, ES iestādes sāka 
izsvērt savu darbības nepārtrauktības politiku. Vajadzība pēc visaptverošas darbības 
nepārtrauktības politikas kļuva vēl skaidrāka 2009. gadā, kad sākās H1N1 gripas 
pandēmija. Tolaik par sadarbību medicīnas jomā atbildīgā starpiestāžu komiteja 
(Starpiestāžu Medicīnas kolēģija – IMB) lēsa, ka līdz pat 30 % darbinieku varētu nebūt 
pieejami vai nu tāpēc, ka paši ir slimi, vai tāpēc, ka rūpējas par slimiem apgādājamiem. 

16 Revidētās iestādes pirmo reizi izstrādāja darbības nepārtrauktības politiku un 
darbības nepārtrauktības plānus laikposmā no 2006. līdz 2013. gadam. Saskaņā ar 
piemērojamiem darbības nepārtrauktības standartiem (sk. 14. punktu) visos DNP bija 
skaidri definētas funkcijas un pienākumi, uzskaitītas būtiskās darbības, kas jāturpina 
krīzes laikā, un norādīts šim nolūkam nepieciešamais obligātais darbinieku skaits. DNP 
paredzēja zināmu decentralizētu incidentu pārvaldību, taču visus notikumus, kas 
ietekmē iestādi kopumā, bija jāpārvalda centralizēti katrā iestādē, un to veic krīzes 
pārvarēšanas grupa, kuras sastāvā parasti ir iestādes ģenerālsekretārs un 
administratīvo direktorātu pārstāvji. Visās revidētajās iestādēs katrā direktorātā vai 
ģenerāldirektorātā bija savs DNP, kurā norādīts būtisko darbību saraksts, obligātie 
resursi, kas nepieciešami to veikšanai, un atgūšanās laiks katram no tiem. Krīzes 
grupām bija arī centrālais DNP, kas ietvēra incidenta gadījumā veicamos pasākumus. 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – 

Requirements. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
https://www.iso.org/standard/75106.html


 13 

 

17 Pat ja pandēmijas un tās izraisītie darbības traucējumi bija iemesls iestāžu 
pārdomām par darbības nepārtrauktību, 2020. gadā DNP vairs nebija skaidras atsauces 
uz pandēmijas plāniem, izņemot EST, kas savā DNP bija saglabājusi plānu attiecībā uz 
putnu gripu. EST putnu gripas plānā bija izveidota tieša saikne starp Pasaules Veselības 
organizācijas lēmumiem un iestādes veicamajām darbībām. Sliktākajā gadījumā 
(darbinieku nāves risks) EST plānā bija paredzēts pilnībā apturēt tiesvedību un slēgt 
telpas. 

18 Citas iestādes savos riska novērtējumos minēja pandēmijas, taču tos 
nepapildināja ar potenciāliem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas pielāgoti 
ilgtermiņa traucējumiem, vai rīcību gadījumos, kad visas telpas nav pieejamas 
ilgtermiņā. Šīm iestādēm bija dublējuma plāni un plāni pārvietošanai uz citām ēkām, lai 
pārvarētu traucējumus, kas ilgst dažas dienas. Nebija paredzēta nedz visu ēku 
nepieejamība vienlaikus, nedz neiespējamība doties uz citu darba vietu. Parlaments ir 
paredzējis tāldarbu ierobežotā veidā tikai tādu darbību veikšanai, kuras nevar pārcelt 
uz citām telpām. Parlamenta un Padomes medicīnas dienestiem bija pašiem savi plāni 
attiecībā uz lipīgām infekcijas slimībām, bet tie nebija iekļauti iestāžu DNP. 

19 Revidētās iestādes parasti regulāri atjaunināja savus DNP. No 2013. gada līdz 
2020. gada janvārim iestāžu DNP tika pārbaudīti vai nu šim nolūkam izstrādātās 
mācībās, vai arī reālās krīzēs, sākot no nelieliem ēku incidentiem līdz teroristu 
uzbrukumiem (Briselē 2016. gadā, Strasbūrā 2018. gadā). 

Lai izstrādātu reakciju uz krīzi, iestādes balstījās uz saviem darbības 
nepārtrauktības plāniem 

20 Lai pienācīgi reaģētu uz krīzi, organizācijā jābūt krīzes lēmumu pieņemšanas 
struktūrām ar situācijai piemērotām pilnvarām. Tai arī pienācīgi jāsadarbojas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un jāpaziņo savi lēmumi darbiniekiem6. 

21 Līdz 2020. gada februāra otrajai pusei visas revidētās iestādes uzsāka aktivizēt 
savos DNP paredzētās krīzes pārvarēšanas struktūras. Cilvēkresursu direktorāti 
vienmēr bija iesaistīti, un tas nodrošināja medicīnas dienestu iesaisti, pat ja tikai 
netieši. Dažas iestādes pielāgoja savu krīzes pārvarēšanas struktūru Covid-
19 apstākļiem. 

                                                      
6 Turpat. 
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o Padome uzskatīja, ka tās Krīzes pārvarēšanas komandas sastāvs nebija 
vispiemērotākais Covid-19 krīzes risināšanai. Tā vietā tā paļāvās uz administratīvo 
ģenerāldirektorātu vadības grupām, kuru darbu atbalstīja sadarbības koordinatori 
no citām nodaļām un Padomes galvenais ārsts. 

o Parlamenta galvenais ārsts nebija iestādes krīzes pārvarēšanas un darbības 
nepārtrauktības pārvaldības grupas (CBMT) loceklis, bet ģenerālsekretārs viņu 
iecēla par tiešo padomdevēju. 

22 Tāldarba ieviešana samazināja darbinieku inficēšanās risku. IMB 2009. gada 
scenārijs, saskaņā ar kuru 30 % darbinieku bija slimi vai nepieejami, nekad netika 
īstenots, bet piekļuve iestāžu telpām bija ierobežota, jo valstis ieviesa mājsēdes. 
Saskaņā ar DNP paredzēto situāciju iestādēm būtu bijis jāturpina tikai būtiskās 
darbības. Tomēr šajā gadījumā tās varēja turpināt visas savas darbības, taču bija 
jāizlemj, kuras no tām veikt uz vietas un kuras – attālināti. 

23 2020. gada marta sākumā, pirms valstis ieviesa mājsēdes, Padome nolēma, ka 
birojā jāturpina strādāt tikai tiem darbiniekiem, kuru klātbūtne nepieciešama Padomes 
sanāksmju organizēšanai uz vietas. EST mudināja plašāk izmantot rakstisko saziņu. 
Lietās, kurās jau bija ieplānota tiesas sēde (uz vietas), tiesnešus aicināja pārbaudīt, vai 
sēdes var atlikt, un, ja nevar atlikt, – vai tās var aizstāt ar rakstiskiem jautājumiem un 
atbildēm. Parlaments un Komisija turpināja darbu uz vietas līdz 2020. gada marta 
vidum. 

24 Iestādes apmainās ar informāciju un sadarbojas ar dažādu starpiestāžu komiteju 
starpniecību. Tomēr neviena no revidētajām iestādēm savā DNP nebija paredzējusi 
noteikumus par šo komiteju uzdevumiem, izņemot dažas vispārīgas piezīmes attiecībā 
uz citu iestāžu informēšanu par DNP aktivizēšanu. Saskaroties ar kopīgu krīzi, tām 
nebija foruma, kas būtu definēts DNP kontekstā un kurā varētu ātri informēt cita citu 
par pieņemtajiem lēmumiem. 

25 2020. gada marta otrajā nedēļā vienas komitejas – Sagatavošanas komitejas 
Civildienesta noteikumu jautājumos (CPQS) – priekšsēdētājs (komitejā ir visu iestāžu 
pārstāvji, un tā nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar Civildienesta noteikumiem un 
nodarbinātības noteikumiem) organizēja neoficiālu sanāksmi, kurā apsprieda visās 
iestādēs īstenotos pasākumus. Šī neoficiālā struktūra turpināja darbu visu pandēmijas 
laiku, un sanāksmes notika regulāri. CPQS nav pilnvarota pieņemt iestādēm saistošus 
lēmumus, bet neoficiālais tīkls zināmā mērā palīdzēja saskaņot pieņemtos lēmumus 
(piemēram, par to, kā rīkoties ar darbinieku starpiestāžu pārvietošanu). Ņemot vērā 
iestāžu autonomiju, dažādos uzdevumus un to, ka mītnes dalībvalstīs spēkā esošie 
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noteikumi bija atšķirīgi, katra iestāde krīzes laikā izmantoja atšķirīgu pieeju. Mēs 
novērojām dažas atšķirības cilvēkresursu pārvaldības praksē, jo īpaši attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kuriem tika atļauts tāldarbs ārpus darba vietas (sk. II pielikumu). 

26 Papildus starpiestāžu sadarbībai iestādes regulāri sadarbojās arī ar valsts un 
vietējām iestādēm mītnes dalībvalstīs, lai apspriestu ieviestos veselības aizsardzības 
pasākumus un to ietekmi uz iestāžu darbību. 

27 Iestādes paļāvās uz dažiem DNP paredzētajiem komunikācijas kanāliem īstermiņa 
incidentu gadījos (e-pasti vai īsziņas). 2020. gada februāra beigās tās arī izveidoja 
īpašas intraneta lapas, lai informētu darbiniekus par ieviestajiem pasākumiem un 
apmainītos ar jaunākajiem medicīniskajiem ieteikumiem. Lai intranetā ievietoto 
informāciju izplatītu pēc iespējas plašāk, tika izmantoti e-pasti. 

Iestādēm izdevās līdz minimumam samazināt pamatdarbību 
traucējumus 

Iestādes pielāgojās, lai turpinātu pildīt savas Līgumos noteiktās funkcijas 

28 2. attēlā ir apkopotas katras revidētās iestādes pamatdarbības, kas saistītas ar tās 
Līgumos noteiktajām funkcijām. Iestāžu noturība krīzes laikā bija atkarīga no to spējas 
pildīt Līgumos noteiktās funkcijas un ievērot iedibinātos darbības principus, piemēram, 
daudzvalodību7. 

                                                      
7 Sk. Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. pantu, Līguma par ES 55. pantu un Regulu 

Nr. 1/1958. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=LV
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2. attēls. Revidētās ES iestādes un to uzdevumi 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 14., 16., 17. un 19. pantu. 

Iestādes pielāgoja reglamentu, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību krīzes 
situācijā 

29 Revidētajās iestādēs 2020. gada janvārī spēkā esošais reglaments nebija izstrādāts 
tā, lai ņemtu vērā iespējamos ilgtermiņa traucējumus. Nevienai iestādei nebija 
konkrētu noteikumu par to, kā rīkoties, ja ir nopietni ierobežojumi iestādes locekļu 
spējai tikties klātienē. 

30 Parlaments un Padome kopīgi īsteno likumdošanas un budžeta pilnvaras Eiropas 
Savienībā8. Lai pildītu savas funkcijas, abām iestādēm jāspēj apspriest un grozīt 
Komisijas ierosinātās politikas iniciatīvas un balsot par tām. Pirms Covid-19 krīzes šīs 
darbības gandrīz pilnībā tika veiktas klātienē Parlamenta sēdēs un Padomes ministru 
vai darba grupu sanāksmēs. Pēc mājsēžu un ceļošanas ierobežojumu ieviešanas šīs 
klātienē notiekošās sanāksmes vai tiesas sēdes kļuva sarežģītāk organizēt un dažos 
gadījumos –neiespējami. Komisijas un EST reglamentā bija iestrādāta lielāka elastība, 

                                                      
8 Līgums par Eiropas Savienību, 14. un 16. pants. 

Eiropas Parlaments
Politiskās kontroles un 
padomdevēja funkcijas

Eiropas Savienības Padome
Politikas veidošana un koordinācija

Eiropas Komisija
Izpildes panākšana, īstenošana, pārvaldība un pārstāvība

• Tiesas kontrolē pārrauga Savienības tiesību piemērošanu 
• Izpilda Savienības budžetu sadarbībā ar dalībvalstīm un pārvalda finansēšanas 

programmas
• Aizstāv Savienības vispārējās intereses un ierosina jaunas iniciatīvas
• Pārstāv Eiropas Savienību starptautiskajās sarunās

Eiropas Savienības Tiesa
Tiesu iestāde

Nodrošina, ka tiek ievērots tiesiskums Līgumu 
interpretēšanā un piemērošanā

Kopīgi pilda likumdošanas un 
ar budžetu saistītās funkcijas

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0012.02/DOC_1&format=PDF
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piedāvājot iespējas, ko varēja izmantot gadījumos, kad sanāksmes klātienē nebija 
iespējamas (sk. 1. izcēlumu). 

1. izcēlums. 

Iestāžu reglamenti pirms Covid-19 krīzes 

Parlamenta likumdošanas darbs, debates un balsošana notiek atklāti. Parlamenta 
reglamentā nebija noteikumu par alternatīvu balsošanas kārtību ārpus telpām. 

Padomes sanāksmes ir atklātas, kad Padome apspriež tiesību aktu vai balso par to. 
Padomes sanāksmēs ir pieļaujama viena vai vairāku locekļu prombūtne, jo balsojot 
viens Padomes loceklis var rīkoties tikai viena cita locekļa vārdā. Rakstiskas 
procedūras bija iespējamas, bet tikai noteiktos apstākļos. 

Komisijas sanāksmes nav atklātas. Rakstiskas procedūras ir standarta lēmumu 
pieņemšanas prakse Komisijā ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi saistītie nosacījumi. 
Tā ir viena no vairākām iespējām, kas iestādei pieejama, lai pieņemtu lēmumus pat 
tad, kad tās locekļi nevar tikties klātienē. 

EST reglamentā ir paredzēts, ka tiesvedībai ir gan rakstveida, gan mutvārdu daļa, 
taču mutvārdu daļa nav obligāta. Rakstiskas atbildes var sniegt arī uz jautājumiem 
konkrētos gadījumos, ļaujot iestādei turpināt darbību, kad uzklausīšana nav 
iespējama. Reglaments arī ļauj pagarināt rakstveida apsvērumu un dokumentu 
iesniegšanas termiņus. 

31 Iestādēm (izņemot EST) bija jāpielāgo savs reglaments, lai nodrošinātu, ka to 
regulējums ir piemērots darbības turpināšanai. Lai plenārsesijā varētu balsot attālināti, 
Parlaments 2020. gada 20. martā grozīja noteikumus par balsošanu, , un 2020. gada 
8. aprīlī tas grozīja noteikumus par balsošanu komitejās. Visbeidzot, 2020. gada 
decembrī tas grozīja reglamentu, lai ieviestu pasākumus “ārkārtas apstākļos”, kas ļauj 
atlikt Parlamenta sesijas, pārcelt tās uz citu vietu vai rīkot sadalītās telpās vai attālināti. 
Parlamenta sesijas revidētajā periodā notika, EP deputātiem balsojot attālināti, lai gan 
daži deputāti fiziski atradās telpās. Ceļošanas ierobežojumu dēļ laikā no 2020. gada 
marta līdz 2021. gada jūnijam plenārsesijas tika pārceltas no Strasbūras uz Briseli. 

32 Alternatīvā balsošanas kārtība ļāva turpināt likumdošanas darbu. Attālināta dalība 
sarežģīja mutisko tulkošanu (sliktākas audio kvalitātes un vizuālā kontakta trūkuma 
dēļ), un tādēļ sanāksmes tika saīsinātas. Tomēr Parlamenta likumdošanas darbība 
2020. un 2021. gadā bija līdzīga darbībai 2019. gadā (sk. I pielikuma 1. tabulu). 

33 Padome negrozīja savu reglamentu, bet 2020. gada 23. martā ieviesa pagaidu 
atkāpi, lai atvieglotu rakstisko procedūru izmantošanu saskaņā ar īpašiem 
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nosacījumiem. Iestādei bija vajadzīga alternatīva pieņemšanas kārtība, jo ministru 
pārrunas, kas notika videokonferences veidā, tika uzskatītas par neoficiālām 
sanāksmēm, un to laikā nevarēja pieņemt oficiālus Padomes aktus. Šī atkāpe ļāva 
Dalībvalstu valdību Pastāvīgo pārstāvju komitejai (COREPER) pieņemt lēmumu 
izmantot rakstisko procedūru saskaņā ar noteikumiem par balsu vairākumu, kas 
piemērojami izskatāmajam aktam. Praksē izskatāmo tiesību aktu apspriež neoficiālās 
sanāksmēs, un pēc tam COREPER var nolemt izmantot rakstisko procedūru. 

34 Padome sākotnēji pieņēma atkāpi uz mēnesi un pagarināja tās spēkā esamību uz 
visu krīzes laiku – pašreizējā atkāpe zaudē spēku 2022. gada jūnija beigās. COREPER, 
kuras locekļi strādā Briselē, turpināja fiziski tikties visā krīzes laikā. Šī struktūra 
palielināja COREPER darba slodzi, taču tas ļāva Padomei turpināt likumdošanas darbu 
tādā pašā līmenī kā iepriekšējos gados (sk. I pielikuma 2. tabulu). Kad vien iespējams, 
notika arī Padomes sanāksmes klātienē. 

35 Komisija 2020. gada 22. aprīlī grozīja savu reglamentu, lai precizētu, ka sanāksmes 
var rīkot, locekļiem izmantojot “telesakaru sistēmas, kas ļauj tos identificēt un efektīvi 
līdzdarboties”, lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem Kolēģijas darbībā. Komisija 
2020. gada darba programmu pielāgoja 2020. gada maijā, lai atspoguļotu Covid-19 
krīzes izraisīto prioritāšu maiņu. Aptuveni ceturtā daļa no sākotnēji plānotajām 
politikas iniciatīvām pandēmijas dēļ tika atlikta uz trim līdz sešiem mēnešiem. 
Vienlaikus Komisija ieviesa jaunas iniciatīvas kā politisku reakciju uz krīzi, piemēram, 
NextGenerationEU (NGEU) plānu (sk. 2. izcēlumu), kas ierosināts līdztekus daudzgadu 
finanšu shēmai 2021.–2027. gadam. 
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2. izcēlums. 

Politikas pieņemšana krīzes laikā: NGEU 

Lai ņemtu vērā Covid-19 pandēmijas izraisītos mainīgos ekonomiskos apstākļus, 
2020. gada maijā Komisija nāca klajā ar grozītu priekšlikumu par DFS 2021.–
2027. gadam (sākotnējais Komisijas priekšlikums tika iesniegts 2018. gada maijā). 
Saistībā ar šo priekšlikumu Komisija ierosināja atveseļošanas instrumentu 
NextGenerationEU (NGEU), kura budžets 2021.–2024. gadam ir 750 miljardi EUR. 

Eiropadomes locekļi fiziski tikās 2020. gada 17.–21. jūlijā (pirmo reizi 2020. gadā) 
un vienojās par nostāju attiecībā uz NGEU. Parlaments 2020. gada 23. jūlijā 
apsprieda Padomes secinājumus – referenti uzstājās Briselē, bet balsošana notika 
attālināti. 

Sarunas starp Parlamentu, Padomi un Komisiju klātienē vai attālināti turpinājās 
līdz 2020. gada 10. novembrim. 2020. gada 16. decembrī DFS un NGEU 
priekšlikumi beidzot tika pieņemti (klātienes balsošana Eiropadomē un klātienes 
debates ar attālinātu balsošanu Parlamentā). 

36 EST darbības pamatā ir tai iesniegtās lietas. Laikā no 2020. gada 16. marta līdz 
2020. gada 25. maijam EST atcēla tiesas sēdes, jo tās telpas darbiniekiem joprojām bija 
slēgtas. Tiesas sēžu apturēšana neizraisīja tiesvedības darbības apturēšanu 
(sk. 1. izcēlumu). Laikā, kad tiesas sēdes bija apturētas, priekšsēdētājs spriedumus 
pasludināja klātienē reizi nedēļā. Kad tiesas sēdes tika atsāktas, EST ieviesa IT sistēmu, 
kas ļauj tajās attālināti piedalīties personām, kuras nevar ierasties Luksemburgā. Pēc 
2020. gada 25. maija iestāde neapturēja klātienes tiesvedību atkārtoti. 

37 Kopumā Covid-19 ietekme uz EST tiesvedību bija neviendabīga, jo bija saistīta gan 
ar to valstu tiesu darbības līmeni, kuras tai nodod lietas, gan ar ES iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru darbības līmeni. 2020. gadā ienākošo lietu skaits bija mazāks nekā 
2019. gadā. Nedaudz palielinājās neizskatīto lietu skaits, bet vidējais lietu izskatīšanas 
ilgums palika nemainīgs (sk. I pielikuma 4. tabulu). 

Iestādes tiecās saglabāt daudzvalodību 

38 Daudzvalodības princips nosaka, ka visas ES dalībvalstu oficiālās valodas ir iestāžu 
oficiālās un darba valodas. Lai nodrošinātu šā principa ievērošanu, iestādes paļaujas uz 
tulkotājiem un tulkiem. Covid-19 krīzes laikā īpaši tika ierobežots tulku darbs: mutiskās 
tulkošanas kabīnes nebija iespējams pilnībā izmantot fiziskās distancēšanās dēļ, un 
ārštata tulki ne vienmēr varēja ceļot. Pāreja uz attālinātām sanāksmēm un 



 20 

 

hibrīdsanāksmēm radīja tehniskas problēmas (sk. 32. punktu). Neraugoties uz to, 
iestādes ieviesa risinājumus, lai saglabātu daudzvalodību krīzes laikā (sk. 3. izcēlumu). 

3. izcēlums. 

Daudzvalodība Covid-19 laikā 

Parlaments no 2020. gada 23. marta nodrošināja mutisko tulkošanu visās 
ES valodās attālināti, izmantojot īpašu platformu, ar kuras palīdzību Parlamenta 
tulki var sazināties un tulkot no jebkuras vietas. Tulki var atrasties papildu kabīnēs 
telpās vai tulkot attālināti no citas vietas Parlamentā vai no centriem, kas izveidoti 
dažās Eiropas pilsētās (Londonā, Rīgā, Vīnē un Ļubļanā). Piemēram, mutisko 
tulkošanu Strasbūras plenārsesijai var nodrošināt attālināti no Briseles. 

EST izstrādāja sistēmu, kas ļautu pusēm pieslēgties attālināti, lai piedalītos tiesas 
sēdēs un gūtu labumu no mutiskās tulkošanas reāllaikā. 2020. gada maijā šajā 
sistēmā varēja nodrošināt mutisko tulkošanu tikai vienā valodā. Sākot ar 
2020. gada decembri, mutisko tulkošanu var nodrošināt trīs ES valodās (pēc pušu 
pieprasījuma), bet no 2021. gada februāra – līdz piecām valodām. 

Padome galveno uzmanību pievērsa mutiskās tulkošanas nodrošināšanai 
neformālām ministru videokonferencēm visās ES oficiālajās valodās. Katrai 
dalībvalstij tika piešķirts viens attālināts savienojums, un tulki atradās Padomes 
telpās esošajās kabīnēs. Attiecībā uz virtuālo darba grupu sanāksmēm lēmumi par 
mutiskās tulkošanas kārtību tika pieņemti katrā gadījumā atsevišķi. 

Komisija nodrošināja mutiskās tulkošanas pakalpojumus komisāru kolēģijas 
darbībai savās trīs darba valodās (angļu, franču un vācu). 

Iestādes izpildīja savu pienākumu rūpēties par darbiniekiem un saglabāja 
darbspēju 

39 Iestādēm jānodrošina saviem darbiniekiem tādi darba apstākļi, kas atbilst 
attiecīgajiem veselības un drošības standartiem9. Lai saglabātu darbības 
nepārtrauktību, neapturot nebūtiskas darbības, iestādēm bija arī visaugstākajā 
iespējamajā līmenī jāuztur darbinieku pieejamība un sniegums. 

                                                      
9 Sk. Regulas Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar ko nosaka Civildienesta noteikumus, 1.e pantu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV
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Iestādes veica atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu darbinieku veselību un 
novērstu infekcijas izplatību birojā 

40 IMB sastāvā ir iestāžu ārsti. Tās uzdevums ir informēt iestāžu administrāciju 
vadītājus par veselības jautājumiem. Sākot ar 2020. gada februāri, tā nosūtīja virkni 
piezīmju, vispirms sīki aprakstot pandēmijas attīstību, pēc tam nākamajos pandēmijas 
posmos izklāstot tās locekļu panākto vienprātību par dažādiem pasākumiem, kas 
ieviesti, lai nodrošinātu darbinieku drošību telpās, un informējot par pamatnostādnēm 
attiecībā uz psiholoģisko atbalstu un par vakcināciju. 

41 Darbinieki, kas 2020. gada februārī atgriezās no riska zonām, tika lūgti strādāt 
tāldarbā, lai mazinātu inficēšanās risku, un iestādes aicināja neaizsargātus darbiniekus 
strādāt attālināti no 2020. gada marta otrās nedēļas. Visā revidētajā periodā IMB 
ieteica tāldarbu kā veidu, kas pārtrauktu infekcijas pārneses ķēdes. 

42 3. attēlā ir parādīts, kā, pamatojoties uz katras iestādes veikto uzraudzību, 
revidētajā periodā ir mainījušies darbinieku apmeklētības rādītāji: 

o kamēr vien mītnes dalībvalstis saglabāja pārvietošanās ierobežojumus (2020. gada 
pavasaris, 2020.–2021. gada ziema), iestādes sekoja šim piemēram un saglabāja 
nelielu darbinieku skaitu telpās – uz vietas strādāja tikai darbinieki, kuru klātbūtne 
bija būtiska; 

o kad pakāpeniski tika atcelti valstu noteiktie ierobežojumi (2020. gada jūnijā un 
atkal no 2021. gada pavasara), iestādes telpās atļāva strādāt lielākam skaitam 
darbinieku, ja viņu klātbūtne bija nepieciešama pamatdarbību veikšanai uz vietas 
(piemēram, sesijas, sanāksmes un tiesas sēdes); 

o laikā, kad situācija veselības jomā uzlabojās (2020. gada vasarā un rudenī), 
iestādes mudināja arī darbiniekus, kuri bija ziņojuši par grūtībām strādāt attālināti, 
ierasties birojā. 
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3. attēls. Iestādes pielāgoja prasības attiecībā uz klātbūtni telpās 
atkarībā no situācijas veselības jomā 

 
*OxCGRT ierobežojumu stingrības indeksā reģistrē, cik stingra ir slēgšanas un apturēšanas politika, kas 
samazina cilvēku savstarpējos kontaktus. To attēlo krāsu skalā no zaļas (bez ierobežojumiem) līdz 
sarkanai (mājsēde). 

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem vietnē “Our World in Data” (hospitalizēto pacientu skaits), Oksfordas 
ierobežojumu stingrības indeksu un revidēto iestāžu sniegto informāciju (iestāžu īstenotā uzraudzība 
atšķīrās). 

43 Lai nodrošinātu to darbinieku drošību, kuri atsāka strādāt birojā, iestādes ieviesa 
protokolus (fiziskā distancēšanās, tīrīšana, masku nēsāšana), pamatojoties uz IMB, savu 
medicīnas dienestu un valsts iestāžu ieteikumiem. Lai samazinātu risku inficēties uz 
vietas, katras iestādes medicīnas dienests izsekoja Covid-19 saslimšanas gadījumus 
(starp darbiniekiem, darbuzņēmējiem un apmeklētājiem). Parlaments piedāvāja arī 
testēšanas iespējas savās telpās. 

Reģistrētā klātbūtne telpās

Ierobežojumu stingrības indekss (*)

Beļģija

Luksemburga

Tiesa

Komisija

Padome

Parlaments

Nav 
datu

12 % 21 %

2 %

31 %

11 %

36 %
19 %

29 %

9 % 12 % 12 %

22 %
7 %

18 % 21 %

4 %
17 %

30 % 24 %

14 %

7 %

17 %

Covid-19 Beļģijā un Luksemburgā 
Hospitalizētie pacienti uz miljonu iedzīvotāju 

Beļģija

Luksemburga

2020. gada
janvāris

2020. gada 
jūlijs

2020. gada 
aprīlis

2020. gada
oktobris

2021. gada
janvāris

2021. gada 
aprīlis

2021. gada 
jūlijs

600

400

0

200

34 %

8 %

6 %

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker
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44 No 2021. gada pavasara iestādes mudināja savus darbiniekus vakcinēties, vai nu 
izveidojot vakcinācijas centrus sadarbībā ar vietējām iestādēm (Briselē), vai informējot 
darbiniekus par iespējām tikt iekļautiem valsts vakcinācijas kampaņās (Luksemburgā un 
citās valstīs). Iestādes ievēroja mītnes dalībvalsts noteikumus par vakcināciju un 
piekļuvi darba vietai. Parlaments, pamatojoties uz IMB ieteikumu, papildus valstu 
noteikumiem no 2021. gada novembra ieviesa prasību uzrādīt digitālo Covid sertifikātu, 
lai saņemtu piekļuvi tā telpām. 

Iestādes veicināja savu darbinieku labjūtību un palīdzēja pielāgoties jaunajiem darba 
apstākļiem 

45 To ES darbinieku skaits, kuri regulāri strādāja tāldarbā pirms krīzes, bija mazs: 
kopš 2009. gada šāda iespēja lielākajā daļā iestāžu tika piedāvāta lingvistiem un 
tulkotājiem, un kopš 2016. gada bija pieejama visiem atbilstīgajiem darbiniekiem, sākot 
ar Parlamentu un Komisiju. Komisija 2019. gada decembrī ziņoja, ka aptuveni 25 % tās 
darbaspēka (8000 cilvēku) izmanto iespēju neregulāri strādāt tāldarbā. Kad iestādes 
2020. gada marta vidū ieviesa obligātu tāldarbu, lielākā daļa darbinieku līdz šim nekad 
nebija izmantojuši šādu iespēju. 

46 Lai darbinieku sniegums nemazinātos, iestādes ieviesa dažādus mācību kursus 
saistībā ar tāldarbu un ieviestajiem jaunajiem IT rīkiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
mācību un atbalsta nodrošināšanai vidējā līmeņa vadītājiem, lai palīdzētu pārvaldīt 
komandas darbu attālināti, un darba apstākļu uzlabošanai mājās (sk. II pielikumu). 

47 Krīzes laikā darbinieku pieejamība palielinājās vairāku iemeslu dēļ. Dati, ko 
ieguvām no Padomes un Komisijas, liecina, ka darbinieki 2020./2021. gadā reģistrēja 
vairāk darba stundu nekā iepriekšējos gados. Visas iestādes ziņoja par īstermiņa 
slimības atvaļinājuma dienu skaita samazināšanos. Visās iestādēs samazinājās arī 
nepilna darba laika darba ņēmēju skaits (galvenokārt attiecībā uz darbiniekiem, kas 
strādā 80 %, 90 % vai 95 % darba laika). 

48 Revidētās iestādes ļāva darbiniekiem strādāt tāldarbā ārpus darba vietas10, – tas 
bija ārkārtas pasākums īpašu apstākļu dēļ (izolācija, nepieciešamība uzņemties rūpes 
par radiniekiem). Šī iespēja tika piešķirta ar īpašiem nosacījumiem. Parlaments 
darbiniekiem, kuri vēlējās izmantot iespēju strādāt ārpus darba vietas, lai rūpētos par 
radiniekiem, noteica prasību strādāt nepilnu darba laiku un attiecīgu algas 
samazinājumu (sk. II pielikumu). Iestādes atšķirīgi uzraudzīja to darbinieku skaitu, kuri 
izmantoja šo iespēju, tomēr kopumā reģistrētie rādītāji bija zemi: nevienā brīdī to 

                                                      
10 Sk. Regulas Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar ko nosaka Civildienesta noteikumus, 20. pantu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV
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neizmantoja vairāk par 2 % Parlamenta darbinieku; 3 % EST darbaspēka; aptuveni 5 % 
Komisijā (kas nepārsniedza 10 dienas gadā) un 5,8 % Padomē (datus reģistrēja tikai no 
2021. gada maija līdz jūnijam). Šo ārkārtas pasākumu pakāpeniski pārtrauca līdz 
2021. gada beigām. 

Iestādes paātrināja esošo modernizācijas projektu īstenošanu, bet 
administratīvo pakalpojumu digitalizācija joprojām ir problemātiska 

49 Lai darbinieku sniegums krīzes laikā nemazinātos, iestādēm bija jānodrošina, ka 
lielākajai daļai darbinieku ir piemēroti rīki darbam attālināti. Iestādēm bija jārod 
alternatīvi risinājumi klātienes sanāksmēm. Šiem risinājumiem bija jābūt drošiem un 
piemērotiem, lai iestāžu darbinieki varētu veikt gan atbalsta uzdevumus, gan 
pamatdarbības. Iestādēm bija jāievieš administratīvi procesi, kas pielāgoti tāldarbam, 
vairāk paļaujoties uz bezpapīra darbplūsmu. 

Neraugoties uz nevienmērīgo sagatavotības līmeni, iestādes ātri nodrošināja 
darbiniekiem iespēju strādāt attālināti 

50 Iestādes kopš 2016. gada ir pakāpeniski paplašinājušas tāldarba iespējas visiem 
darbiniekiem (sk. 45. punktu). Vienlaikus tās ir arī sākušas piešķirt darbiniekiem 
aprīkojumu, kas ļautu strādāt attālināti: vai nu korporatīvos klēpjdatorus ar piekļuvi 
virtuālam privātam tīklam (VPN), vai virtuālā datora infrastruktūras (VDI) licences, lai 
darbinieki varētu pieslēgties darba videi no privātas ierīces. 

51 2020. gada janvārī iestāžu darbiniekiem pieejamā mobilā IT aprīkojuma līmenis 
bija atšķirīgs. Vairāk nekā 90 % darbinieku Padomē un Komisijā bija korporatīvie 
klēpjdatori. Abām iestādēm bija pietiekams skaits VPN (pastāvīgo vai ārkārtas) licenču, 
lai aptvertu visus darbiniekus. To rīcībā bija arī ierobežots VDI licenču skaits. 

52 Laikā, kad notika pāreja uz tāldarbu, Parlaments un EST jau bija uzsākuši ieviest 
IT mobilitātes programmas. EST 2019. gadā paātrināja savas programmas īstenošanu ar 
mērķi to pilnībā pabeigt līdz 2020. gada pavasarim. Eiropas Parlamenta mērķis bija 
izsniegt klēpjdatorus darbiniekiem līdz 2019.–2024. gada sasaukuma perioda beigām. 
Līdz 2020. gada marta vidum aptuveni 35 % Parlamenta un 71 % EST darbinieku jau bija 
aprīkoti ar VPN vai VDI risinājumiem, kas ļauj strādāt attālināti. Visiem darbiniekiem 
bija piekļuve darba e-pasta iesūtnei, izmantojot tīmekļa pasta rīkus. 

53 Parlaments un EST paātrināja klēpjdatoru izsniegšanu. Attiecībā uz 
datoraparatūras izdalīšanu abas iestādes piešķīra prioritāti kritiskiem pakalpojumiem, 
piemēram, EST reģistriem, kā arī palielināja pieejamo VDI licenču skaitu (darbiniekiem, 
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kuriem vēl nav korporatīvo klēpjdatoru). Līdz 2020. gada maijam 95 % darbinieku spēja 
strādāt tāldarbā, izmantojot VPN piekļuvi vai VDI licenci, un līdz 2020. gada jūnija 
beigām aprīkojums bija izsniegts visiem darbiniekiem. 

54 Visām iestādēm bija arī jāpalielina savas infrastruktūras jauda atbilstoši 
savienojumu skaitam. Pirmajās nedēļās, kad notika pāreja uz tāldarbu, darbinieki ziņoja 
par dažām problēmām saistībā ar savienojuma kvalitāti un stabilitāti, bet vairumā 
gadījumu tās tika atrisinātas līdz 2020. gada aprīlim. No 2020. gada aprīļa iestāžu 
palīdzības dienestiem iesniegto pieprasījumu skaits ievērojami samazinājās, jo 
darbinieki pierada pie tāldarba rīku izmantošanas un palielinājās joslas platuma 
kapacitāte. 

Krīze paātrināja mākonī izvietotu sadarbības rīku un īpašu videokonferenču 
risinājumu ieviešanu, taču tas radīja problēmas datu aizsardzības un drošības jomā 

55 Sadarbības IT rīki ļauj darbiniekiem strādāt kopā, neatrodoties vienā telpā. Šis 
termins ietver virkni rīku, sākot no videokonferenču risinājumiem līdz platformām, kas 
ļauj apmainīties ar dokumentiem un tos rediģēt reāllaikā. Dažus no šiem rīkiem 
iestādes bija izmantojušas jau pirms krīzes, piemēram, Komisija kopš 2013. gada bija 
lietojusi sadarbības vietnes. Visās iestādēs plaši izplatīti bija videokonferenču 
risinājumi. Lai organizētu sanāksmes starp iestādēm un ar ārējām ieinteresētajām 
personām, videokonferenču risinājumus parasti izmantoja no īpaši aprīkotām telpām. 

56 Mākoņpakalpojumus kopš 2016./2017. gada visā pasaulē izmanto arvien vairāk. 
Mākoņpakalpojumi piedāvā jaunas sadarbības iespējas, jo tos neierobežo fiziskā 
infrastruktūra. Kopš 2019. gada dažas iestādes testē mākonī izvietotus rīkus, tostarp 
videokonferenču risinājumus ar sadarbības funkcijām (apmaiņa ar dokumentiem un to 
rediģēšana). Tomēr mākoņpakalpojumu izmantošana salīdzinājumā ar infrastruktūru 
telpās rada specifiskus drošības un datu aizsardzības riskus11. 

57 Revidētās iestādes ir atšķirīgi vērtējušas datu aizsardzības un IT drošības riskus 
attiecībā uz sadarbību, kurai izmanto mākonī izvietotus rīkus, kā rezultātā tās pieņēma 
atšķirīgus lēmumus par šo rīku ieviešanu. Ar 2020. gada jūlija spriedumu lietā 
Schrems II12 un tam sekojošo Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 

                                                      
11 Īpašais ziņojums 05/2022 “ES iestāžu, struktūru un aģentūru kiberdrošība”. 

12 Lieta C-311/18 – Facebook Ireland un Schrems, 16.7.2020., ar ko atceļ lēmumu par ES un 
ASV privātuma vairogu attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu un apstrādi. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_LV.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=LV
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ieteikumu13 neizmantot jaunus pakalpojumus, kas saistīti ar personas datu pārsūtīšanu 
ārpus ES, tika noteikti papildu ierobežojumi attiecībā uz sadarbības rīku veidiem, kurus 
iestādes var izmantot. Iestādēm, kas izmanto ASV bāzētus mākoņpakalpojumus un 
videokonferenču rīkus, bija jāpārskata savi līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem, lai 
nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības līmeni (sk. 4. izcēlumu). 

4. izcēlums. 

Iekšējo un starpiestāžu videokonferenču risinājumu ieviešana 

Komisija turpināja ieviest plānotos mākonī izvietotos sadarbības rīkus, kurus bija 
sākusi izmēģināt, lai tos varētu izmantot visi darbinieki, taču veda sarunas ar 
pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu, ka datu pārsūtīšana atbilst spriedumam 
lietā Schrems II. Tā arī pievienoja savus papildu drošības līmeņus. 

Padome neturpināja iekšējā videokonferences rīka ieviešanu, bet saglabāja to kā 
izmēģinājuma projektu, kamēr tika gatavots ietekmes novērtējums un norisinājās 
informācijas riska pārvaldības process. 

Parlaments neturpināja šo rīku pilnīgu ieviešanu un tā vietā saglabāja tos kā 
izmēģinājuma projektus, kamēr EDAU veiktā pārbaude nebija pabeigta. 

EST nolēma nevirzīt tālāk mākonī izvietotu sadarbības rīku ieviešanu un saglabāja 
līdz šim izmantoto videokonferenču programmatūru. Tā arī pārskatīja līgumu ar šīs 
programmatūras piegādātāju, lai nodrošinātu atbilstību minētajam spriedumam. 

Tā rezultātā iestādes savām ikdienas atbalsta darbībām izmanto divu dažādu veidu 
videokonferenču rīkus – izvietotus mākonī vai telpās. Šie divu veidu rīki ir 
sadarbspējīgi, nodrošinot, ka iestādes tomēr var savā starpā sazināties. 

58 Iestādes arī ieviesa īpašus videokonferenču risinājumus, lai attālināti varētu notikt 
tādas pamatdarbības kā parlamentārās debates, Padomes sanāksmes, komisāru 
kolēģijas sanāksmes un tiesas sēdes. Mājsēde paātrināja videokonferenču projektu 
īstenošanu attiecībā uz iestāžu pamatdarbībām. 

59 Saistībā ar IT projektu portfeli 2019.–2021. gadam Parlaments apsvēra, kā pilnībā 
organizēt konferences attālināti gan runātājiem, gan apmeklētājiem, izmantojot visas 
klātienes konferences iespējas, piemēram, mutisko tulkošanu un interaktīvas 

                                                      
13 Sk. EDAU 2020. gada oktobra stratēģiskās norādes ES iestādēm: “EDAU stingri iesaka 

ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām nodrošināt, ka jebkura jauna apstrādes 
darbība vai jauns līgums ar jebkuru pakalpojumu sniedzēju neietver personas datu 
pārsūtīšanu uz Amerikas Savienotajām Valstīm”. 

https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf


 27 

 

diskusijas. 2020. gada martā, kad tika pieņemts lēmums par pāreju uz attālinātu darbu, 
Parlaments jau bija sācis šā projekta īstenotāja atlasi, un bija ātri jāizvēlas rīks. 

60 Parlaments jau nedēļu pēc mājsēdes ieviešanas Beļģijā varēja piedāvāt EP 
deputātiem infrastruktūru, kas nepieciešama komiteju sanāksmju un plenārsesiju 
attālinātai rīkošanai, ar sinhrono tulkošanu (sk. 3. izcēlumu). Parlaments strādāja pie 
tā, lai izvēlēto rīku un tā funkcijas pielāgotu iestādes vajadzībām. Pēc tam, kad 
Strasbūrā no 2021. gada jūnija atsākās plenārsesijas, iestāde, izmantojot šo rīku, varēja 
samazināt izbraukušo darbinieku skaitu, jo mutisko tulkošanu varēja nodrošināt no 
jebkuras vietas. Parlamenta izmantotā rīka infrastruktūra ir pilnībā izvietota mākonī. 

61 Padome izvēlējās citu programmatūru – rīku, ko varētu izmantot gan ar 
mākoņpakalpojumiem, gan ar servera starpniecību uz vietas, ļaujot ministru sanāksmēs 
pilnībā kontrolēt savienojumu. Padome 2021. gada janvārī pieņēma plānu izveidot 
videokonferenču platformu, kurā apspriest sensitīvu vai klasificētu informāciju, kas nav 
klasificēta līdz EU SECRET klasifikācijas līmenim, jo esošo programmatūru varēja 
izmantot tikai neklasificētai, nesensitīvai informācijai. Klasificētus un sensitīvus 
jautājumus izskata iestādes telpās. 

62 Gan Parlaments, gan Padome videokonferenču pakalpojumiem, kas ļauj rīkot 
parlamentārās debates un Padomes sanāksmes, izvēlējās Eiropā bāzētus (ES vai EBTA) 
uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar ES datu aizsardzības noteikumiem. EST 
neizmantoja mākoņpakalpojumus (sk. 4. izcēlumu). Tā vietā, pamatojoties uz jau 
ieviesto programmatūru, Tiesa izstrādāja savu videokonferenču risinājumu 
uzklausīšanām (sk. 3. izcēlumu). 

Neraugoties uz uzlabojumiem, administratīvo procesu digitalizācija vēl turpinās 

63 Lai nodrošinātu, ka atbalsta uzdevumus, jo īpaši finanšu un cilvēkresursu jomā, 
varētu veikt bez pārtraukumiem vai kavēšanās, iestādēm bija jādigitalizē savas 
darbplūsmas. Pirms Covid-19 krīzes administratīvo procesu digitalizācijas līmenis 
iestādēs bija atšķirīgs: tās dažādā līmenī izmantoja tādus rīkus kā e-rēķini un digitālie 
paraksti, kā arī bezpapīra darbplūsmas. 

64 Elektroniskās iepirkuma procedūras (e-iepirkums) kopš 2009. gada ir pieejamas 
platformā e-PRIOR. Turklāt platformā e-PRIOR pakalpojumu sniedzēji var elektroniski 
izrakstīt rēķinus saviem klientiem. E-rēķini veicina digitālo finanšu darbplūsmu 
izmantošanu, jo tos apstrādā automātiski. Tomēr ne visi pakalpojumu sniedzēji tos 
izmanto, un iestādes tos aktīvi nemudina – tas nozīmē, ka e-rēķini netiek vispārēji 
izmantoti visās iestādēs. 
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65 57 % no rēķiniem, ko Padome saņēma 2019. gadā, bija e-rēķini. EST 2019. gadā e-
rēķinu īpatsvars bija 60 %. Traucējumi, ko radīja Covid-19 izplatības ierobežošanai 
ieviestie pasākumi, ietekmēja arī iestāžu pakalpojumu sniedzējus, kā rezultātā daži no 
tiem pārgāja uz e-rēķinu izsniegšanu. Padome un EST norādīja uz saņemto e-rēķinu 
skaita neto pieaugumu, kas abās iestādēs 2020. gadā sasniedza 74 % no visiem 
rēķiniem. Parlaments un Komisija neuzraudzīja savu iestāžu saņemto e-rēķinu 
īpatsvaru. Parlaments pielāgoja noteikumus par rēķinu pārvaldību, lai rēķinus 
pieņemtu arī elektroniskā formātā, pat ja tie netika nosūtīti, izmantojot platformu e-
PRIOR. 

66 Pašreizējais elektronisko parakstu tiesiskais regulējums ir spēkā no 2014. gada14. 
Elektronisko parakstu plašāka izmantošana ES iestādēs ir saistīta ar biežāku 
elektronisko dokumentu pārvaldību, tostarp ar darbinieku lietu pārvaldību. 

67 Pirms krīzes elektroniskos parakstus izmantoja visās iestādēs, izņemot EST, 
atkarībā no vajadzības piemērojot dažādus sertifikācijas līmeņus. Tāldarba plašā 
ieviešana un nepieciešamība izveidot bezpapīra darbplūsmas veicināja to izmantošanu 
iestādēs, tomēr nevienmērīgi. Piemēram, Padome pieņem elektroniskos parakstus no 
saviem pakalpojumu sniedzējiem un manuāli paraksta pirkuma pasūtījumus. Komisija 
līgumu parakstīšanai bija sākusi ieviest kvalificētus elektroniskos parakstus un krīzes 
laikā pakalpojuma ieviešanu paātrināja. Tā kā EST iepriekš nebija izmantojusi 
elektroniskos parakstus, tā sākotnēji izmantoja e-pastu, lai apstiprinātu lēmumus par 
cilvēkresursiem krīzes laikā. Vēlāk tā parakstīja vienošanos ar Komisiju par rīka EU Sign 
(Komisijas pārvaldīts elektroniskā paraksta pakalpojums) izmantošanu, kas tai ļaus līdz 
2021. gada beigām ieviest kvalificētu elektronisko parakstu. Revīzijas laikā Parlamentā 
un Padomē pakāpeniski tika ieviesti kvalificēti elektroniskie paraksti. 

Ir sākta novērtēšana par jauno darba veidu efektivitāti 
pēckrīzes apstākļos 

Pamatdarbības tiek vērtētas pamatīgāk nekā atbalsta uzdevumi 

68 Noturīgas organizācijas ir tādas organizācijas, kuras spēj mācīties no krīzes un kļūt 
stiprākas15. Lai to panāktu, ir jāņem vērā atziņas, kas gūtas no visiem aspektiem 

                                                      
14 Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem 

elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū. 

15 GUID 5330 – “Guidance on Auditing Disaster Management”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=LV
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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saistībā ar reakciju uz krīzi. Organizācijām arī jāapzina krīzes laikā ieviestā labā prakse, 
kas būs svarīga arī pēc krīzes beigām. 

Iestādes agri sāka izvērtēt gūtās atziņas 

69 Kad 2020. gada pavasarī noteiktie ierobežojumi tika atcelti, revidētās iestādes 
uzsāka izvērtēt atziņas, kas gūtas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Šajā agrīnajā izvērtēšanā 
galvenā uzmanība tika pievērsta krīžu pārvarēšanai un tam, kā tika īstenoti iestāžu 
DNP. 

70 Nevienā no šiem izvērtējumiem netika konstatētas būtiskas nepilnības attiecībā 
uz to, kā iestādes pārvarēja krīzi un reaģēja uz to. Covid-19 krīzes laikā gūtā pieredze 
tika iekļauta iestāžu 2021. gada riska novērtējumos, kuros pandēmijas radītie 
darbinieku nepieejamības riski tika izvērtēti skaidrāk nekā iepriekšējos šāda veida 
novērtējumos. Iestādes ierosināja tāldarbu kā šā riska ietekmes mazināšanas 
pasākumu. 

71 No 2020. gada maija iestādes aptaujāja darbiniekus, lai apkopotu atsauksmes par 
dažādiem reaģēšanas pasākumu aspektiem (komunikācija, ieviestie veselības 
aizsardzības pasākumi) un par darbinieku vēlmēm un gaidām attiecībā uz turpmāko 
darba organizāciju, jo īpaši attiecībā uz tāldarbu pēc tam, kad atkal būs iespējams 
darbs birojā. Mainoties situācijai, iestādes veica papildu apsekojumus un apspriedās ar 
vadītājiem. 

Iestādes uzskata, ka pamatdarbību veikšanai labāka ir fiziska mijiedarbība 

72 Revidētās iestādes ieviesa jaunus veidus, kā veikt pamatdarbības (sk. 58.–
62. punktu), vairāk paļaujoties uz videokonferenču un jaunu sadarbības rīku 
izmantošanu. No 2020. gada maija komisāri atsāka iknedēļas sanāksmes klātienē, jo 
uzskatīja, ka tas ir piemērotāks formāts politiskajām diskusijām. 2022. gada sākumā 
Parlaments, Padome un EST joprojām apsvēra, cik lielā mērā jaunie darba veidi tiks 
saglabāti pēc pandēmijas, taču iestādes jau bija pieņēmušas dažus lēmumus, 
pamatojoties uz jauno darba veidu efektivitātes izvērtējumu saistībā ar iestāžu 
pamatdarbībām. 

73 2021. gadā Parlamenta priekšsēdētājs uzsāka plašas diskusijas par Parlamenta 
darbību pēc Covid-19 pandēmijas (“Rethinking parliamentary democracy”). Šīs revīzijas 
pabeigšanas laikā attālinātā balsošana parastos apstākļos, kad Parlaments var sasaukt 
sanāksmi, bet daži EP deputāti nevar piedalīties, joprojām tika apspriesta, ņemot vērā 
ieteikumus, ko sniegušas minētajās diskusijās iesaistīto EP deputātu fokusa grupas. Šo 
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fokusa grupu secinājumi liecina – EP deputāti uzskata, ka parlamentārās debates bija 
kvalitatīvākas, kad notika klātienē. 

74 Vienlaikus Parlamenta administrācija ir parakstījusi jaunu nolīgumu ar ārštata 
tulkiem, lai viņi varētu strādāt no mājām un no dalībvalstu centriem, un tas uzlaboja 
tulku pieejamību dažās valodās. Administrācija izvērtē, vai turpināt izmantot attālinātu 
mutisko tulkošanu Strasbūras plenārsesijās, kā rezultātā varētu samazināties to 
darbinieku skaits, kuri uz tām dodas. 

75 Arī Padome secināja, ka ministru sanāksmes klātienē ir efektīvākas nekā virtuālās 
sanāksmes. Kā parādīts I pielikuma 2. tabulā, lielākā daļa sanāksmju 2020. gadā (56 %) 
notika uz vietas, neraugoties uz spēkā esošajiem ierobežojumiem. Visas iesaistītās 
puses uzskata, ka augsta līmeņa sanāksmēs, piemēram, Eiropadomes sanāksmēs 
(ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji), efektīvāks ir klātienes formāts. To, ka priekšroka 
tiek dota klātienes sanāksmēm, apstiprina tas, ka noteikumi, kas atvieglo rakstisko 
procedūru izmantošanu, tika izstrādāti kā pagaidu atkāpe, nevis kā pastāvīgi grozījumi. 
Kad atkāpes darbība būs beigusies, rakstisko procedūru atsāks izmantot saskaņā ar 
Reglamentā paredzētajiem nosacījumiem. Tomēr Padome ir iecerējusi papildus 
klātienes sanāksmēm saglabāt iespēju rīkot attālinātas neformālas sanāksmes – arī 
sensitīvām vai klasificētām diskusijām (sk. 61. punktu) –, tostarp neformālas ministru 
vai darba grupu sanāksmes, jo tajās var rīkot steidzamas konsultācijas un informācijas 
apmaiņu. 

76 EST arī uzskata, ka, lai gan attālināta dalība var būt lietderīga, tā nav pilnībā 
līdzvērtīga tiesas sēdei klātienē un būtu jāsaglabā kā iespēja tikai gadījumos, ja kādai 
no pusēm ir liegts piedalīties tiesas sēdē klātienē. 

Tāldarbs iestādēs tiek izmantots plašāk, bet tā piemērotība pēckrīzes apstākļos 
joprojām tiek vērtēta 

77 Tāldarbs un IT rīki, kas atbalsta jaunos darba veidus, tika ieviesti pirms Covid-19 
pandēmijas uzliesmojuma. Gatavojoties situācijai pēc Covid-19, iestādes ir 
paplašinājušas tāldarba izmantošanas iespējas, bet to novērtējums par tāldarba 
efektivitāti un piemērotību apstākļos, kas nav saistīti ar krīzi, revīzijas laikā vēl nebija 
pabeigts, jo krīze vēl nebija beigusies. 

78 EST 2021. gada maijā veica aptauju, aicinot darbiniekus un vadītājus novērtēt, 
kurš darba režīms ir vislabāk piemērots viņu uzdevumiem. Rezultāti liecināja, ka mazāk 
nekā puse darbinieku (40 %) uzskatīja, ka attiecībā uz dokumentu sagatavošanu viņi 
strādāja efektīvāk tāldarbā nekā birojā, bet 37 % – ka atšķirību nav. Tikai daži 
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respondenti norādīja, ka attiecībā uz uzdevumiem, kuru veikšanai nepieciešams kopīgs 
darbs ar kolēģiem, vai mācībām viņi dod priekšroku darbam no mājām. Parlaments un 
Komisija pirms tāldarba noteikumu pārskatīšanas neveica šādu aptauju. Parlaments 
revīzijas laikā joprojām vērtēja paplašināto tāldarba iespēju efektivitāti, savukārt 
Komisija beidza darbu pie sava jaunā noteikumu kopuma (sk. 5. izcēlumu). Padomes 
tāldarba noteikumi tika pieņemti neilgi pirms Covid-19 sāka izplatīšanās sākuma, tāpēc 
iestāde nesaskatīja vajadzību tos pārskatīt. Neviena no revidētajām iestādēm 
darbiniekiem nepiedāvāja pilna laika tāldarbu (sk. III pielikumu). 

5. izcēlums. 

Tāldarba iespēju paplašināšana iestādēs 

Parlaments 2021. gada septembrī ieviesa jaunus noteikumus, kas ļauj 
darbiniekiem strādāt tāldarbā vienu, divas vai trīs dienas nedēļā. Revīzijas beigās 
attiecībā uz dažiem pakalpojumiem tāldarba apstiprināšana uz laiku, kas pārsniedz 
vienu dienu nedēļā, tika ierobežota līdz sešiem mēnešiem, atspoguļojot 
nepieciešamību izvērtēt šo darba režīmu efektivitāti apstākļos, kas nav saistīti ar 
Covid-19. 

Padomes noteikumi par tāldarbu ir bijuši spēkā tikai īsu laiku un parastos 
apstākļos. Šie noteikumi ļāva darbiniekiem strādāt tāldarbā līdz pat 80 % darba 
laika, un revīzijas noslēgumā nebija tūlītēja plāna to pielāgošanai. 

Visbeidzot, Komisija plāno piedāvāt saviem darbiniekiem tāldarbu līdz pat 60 % no 
darba laika. 

Ņemot vērā aptaujas rezultātus EST 2021. gada septembrī izvēlējās uz 
uzdevumiem balstītu pieeju tāldarbam, proti vadītāji pieņēma lēmumu par 
tāldarba iespējām, pamatojoties uz vajadzībām un darbinieku uzdevumiem. 

79 Tāldarbs ārpus darba vietas, kas bija atļauts vai pagarināts kā daļa no rūpēšanās 
pienākuma pasākumiem (sk. 39. punktu), dažās iestādēs saskaņā ar noteikumiem par 
darbu pēc Covid-19 joprojām būtu iespējams ierobežotā veidā (sk. III pielikumu). Lai 
gan šis pasākums galvenokārt ir atbilde uz darbinieku lūgumiem, iestādes nav 
novērtējušas šā pasākuma turpināšanas efektivitāti. 
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Iestādes nav konsekventi izvērtējušas jauno darba režīmu ietekmi uz 
budžetu un vidi 

80 Pēdējos gados ES iestādes ir centušās ierobežot savus administratīvos izdevumus 
un panākt ietaupījumus, ieviešot efektīvākus darba veidus16. Papildus tāldarbam un IT 
mobilitātei pirms Covid-19 izstrādātie jauno darba veidu plāni attiecās uz jaunu biroju 
izveidi, sadarbības telpu ieviešanu un individuālo biroju skaita samazināšanu. Šie plāni 
piedāvā papildu iespējas ietaupīt, kā arī samazināt iestāžu oglekļa pēdu. 

81 Darba veida izmaiņām Covid-19 krīzes laikā bija atšķirīga ietekme uz iestāžu 
administratīvajiem izdevumiem (sk. 4. attēlu). 

o Ar ceļošanu saistītie izdevumi ievērojami samazinājās. 

o Izdevumi IT jomā palielinājās, jo bija vajadzīgi papildu ieguldījumi tāldarba 
atbalstam. Palielinājuma apmērs bija atkarīgs no katrā iestādē nepieciešamajiem 
ieguldījumiem (galvenokārt aprīkojumam vai jaunu videokonferenču risinājumu 
izstrādei). 

o Izdevumi par ēkām dažos posteņos (drošība, komunālie pakalpojumi) bija mazāki, 
jo Covid-19 protokolu dēļ ēkas galvenokārt bija tukšas, bet citos posteņos 
(tīrīšana) – lielāki. Būvdarbi (Parlaments, Komisija) turpinājās, bet dažkārt plānus 
pārstrādāja, ņemot vērā jauno darba veidu paredzamo ietekmi. Dažas iestādes 
izmantoja pāri palikušos līdzekļus no nepietiekami izmantotajām budžeta 
pozīcijām, lai iegādātos ēkas, ko tās izmanto (Parlaments), vai lai veiktu 
aizdevumu avansa atmaksu (EST). 

                                                      
16 Īpašais ziņojums 15/2019 “2014. gada civildienesta reformu kopuma īstenošana Komisijā”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_LV.pdf
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4. attēls. Covid-19 ietekme uz iestāžu izdevumiem par ēkām, IT un 
ceļošanu (miljoni EUR) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz ES 2022. gada budžetā izklāstīto 2020. gada budžeta izpildi. Ceļošanas 
izdevumi attiecas uz darbiniekiem un locekļiem. Mēs neiekļāvām Parlamenta veiktās ēku iegādes 
2021. gadā saistībā ar apropriācijām, kas pārnestas no 2020. gada. 

82 Revidētās iestādes 2020. gada darbības pārskatos ziņoja par ietaupījumiem, kas 
gūti Covid-19 krīzes iespaidā. Tomēr, tā kā tie galvenokārt attiecās uz ēkām un 
braucieniem, kas kopā veido aptuveni 10 % no ES budžeta administratīvo izdevumu 
pozīcijas, to ietekme uz administratīvajām izmaksām bija ierobežota. Iestādes vēl nav 
iesniegušas priekšlikumus, kā šos ietaupījumus varētu saglabāt arī turpmāk, paplašinot 
jauno darba veidu iespējas. 

Paplašinot attālināto sanāksmju iespējas, var samazināt ceļošanas izdevumus 

83 Parlaments plāno arī turpmāk izmantot attālinātu mutisko tulkošanu, kas 
samazinās tulku nepieciešamību ceļot (sk. 74. punktu). Parlaments nav izvērtējis 
iespējamos ietaupījumus no šā lēmuma un savā 2022. gada budžetā neplānoja būtiski 
samazināt ceļošanas izdevumus salīdzinājumā ar budžetu pirms Covid-19 pandēmijas 
2020. gadā. Videokonferenču jomā panāktais progress (papildus progresam attiecībā 
uz mutisko tulkošanu) varētu ļaut iestādei samazināt arī to atbalsta darbinieku skaitu, 
kuri dodas uz plenārsesiju Strasbūrā, tādējādi radot iespēju vēl vairāk ietaupīt līdzekļus. 
Pēdējā analīze par izmaksām, kas saistītas ar braucieniem uz plenārsesijām, ir veikta 
2013. gadā. Tolaik tulku komandējumi uz Strasbūru izmaksāja 3,1 miljonu EUR gadā 

2019

2020 palielināti izdevumi
samazināti izdevumi

(miljoni EUR)

Ceļošana

IT

Ēkas

ES 
Padome

ES 
Tiesa

Eiropas 
Parlaments

Eiropas 
Komisija

4,5
1,1

0,8
0,4

90,1
40,7

62,4
16,5

44,1
55,1

27,8
29,8

178,5
204,1

212,2
239,2

58,8
54,1

74,8
76,6

251,2
287,3

437,6
518,1
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(12 % no kopējiem ceļošanas izdevumiem uz Strasbūru) un pārējo darbinieku 
komandējumi izmaksāja 12,3 miljonus EUR gadā17. 

84 Ceļošana neveido būtisku Padomes izdevumu daļu un ir vairāk saistīta ar tās 
politisko pamatdarbību, nevis ar atbalsta uzdevumiem. Iestāde plāno rīkot neoficiālas 
sanāksmes neklātienē kā daļu no sava ierastā ikdienas darba (sk. 75. punktu). 
Paredzams, ka jaunie darba veidi zināmā mērā ietekmēs Padomes ceļa izdevumus, taču 
to apmērs vēl nav novērtēts. 

85 Komisija saskaņā ar savu zaļināšanas stratēģiju plāno izmantot jaunos darba 
veidus un mudina savus darbiniekus ceļot tikai tad, ja attālinātās sanāksmes nav 
piemērotas. Budžeta izteiksmē kopējais budžets komandējumiem (darbiniekiem un 
komisāriem) 2022. gadam ir samazināts par 22 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. 

86 EST ceļošanas izdevumi ir ļoti mazi. Tomēr iestāde 2022. gadā plāno 
samazinājumu par 17 % salīdzinājumā ar 2019. gadu. 

Izņemot Komisiju, iestādes nav lēmušas par būtiskām izmaiņām savās ēku stratēģijās 

87 Iestāžu ēku īpašumtiesību struktūra atšķiras atkarībā no iestādes un atrašanās 
vietas18. Atkarībā no tā, vai iestādēm pieder vai tās īrē savas ēkas, tām nav tādu pašu 
finansiālo ierobežojumu vai stimulu samazināt biroja telpu platību, lai panāktu 
ietaupījumus. Tāldarbs ietekmē telpu izmantošanas vidējo rādītāju. Tāldarba plašāka 
izmantošana pēc pandēmijas varētu vēl vairāk samazināt vidēji aizņemto biroju telpu 
platību iestādēs. 

88 Parlamentam pieder lielākā daļa tā ēku. 2018. gadā iestāde pieņēma savu pašreiz 
spēkā esošo ēku stratēģiju. Iestāde nav pieņēmusi lēmumu samazināt biroju telpu 
platību Briselē, taču saskaņā ar savu politiku nostiprināt īpašumtiesības uz ēkām tā 
izmantoja no 2020. gada budžeta pāri palikušos līdzekļus un iegādājās (par 
74,9 miljoniem EUR) ēku, kuru netālu no savām centrālajām telpām tā iepriekš nomāja. 
Luksemburgā KAD II ēkas būvniecības plāni tika vēlreiz grozīti, daļēji ņemot vērā 
izmaiņas darba praksē. Parlaments nolēma neīstenot dažus projekta posmus, kuru 
izmaksas tas aplēsa 18,6 miljonu EUR apmērā (4 % no kopējām izmaksām). 

                                                      
17 Analīze saistībā ar iespējamiem ietaupījumiem ES budžetā, ja Eiropas Parlaments 

centralizētu savas darbības. 

18 Īpašais ziņojums 34/2018 “ES iestāžu biroju telpas”. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_LV.pdf
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89 Padomei pieder visas biroju telpas. Šīs revīzijas laikā Padome apsvēra jaunu ēku 
stratēģiju. 

90 Komisijas biroju struktūra ir daudzveidīgāka nekā citās iestādēs, jo ēkas tai ir 
īpašumā, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa nomā. Tā arī ir iestāde ar lielāko nekustamo 
īpašumu portfeli, un tādējādi tai ir vairāk ietaupījuma iespēju. Jaunu darba veidu 
ieviešanu Komisija sāka jau pirms Covid-19 krīzes, un krīzes iespaidā tā ir nolēmusi 
plašāk izstrādāt šo koncepciju. Komisijas Briselē esošo ēku stratēģijā 2022.–
2030. gadam ir paredzēts līdz 2030. gadam par 25 % samazināt biroju ēku aizņemto 
platību un par trešdaļu samazināt izdevumus (kopā 73,1 miljons EUR laikposmā no 
2021. līdz 2030. gadam). Šo plānu pamatā ir pieņēmums, ka vismaz 20 % darbinieku 
izvēlēsies tāldarbu un ka pēc darbības jomām piešķirtas kopīgās telpas pakāpeniski 
aizstās individuālos birojus. Vēl nav pieņemts lēmums par Komisijas biroju telpu 
platības būtisku samazināšanu Luksemburgā, taču ir pieņemti vietējās ēku stratēģijas 
plāni attiecībā uz telpām, kas piešķirtas pēc darbības jomām. 

91 EST politika ir iegādāties ēkas, kuras tā izmanto. 2021. gada jūlijā pieņemtie 
tāldarba noteikumi ļaus tāldarbu izmantot plašāk nekā iepriekš, taču revīzijas laikā 
iestāde neplānoja pārskatīt savu ēku stratēģiju īstermiņā, izvēloties nogaidīt dažus 
gadus, lai izvērtētu vajadzības, ko rada jaunie darba veidi. 

Nav skaidri apzinātas iespējas mazināt ietekmi uz vidi 

92 Izmaiņas ceļošanā un ēku plānojumā, kā arī tāldarba paplašināšana sniedz 
revidētajām iestādēm iespējas mazināt to ietekmi uz vidi. To apzinās visi, taču iestādes 
savās vides stratēģijās to atspoguļo atšķirīgā tempā. 

93 Parlaments 2019. gada beigās pieņēma virkni vidisko rādītāju, lai novērotu savu 
vidisko sniegumu. Nākamajā vidusposma novērtējumā (2020. gada decembris) tika 
izklāstīta pandēmijas laikā ieviesto jauno darba veidu ietekme, norādot scenārijus, kā 
iestāde varētu tos izmantot, jo īpaši, lai samazinātu ar transportu saistītās emisijas. 
Komisijas zaļināšanas stratēģijas galvenais mērķis ir līdz 2030. gadam panākt 
klimatneitralitāti, samazinot biroju telpu platību, izmantojot ēkas ar mazu enerģijas 
patēriņu, uzlabojot energoefektivitāti (ar tehniskiem uzlabojumiem un uzvedības 
maiņu) un samazinot ceļošanas radītās emisijas. Lai īstenotu šo pēdējo punktu, 
Komisija platformā, ko tā izmanto komandējumu pārvaldībai, ir ieviesusi emisiju 
kalkulatoru. 
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Secinājumi un ieteikumi 
94 Mēs secinām, ka ES iestādes ir apliecinājušas savu noturību, saskaroties ar Covid-
19 pandēmiju. Iestāžu reakcija bija ātra un elastīga, un tās guva labumu no 
iepriekšējām investīcijām digitalizācijā. Tomēr tās vēl nav pilnībā izvērtējušas, kādā 
mērā jaunie darba veidi, kas ieviesti, reaģējot uz Covid-19, varētu būt efektīvi vai radīt 
ietaupījumus pēckrīzes apstākļos. 

95 Mēs konstatējām, ka iestāžu darbības nepārtrauktības plāni pirms Covid-19 krīzes 
sākuma atbilda noteiktajiem standartiem. Tomēr tie tika izstrādāti, lai risinātu 
jautājumus saistībā ar notikumiem ar lielu īstermiņa ietekmi, nevis Covid-
19 izraisītajiem ilgtermiņa traucējumiem (14.–19. punkts). 

96 Covid-19 krīze neatbilda iestāžu darbības nepārtrauktības plānos paredzēto 
traucējumu modelim. Lai organizētu savu reakciju īstermiņā, iestādes paturēja 
attiecīgos darbības nepārtrauktības plānu elementus un pielāgoja plānus Covid-
19 pandēmijas īpašajām iezīmēm. Iestāžu nepārtrauktības plānos nebija noteikts 
neviens forums, kurā ātri savstarpēji apspriesties par lēmumiem, ko tās pieņem, 
reaģējot uz krīzi. Lai nodrošinātu zināmu saskaņotību īstenotajos pasākumos, iestādes 
apmainījās ar informāciju, balstoties uz esošajām struktūrām, un spēja mazināt savu 
reaģēšanas pasākumu atšķirības. Iestāžu autonomija, atšķirīgās lomas un dažādie 
valstu noteikumi, kas tām bija jāņem vērā, ierobežoja to spēju rīkoties identiski (20.–
27. punkts). 

1. ieteikums. Darbības nepārtrauktības plānos iekļaut 
ilgtermiņa traucējumus un iestāžu sadarbību 

Iestādēm jābalstās uz pieredzi, kas gūta, reaģējot uz Covid-19 krīzi, un savos darbības 
nepārtrauktības plānos jāiekļauj pasākumi saistībā ar ilgtermiņa traucējumiem. 
Darbības nepārtrauktības plānos jāiekļauj arī iestāžu sadarbības kārtība gadījumiem, 
kas ietekmē visas iestādes. 

Ieviešanas mērķtermiņš: 2023. gada 1. ceturksnis. 

97 Mēs konstatējām, ka iestāžu elastīgā reakcija uz krīzi ļāva tām līdz minimumam 
samazināt traucējumus. Vajadzības gadījumā tās pielāgoja savu reglamentu, rīkojās 
elastīgi, pielāgojot darba veidus, lai varētu veikt savas pamatdarbības, un turpināja 
pildīt funkcijas, kas tām piešķirtas ar Līgumiem. Tām izdevās pieņemt svarīgas politikas 
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iniciatīvas un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, kā arī turpināt pasludināt 
spriedumus līdzīgā līmenī kā gados pirms Covid-19 krīzes (28.–38. punkts). 

98 Iestādes īstenoja pasākumus ar mērķi aizsargāt savu darbinieku veselību un 
saglabāt darbības nepārtrauktību. Tās vadījās pēc Starpiestāžu Medicīnas kolēģijas 
sniegtajiem medicīniskajiem ieteikumiem un ierobežojumus pielāgoja mītnes valsts 
tiesību aktos noteiktajiem obligātajiem ierobežojumiem vai tos pastiprināja. 
Darbinieku atbalstam ieviestie pasākumi (aprīkojums, mācības, sociālie pasākumi) 
efektīvi palīdzēja saglabāt nemainīgu sniegumu krīzes laikā (39.–48. punkts). 

99 Krīzes sākumā iestādēm bija atšķirīgs aprīkojuma līmenis, kas paredzēts tam, lai 
darbinieki varētu strādāt attālināti, bet visām iestādēm sešu nedēļu laikā izdevās 
nodrošināt tāldarba risinājumus visiem darbiniekiem (49.–54. punkts). Iestādes labi 
izmantoja sadarbības rīkus. Konkrētu vajadzību, kā arī datu aizsardzības, drošības un 
konfidencialitātes jautājumu dēļ iestādes šos rīkus ieviesa atšķirīgā ātrumā un izvēlējās 
dažādus pakalpojumu sniedzējus (55.–62. punkts). Covid-19 krīzes laikā ieviestais darba 
režīms palielināja vajadzību pēc bezpapīra darbplūsmām ES iestādēs. Darbplūsmu 
digitalizācija pavirzījās uz priekšu, taču to īstenošana līdz ar tādiem risinājumiem kā e-
rēķini un kvalificēts elektroniskais paraksts iestādēs bija nevienmērīga. Neraugoties uz 
panāktajiem uzlabojumiem, administratīvie pakalpojumi vēl nav pilnībā digitalizēti. Jo 
īpaši attiecībā uz e-rēķiniem ne visas iestādes iekšēji uzrauga vai veicina to 
izmantošanu (63.–67. punkts). 

2. ieteikums. Turpināt attīstīt administratīvo pakalpojumu 
digitalizāciju 

Iestādēm jābalstās uz pieredzi, kas gūta, reaģējot uz Covid-19 krīzi, un arī turpmāk 
jādigitalizē administratīvie pakalpojumi, proti: 

a) jāveicina bezpapīra darbplūsmu ieviešana un jāpaplašina elektroniskā paraksta, 
tostarp kvalificēta elektroniskā paraksta, izmantošana; 

b) jāuzrauga un jāpaplašina elektronisko rēķinu izmantošana. 

Ieviešanas mērķtermiņš: 2023. gada 4. ceturksnis. 

100 Iestādes jau krīzes sākumā pievērsās gūto atziņu izvērtēšanai un visas krīzes 
gaitā turpināja izsvērt apstākļus pēc Covid-19 pandēmijas (68.–71. punkts). Mēs 
konstatējām, ka visas revidētās iestādes, kas bija ieviesušas attālinātus risinājumus 
pamatdarbību veikšanai, nonāca pie līdzīga secinājuma: attālinātās sanāksmes ir 
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alternatīvs risinājums traucējumu vai ārkārtas situāciju laikā, un tās var būt noderīgas 
konkrētiem mērķiem, piemēram, steidzamām konsultācijām un informācijas apmaiņai, 
taču ar tām nevar aizstāt klātienes sanāksmes, kas nepieciešamas pamatdarbībām 
ilgtermiņā (72.–76. punkts). Iestādes ir ietvērušas plašākas tāldarba iespējas 
noteikumos, ko tās izstrādājušas apstākļiem pēc Covid-19. Lai gan augstais tāldarba 
līmenis ir izrādījies noderīgs krīzes situācijā, tā efektivitāte salīdzinājumā ar darba 
režīmu pirms Covid-19 ne vienmēr ir izvērtēta situācijās, kas nav saistītas ar krīzi (77.–
79. punkts). 

101 Covid-19 krīzei bija ierobežota īstermiņa finansiālā ietekme uz iestādēm, jo 
dažās izdevumu jomās, piemēram, ceļošanā, panāktie ietaupījumi tika izmantoti, lai 
finansētu ieguldījumus IT. Šīs darba režīma pārmaiņas paātrināja krīze, un visas 
iestādes paredz, ka ceļošana un ēku pārvaldība pēc Covid-19 būs atšķirīga. Tomēr tās 
nav konsekventi izvērtējušas iespējamos ietaupījumus, ko radītu jaunie darba veidi. 
Tāpat iestādes vēl nav konsekventi novērtējušas jauno darba veidu ietekmi uz to vides 
politiku (80.–93. punkts). 

3. ieteikums. Izvērtēt jauno darba veidu piemērotību apstākļos 
pēc Covid-19 

Izvērtējumos par jauno darba veidu izmantošanu apstākļos pēc Covid-19 iestādēm: 

a) jānovērtē pilnībā attālināto sanāksmju un hibrīdsanāksmju piemērotība 
salīdzinājumā ar klātienes sanāksmēm un jāpieņem vadlīnijas par attālinātu darbu 
atkarībā no uzdevuma; 

b) jānovērtē tāldarba ietekme un vajadzības gadījumā jāpielāgo noteikumi pēc 
Covid-19 krīzes; 

c) jāuzrauga jauno darba veidu ietekme uz budžetu, jo īpaši attiecībā uz ēkām, un 
jāziņo par to; 

d) jāuzrauga jauno darba veidu ietekme uz vidi un jāziņo par to. 

Pamatojoties uz šiem izvērtējumiem, iestādēm jālemj par iespējamām izmaiņām 
jaunajā darba režīmā. 

Ieviešanas mērķtermiņš: 2024. gada 2. ceturksnis. 
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Šo ziņojumu 2022. gada 14. jūnijā Luksemburgā pieņēma V apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. Covid-19 ietekme uz revidēto iestāžu darbību 
Turpmākajās tabulās ir atspoguļota Covid-19 krīzes ietekme uz revidēto iestāžu pamatdarbībām. 

1. tabula. Parlamenta darbība skaitļos, 2018.–2021. gads 

 Plenārsesiju skaits Plenārsesijas vidējais 
ilgums Balsu skaits 

 

sesijas 
(četru dienu 
sesijas, kas 

parasti notiek 
Strasbūrā) 

papildu sesijas 

(divu dienu sesijas 
Briselē) 

stundas tiesību akti nenormatīvi teksti 

2018. gads (viss gads) 12 3 32 h 8 min 258 301 

2019. gads (viss gads) 11 5 24 h 9 min 364 182 

2020. gads (viss gads) 11 6 15 h 29 min 202 182 

2021. gads (līdz 
novembrim) 

10 2 28 h 24 min 185 224 

Avots: EP dati (PRES ĢD un IPOL ĢD). *ERP aprēķins. 
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2. tabula. Padomes darbība skaitļos, 2018.–2020. gads

Sanāksme 2018. gads 2019. gads 
2020. gads 

Kopā Klātbūtne Videokonference 

Samiti 15 17 23 15 8 

Padomes 
sanāksmes 75 80 116 31 85 

COREPER 117 124 154 152 0 

50. panta
Pastāvīgo
pārstāvju
komiteja (Brexit)

29 28 3 3 0 

Darba grupas 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

50. panta darba
grupa (Brexit) 61 28 0 0 0 

Kopā 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Avots: ERP, pamatojoties uz ORG ĢD 2020. gada darbības pārskatu. 
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3. tabula. Komisijas darbība skaitļos, 2018.–2021. gads

2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Kopējais 
pieņemto 
tiesību aktu 
skaits 

9 668 9 255 9 706 10 163 

Ar Covid-19 krīzi 
saistītie tiesību 

akti 
Neattiecas 1 372 

(14,1 %) 
1 102 
(10,8 %) 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 
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4. tabula. Tiesvedība skaitļos, 2017.–2021. gads 

 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2017.–2019. gads 
(vidēji) 2020. gads 2021. gads 

Ierosinātās lietas (abas jurisdikcijas) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Organizētās tiesas sēdes (Tiesa) 263 295 270 276 157 107 

Organizētās tiesas sēdes (Vispārējā tiesa) 333 333 255 307 227 240 

Slēgtas lietas (abas jurisdikcijas) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Slēgtas lietas (Tiesa) 699 760 865 775 792 772 

Slēgtas lietas (Vispārējā tiesa) 895 1 009 874 926 748 951 

Neizskatītās lietas (Tiesa) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Neizskatītās lietas (Vispārējā tiesa) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Vidējais tiesvedības ilgums (Tiesa) 16,40 mēneši 15,70 mēneši 14,40 mēneši 15,50 mēneši 15,40 mēneši 16,60 mēneši 

Vidējais tiesvedības ilgums (Vispārējā 
tiesa) 16,30 mēneši 20,00 mēneši 16,90 mēneši 19,00 mēneši 15,40 mēneši 17,30 mēneši 

Avots: ERP, pamatojoties uz Tiesas gada darbības pārskatiem par 2017.–2020. gadu un atbildēm uz ERP anketas jautājumiem. 
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II pielikums. Pasākumi, kas ieviesti darbinieku atbalstam tāldarbā Covid-19 krīzes laikā līdz 2021. gada 
beigām 

Pasākums Parlaments Padome Komisija EST 

Papildu 
IT aprīkojums 

Jā 
2326 ekrāni, 2069 klaviatūras 

un 1968 peles (2020. gada 
novembrī) 

Jā 
No 2020. gada novembra 

izsniegti mājas biroja 
komplekti (ekrāns, 

klaviatūra, dokstacija) 

Jā 
2020. gada novembris: 

atlīdzības maksājums par 
ekrānu (līdz 150 EUR) 

2021. gada jūnijs: IT komplekts 
(dokstacijas, klaviatūra, peles). 

Jā 
No 2021. gada maija 

izsniegti aptuveni 1000 IT 
komplekti (ekrāns, 

klaviatūra, dokstacija) 

Papildu 
aprīkojums 
(mēbeles) 

Jā 
Izsniegti 378 ergonomiskie 

krēsli (līdz 2020. gada 
novembrim) 

Nē 

Jā 
No 2020. gada novembra: 
atlīdzības maksājums par 

krēslu (līdz 200 EUR) 

Jā 
2021. gada martā tika 

izsniegti aptuveni 
600 biroja krēsli 

Komunikācijas 
izmaksu 
segšana 

Jā 
40 EUR mēnesī Nē Nē Nē 

Tāldarbs ārpus 
darba vietas 

Pienācīgi pamatotos 
gadījumos (ģimene, veselība) 

kā nepilna laika darbs, 
apturot 

ekspatriācijas/ārvalstnieka 
pabalstus. 

Zaudēja spēku 31.12.2021. 

Ar nosacījumu, ka to ir 
atļāvusi vadība un tas ir 
savietojams ar dienesta 

interesēm. 
Standarta noteikumi paredz 
160 dienas karjeras laikā un 

5 dienas gadā. 

Pienācīgi pamatotos 
gadījumos (ģimene, veselība). 
Papildus iepriekš minētajam: 
2020. gadā 10 dienas kopā ar 

Ziemassvētku brīvdienām. 
2021. gadā 10 dienas kopā ar 

vismaz 5 brīvdienām. 

Pienācīgi pamatotos 
gadījumos (ģimene, 

veselība) un brīvdienās 
(Lieldienas, Ziemassvētki, 

vasara). 
Pēc 2021. gada septembra: 
tikai pienācīgi pamatotos 

gadījumos. 
Avots: ERP, pamatojoties uz iestāžu sniegto informāciju. 
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III pielikums. Tāldarba organizēšana revidētajās iestādēs pēc Covid-19 

Parlaments Padome Komisija EST 

Noteikumi ir spēkā no 
2021. gada septembra 

Darbinieki var strādāt tāldarbā 
procentuālu daļu no sava darba 
laika: 

o 20 % (tiesības, nav 
nepieciešams vadītāja 
apstiprinājums); 

o 40 % (ar vadītāja 
apstiprinājumu); 

o 60 % (ar vadītāja 
apstiprinājumu). 

Apstiprinājumu piešķir uz sešiem 
mēnešiem vai gadu, un to var 
pagarināt. 

Tāldarbs ārpus darba vietas nav 
atļauts. 

Noteikumi ir spēkā no 
2020. gada februāra 

Darbinieki var strādāt 
tāldarbā līdz 80 % no sava 
darba laika. 

Tāldarbs ārpus darba vietas ir 
atļauts līdz piecām dienām 
gadā un papildu 160 dienām 
darbinieka karjeras laikā, ja to 
apstiprina vadītājs. 

Noteikumi ir pieņemti 2022. gada 
martā 

Darbiniekiem ir tiesības strādāt 
tāldarbā līdz 20 % no sava darba 
laika. 

Maksimālais atļautais tāldarba 
īpatsvars ar vadītāja apstiprinājumu ir 
60 %. 

Tāldarbs ārpus darba vietas ir atļauts 
līdz desmit dienām gadā kopā ar 
vismaz piecām atvaļinājuma dienām, 
ja to apstiprina vadītājs. 

Izņēmuma gadījumos Komisijas 
Cilvēkresursu ģenerāldirektorāts pēc 
apspriešanās ar darbinieka tiešo 
vadītāju var piešķirt atļauju uz vienu 
mēnesi, ko var atjaunot ar tādiem 
pašiem nosacījumiem. 

Noteikumi ir pieņemti 
2021. gada jūlijā un ir spēkā no 
2022. gada 2. ceturkšņa 

Tāldarbs ir atļauts visos 
dienestos. 

Precīzu kārtību (uzdevumi, 
obligātā klātbūtne telpās, 
maksimālais tāldarba atļaujas 
ilgums) nosaka katra dienesta 
augstākā vadība. 

Tāldarbam nepieciešams vadītāja 
apstiprinājums. 

Tāldarbs ārpus darba vietas ir 
atļauts ar vadītāja 
apstiprinājumu uz ierobežotu 
laiku, ja tam ir pamatojums un ja 
tas ir savietojams ar dienesta 
interesēm. 

Avots: ERP, pamatojoties uz iestāžu sniegto informāciju. 
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Saīsinājumi 
COREPER: ES dalībvalstu valdību pastāvīgo pārstāvju komiteja 

CPQS: Comité préparatoire des questions statutaires (Sagatavošanas komitejas 
Civildienesta noteikumu jautājumos) 

DFS: daudzgadu finanšu shēma 

DNP: darbības nepārtrauktības plāns 

EBTA: Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija 

EDAU: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

EP deputāts: Eiropas Parlamenta deputāts 

ES Tiesa: Eiropas Savienības Tiesa 

IMB: Starpiestāžu Medicīnas kolēģija 

NGEU: NextGenerationEU 

PVO: Pasaules Veselības organizācija 

VDI: virtuālā datora infrastruktūra 

VPN: virtuāls privāts tīkls 
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Glosārijs 
COREPER: Dalībvalstu pārstāvju komiteja, kas atbild par Eiropas Savienības Padomes 
darba sagatavošanu. 

E-rēķins: rēķins, ko izsniedz, nosūta un saņem strukturētā elektroniskā formātā, ļaujot 
to automātiski apstrādāt. 

ES iestāžu loceklis: persona, kas ir vai nu iecelta, vai ievēlēta kādā ES iestādes 
lēmējinstitūcijā. 

Kvalificēts elektroniskais paraksts: elektroniskais paraksts, kam saskaņā ar ES tiesību 
aktiem ir tāds pats juridiskais spēks kā parakstam rokrakstā, bez atteikuma iespējām. 

Mākoņdatošana: attālināta datu apstrāde un glabāšana internetā. 

Virtuālā datora infrastruktūra: datoru vide, kas ir viesota centrālajā serverī un ir 
pieejama no personālā datora un citām ierīcēm. 

Virtuāls privāts tīkls: sistēma, kas ļauj lietotājiem attālināti, izmantojot internetu, 
piekļūt drošam tīklam. 
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Iestāžu atbildes 
 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Laika grafiks 
 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61688
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61688
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Revīzijas darba grupa 
ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas 
jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. 
ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka 
ietekme, proti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo 
ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības 
intereses. 

Šo lietderības revīziju veica V apakšpalāta, kura revidē Savienības finansēšanu un 
pārvaldību un kuru vada ERP loceklis Tony Murphy. Revīziju vadīja ERP loceklis   
Marek Opioła, un viņam palīdzēja locekļa biroja vadītāja Kinga Wisniewska-Danek un 
biroja atašejs Bernard Witkos, atbildīgais vadītājs Colm Friel, darbuzdevuma vadītāja 
Marion Kilhoffer, revidenti Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot un Nikolaos Kylonis. 
Grafisko atbalstu sniedza Jesús Nieto Muñoz un Alexandra Mazilu. Lingvistisko 
atbalstu sniedza Richard Moore. 

No kreisās: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhoffer, Marek Opioła,  
Kinga Wisniewska-Danek, Tomasz Kokot, Colm Friel. 
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AUTORTIESĪBAS 
© Eiropas Savienība, 2022. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku nosaka ar ERP Lēmumu 
Nr. 6-2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu. 

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, 
kurš pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tādējādi atkalizmantošana parasti ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas visas izmaiņas. ERP satura 
atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt tā sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām. 

Jāsaņem papildu atļauja, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, 
piemēram, ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas darbu. 

Ja šāda atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, var būt nepieciešams prasīt 
atļauju tieši autortiesību īpašniekiem. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

ERP logotipa izmantošana 

ERP logotipu nedrīkst izmantot bez ERP iepriekšējas piekrišanas. 

PDF ISBN 978-92-847-8367-0 1977-5717 doi:10.2865/152506 QJ-AB-22-016-LV-N 
HTML ISBN 978-92-847-8374-8 1977-5717 doi:10.2865/306205 QJ-AB-22-016-LV-Q 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Šajā revīzijā tika vērtēta ES iestāžu noturība, saskaroties ar 
Covid-19 krīzi, proti, kā iestādes pārvarēja pandēmijas radītās 
grūtības un kādus secinājumus tās ir izdarījušas. Mēs 
secinājām, ka, lai gan iestāžu darbības nepārtrauktības plāni 
bija izstrādāti īstermiņa traucējumiem un tiem bija atšķirīgs 
sagatavotības līmenis, iestādes apliecināja savu noturību Covid-
19 krīzes apstākļos, pateicoties ātrajai un elastīgajai reakcijai un 
iepriekš veiktajām investīcijām digitalizācijā. Tomēr pēckrīzes 
apstākļos tām labāk jāizvērtē jaunie darba veidi, kas ieviesti, 
reaģējot uz Covid-19. Mēs iesakām iestādēm savos darbības 
nepārtrauktības plānos iekļaut ilgtermiņa traucējumus, 
turpināt attīstīt administratīvo pakalpojumu digitalizāciju un 
izvērtēt, vai jaunie darba veidi ir piemēroti apstākļiem pēc 
Covid-19. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 
287. panta 4. punkta otro daļu. 
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