
 

      

 

 

 APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Stradiņa universitātes 

rektora 2016. gada 15. decembra 

rīkojumu Nr. 2-3/242 

 

 

KĀRTĪBA,  

 kādā organizē un noformē komandējumus un attaisnotu prombūtni un veic to 

apmaksu  

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. un 76. panta pirmo 

daļu, LR Darba likuma 53., 76. un 

130.pantu un LR MK 2010.gada 

12.oktobra noteikumiem Nr. 969 

„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība kādā organizē un noformē komandējumus un attaisnotu prombūtni, un veic 

to apmaksu (turpmāk – Kārtība) nosaka komandējumu un attaisnotas prombūtnes 

noformēšanu Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) braucieniem uz noteiktu 

laiku Latvijas Republikā vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku 

(ja darbinieka pastāvīgā darbavieta ir ārvalstis). 

1.2. Kārtība un citi RSU iekšējie normatīvie akti piemērojami, ciktāl ārējos normatīvajos 

aktos, projektu līgumos un citos saistošajos dokumentos nav noteikts citādi. 

Komandējumi var tikt finansēti no dažādiem finanšu avotiem: RSU pamatbudžeta 

vai projektu līdzekļiem, Erasmus+ programmas un citu  mērķfinansējumu līdzekļiem. 

1.3.  Par komandējumu uzskatāms ar RSU rektora rakstisku rīkojumu apstiprināts RSU 

personāla vai citas fiziskās personas, kura nav nodarbināta RSU, brauciens uz 

noteiktu laiku (tajā skaitā uz 1 (vienu) darba dienu) uz citu apdzīvotu vietu Latvijas 

Republikā vai uz ārvalstīm, lai pildītu darba uzdevumus vai papildinātu zināšanas un 

paaugstinātu kvalifikāciju, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, lai pildītu darba 

vai papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju. 

1.4. Ar attaisnotu prombūtni, saglabājot darba samaksu, šīs Kārtības ietvaros saprot darba 

jautājumu risināšanu ārpus darba līgumā noteiktās darbavietas, kā arī gadījumus, kad 

darbinieks neveic tiešos pienākumus attaisnojošu iemeslu dēļ un prombūtne ir ilgāka 

par 1 (vienu) darba dienu. Par attaisnotu prombūtni, kas nav ilgāka par 1 (vienu) 

darba dienu, Kārtības 2.1. punktā noteiktais pieteikums nav jāiesniedz, bet 

personālam tā jāsaskaņo ar tiešo vadītāju vai struktūrvienības vadītāju.  

1.5. Attaisnota prombūtne 1 (viena) kalendāra gada laikā kopumā nedrīkst pārsniegt 10 

(desmit) darba dienas. Attaisnotas prombūtnes uzskaiti veic Personāla departaments. 

Noteiktā limita pārsnieguma gadījumā, jāvadās saskaņā ar tiešā vadītāja vai 

struktūrvienības vadītāja un Personāla departamenta ieteikumiem (piemēram, 

jāizmanto ikgadējais apmaksātais atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba samaksas 

saglabāšanas u.c.). Ar rektora rīkojumu var tikt apstiprinātas izmaiņas attaisnotas 

prombūtnes piešķiršanas kārtībā noteiktām RSU struktūrvienībām.   

http://www.likumi.lv/doc.php?id=63545&mode=DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=63545&mode=DOC
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1.6. Pakalpojuma sniedzējs Kārtības ietvaros ir ceļojumu aģentūra vai cits uzņēmums, ar 

kuru RSU ir noslēgusi līgumu vai vispārīgo vienošanos par transporta biļešu, 

apdrošināšanas polišu piegādi, viesnīcu rezervāciju veikšanu un vīzu noformēšanu. 

1.7. Erasmus+ programmas KA103 aktivitātes ietvaros no RSU budžeta līdzekļiem tiek 

segti ceļa izdevumi (ceļojuma biļetes un ceļojuma apdrošināšana) saskaņā ar 

noteiktajiem limitiem.  

1.8. Kārtība netiek piemērota komandējumu noformēšanai, ja Eiropas Savienības vai citu 

projektu ietvaros pastāvošie normatīvie akti, noslēgtie sadarbības, iepirkuma vai citi 

līgumi paredz atšķirīgu kārtību. 

1.9. Komandētā persona (turpmāk – persona) Kārtības izpratnē ir RSU personāls 

(akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studējošie, to skaitā maģistranti, 

doktoranti un rezidenti), kā arī citas fiziskās personas, kuras nav darba attiecībās ar 

RSU.   

1.10. Komandējumu kontaktpersona Kārtības izpratnē ir RSU nozīmēts, līgumā vai 

vispārīgās vienošanās par transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegādi, viesnīcu 

rezervāciju veikšanu un vīzu noformēšanu norādīta persona. 

1.11. Komandētajai personai tiek atlīdzināti izdevumi, kas rodas komandējuma laikā, vai 

kas ir saistīti ar komandējumu. Komandējuma izdevumus atlīdzina, ievērojot 

Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 8. punkta prasībām. 

 

2. Komandējumu un attaisnotas prombūtnes noformēšana 

2.1. Lai noformētu komandējumu vai attaisnotu prombūtni, ir aizpildāma veidlapa 

Nr. KAP-1 “Pieteikums/rīkojums komandējuma/attaisnotas prombūtnes piešķiršanai” 

(turpmāk – Pieteikums). Pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 

dienas pirms komandējuma vai attaisnotas prombūtnes, iepriekš saskaņojot ar tiešo 

vadītāju vai struktūrvienības vadītāju un projekta vadītāju. Neiekļaušanās norādītajā 

termiņā ir pieļaujama izņēmuma kārtā objektīvu iemeslu dēļ, bet jebkurā gadījumā 

var būt pamats Pieteikuma noraidīšanai. 

2.2. Pieteikumam pievieno ielūgumu, pasākuma programmu un citus ar komandējumu 

vai  attaisnotu prombūtni saistītos pamatojošus dokumentus, ja tādi ir pieejami.  

2.3. Kolektīva komandējuma Pieteikumu (RSU sporta komandas, koris, deju kolektīvs) 

aizpilda kolektīva pārstāvis. Pieteikumā norāda kopējās kolektīva izmaksas, pievieno 

dalībnieku sarakstu, norādot katra dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un citu 

informāciju, ja nepieciešams.  

2.4. Pieteikumu iesniedz Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Kārtības 2.1. punktā 

noteiktajā termiņā. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa veic saņemto Pieteikumu 

reģistrāciju un informē Komandējumu kontaktpersonu par saņemto Pieteikumu 

elektroniskā veidā. 

2.5. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa nepieņem nepilnīgi vai kļūdaini noformētu 

Pieteikumu. Par nepilnīgi vai kļūdaini noformētu Pieteikumu Dokumentu pārvaldības 

un arhīva daļa informē tā iesniedzēju un dokuments netiek reģistrēts. Ja uz vienu 

galamērķi komandējumā dodas vairāku struktūrvienību personas, komandējuma 

pieteikumu iespēju robežās noformē visām personām vienlaicīgi, kā arī vienlaicīgi 

iesniedz informāciju transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegādei, viesnīcu 

rezervācijas veikšanai un vīzu noformēšanai. 

2.6. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa reģistrētos Pieteikumus un tiem pievienotos 

dokumentus nodod tālākai vizēšanai, atbilstoši shēmās norādītajai dokumentu 

virzībai (Kārtības 1.pielikums): 

2.6.1. RSU finansējums; 

2.6.2. Projektu gadījumos (RSU personāls); 

2.6.3. Projektu gadījumos (nav RSU personāls); 

2.6.4. Erasmus+ programmas KA103 aktivitāte. 



3 

 

2.7. Lēmumu par komandējuma vai attaisnotas prombūtnes piešķiršanu pieņem rektors, 

noformējot rezolūciju. Ar rezolūcijas noformēšanu Pieteikums iegūst rīkojuma 

statusu. 

2.8. Personāla departaments resursu vadības sistēmā ievada informāciju par personas 

komandējumu vai attaisnotu prombūtni. 

2.9. Apstiprināto komandējuma/attaisnotas prombūtnes rīkojumu Dokumentu pārvaldības 

un arhīva daļa reģistrē Dokumentu Vadības sistēmā (turpmāk – DVS), piešķirot 

rīkojuma datumu un numuru. 

2.10. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa ar rīkojumu par komandējuma, attaisnotas 

prombūtnes piešķiršanu vai noraidījumu iepazīstina rīkojumā norādītas personas un 

Komandējumu kontaktpersonu. 

2.11. Pēc RSU rektora vai prorektora pieprasījuma Personāla departaments apkopo un 

iesniedz pārskatus par komandējumiem un attaisnotām prombūtnēm. 

 

3. Komandējuma biļešu, viesnīcu, vīzu un apdrošināšanas noformēšana 

3.1. Lai Komandējuma kontaktpersona varētu veikt komandējuma biļešu (aviobiļetes, 

dzelzceļa un autobusu biļets u.c.), viesnīcu, vīzu, apdrošināšanas un citu 

nepieciešamo dokumentu iegādi un pakalpojumu rezervāciju, vienlaikus ar 

Pieteikuma iesniegšanu Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai, bet ne vēlāk kā 

Pieteikuma apstiprināšanas dienā, persona aizpilda veidlapu Nr. KAP-6 “Informācija 

komandējuma biļešu, viesnīcu, vīzu un apdrošināšanas iegādei” (turpmāk – 

Komandējuma informācija) un nosūta elektroniski Komandējumu kontaktpersonai uz 

e-pastu komandējumi@rsu.lv. 

3.2. Komandējuma biļešu (aviobiļetes, dzelzceļa un autobusu biļetes u.c.), viesnīcu, vīzu, 

ceļojuma apdrošināšanas un citu nepieciešamo dokumentu iegādi un pakalpojumu 

rezervāciju veic RSU saskaņā ar noslēgto līgumu vai vispārīgo vienošanos par 

transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegādi, viesnīcu rezervāciju veikšanu un 

vīzu noformēšanu pēc nepieciešamības.  

3.3. Ja komandējumā dodas persona, kura nav RSU personāls, Komandējuma 

informācijas formu komandējuma biļešu, viesnīcas, vīzas un komandējuma 

apdrošināšanas iegādei aizpilda projekta vadītājs vai atbildīgais struktūrvienības 

vadītājs un nosūta Kārtības 3.1. punktā noteiktajā termiņā Komandējuma 

kontaktpersonai uz e-pastu komandejumi@rsu.lv.  

3.4. Pamatojoties uz apstiprināto rīkojumu par komandējuma piešķiršanu un saskaņā ar 

Komandējuma informācijas formā (ja tāda ir iesniegta) norādīto informāciju, 

Komandējumu kontaktpersona nosūta pieprasījumu Pakalpojumu sniedzējam vai 

veic pieprasījumu online rezervācijas sistēmā.  

3.5. Pēc pakalpojumu piedāvājumu saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja vai online 

rezervēšanas sistēmā, Komandējumu kontaktpersona saskaņo ar personu elektroniski 

un veic atbilstošākā piedāvājuma rezervāciju atbilstoši shēmās norādītajai 

dokumentu virzībai (Kārtības 1.pielikums): 

3.5.1. RSU pamatbudžeta finansējuma gadījumā pakalpojuma finanšu piedāvājums 

tiek saskaņots ar personu, kura dodas komandējumā; 

3.5.2. Ja pakalpojuma rezervācijas faktiski piedāvātā izmaksu summa pārsniedz 

vairāk par 10% pieteikumā norādīto plānoto komandējuma izdevumu 

kopsummu, Komandējumu kontaktpersona noskaidro līdzekļu pieejamību 

Finanšu departamenta Finanšu analīzes nodaļā (turpmāk -  Finanšu analīzes 

nodaļā). Ja līdzekļi ir pieejami struktūrvienības budžetā, Finanšu analīzes 

nodaļa informē par struktūrvienības komandējumu budžeta limita 

pietiekamību, lai segtu lielākus izdevumus. Komandējumu kontaktpersona 

informē elektroniski par izmaiņām personu un struktūrvienības vadītāju; 

3.5.3. Ja Finanšu analīzes nodaļa konstatē, ka faktiskais cenu piedāvājums 

pārsniedz struktūrvienībai pieejamo kopējo komandējuma budžetu vairāk par 

5% vai vairāk par 100 EUR, ir nepieciešams rektora apstiprinājums par 

mailto:komandējumi@rsu.lv
mailto:komandejumi@rsu.lv
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papildus budžeta līdzekļiem.  Attiecīgi persona aizpilda veidlapu Nr. KAP-5 

“Iesniegums/rīkojums par izmaiņām komandējumā/ attaisnotā prombūtnē” 

(turpmāk – Iesniegums/rīkojums par izmaiņām), pamatojot radušās izmaiņas;  

3.5.4. Ja Iesniegums/rīkojums par izmaiņām tiek noraidīts, Komandējuma 

kontaktpersona vienojas ar personu par piedāvājumu un persona e-pastā 

apstiprina, ka persona piekrīt segt pārsniegtā limita starpību no personīgajiem 

līdzekļiem pēc atgriešanās no komandējuma un avansa norēķinu 

noformēšanas. 

3.5.5. Projektu gadījumos (RSU personāls) – pakalpojuma piedāvājums tiek 

saskaņots ar projekta vadītāju un personu, kura dodas komandējumā. Ja 

pakalpojuma rezervācijas faktiskā izmaksu summa pārsniedz pieteikumā 

norādīto komandējuma izdevumu limitu, Komandējuma kontaktpersona 

vienojas ar personu par piedāvājumu un persona e-pastā apstiprina, ka  piekrīt 

segt pārsniegtā limita izdevumu starpību no personīgajiem līdzekļiem pēc 

atgriešanās no komandējuma un avansa norēķinu noformēšanas. 

3.5.6. Projektu gadījumos (nav RSU personāls) – pakalpojuma piedāvājuma faktiskā 

cena tiek saskaņota  ar projekta vadītāju. Ja pakalpojuma rezervācijas faktiskā 

izmaksu summa pārsniedz pieteikumā norādīto komandējuma norēķinu 

limitu, Komandējuma kontaktpersona vienojas ar projektu vadītāju par 

piedāvājumu. 

3.5.7. Erasmus+ programmas KA103 aktivitāte – pakalpojuma piedāvājums tiek 

saskaņots ar personu, kura dodas komandējumā. Ja pakalpojuma rezervācijas 

faktiskā izmaksu summa pārsniedz noteikto ceļa izdevumu limitu, 

Komandējuma kontaktpersona vienojas ar personu par piedāvājumu un 

persona e-pastā apstiprina, ka persona piekrīt segt pārsniegtā limita izdevumu 

starpību no personīgajiem līdzekļiem pēc atgriešanās no komandējuma un 

avansa norēķinu noformēšanas. 

3.6. Ja personai, kura dodas komandējumā, ir nepieciešama vīza, persona sadarbībā ar 

Komandējuma kontaktpersonu un Pakalpojuma sniedzēju, kurš darbojas saskaņā ar 

“Līgumu vai vispārīgās vienošanās par transporta biļešu, apdrošināšanas polišu 

piegādi, viesnīcu rezervācijas veikšanu”, veic nepieciešamo dokumentu 

noformēšanu. 

3.7. Ja pamatotu apsvērumu dēļ (piem., vēstniecības nosacījumi) vīzas noformēšana ar 

Pakalpojumu sniedzēju starpniecību nav iespējama un to apstiprina Komandējumu 

kontaktpersona, persona veic visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu attiecīgajā 

vēstniecībā, saskaņā ar vēstniecības un attiecīgās valsts prasībām un noteikto kārtību 

un iesniedz veidlapu Nr. KAP-4 “Iesniegums par izdevumu 

atlidzināšanu”Grāmatvedības nodaļā. 

 

4. Papildnosacījumi izdevumiem par degvielu 

4.1.   Ja uz komandējuma vietu nav lietderīgi vai nav iespējams nokļūt ar sabiedrisko 

transportu, var tikt izmantots personiskais transportlīdzeklis. Komandējuma 

pieprasījumā ir jāiekļauj pamatojums par personiskā transportlīdzekļa izmantošanas 

nepieciešamību. Šādā gadījumā var tik kompensēti izdevumi par degvielas iegādi, 

saskaņā ar RSU rektora nozimētas personas apstiprinātu degvielas izlietojuma tāmes 

aprēķinu, kurā tiek iekļauts brauciena maršruts un kilometrāža, kā arī nepieciešamo 

attiecīgās markas degvielas daudzums.  

 

 

5. Atskaite par komandējumiem 

5.1. Pēc komandējuma vai attaisnotas prombūtnes persona aizpilda veidlapu 

Nr. KAP-2 “Atskaite par komandējumu/attaisnotu prombūtni” (turpmāk – Atskaite)  
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un iesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai struktūrvienības/tiešajam vadītājam 

un/vai projekta vadītājam , norādot komandējuma vai attaisnotas prombūtnes 

rīkojuma numuru. Atskaiti apstiprina struktūrvienības/tiešais vadītājs un/vai projekta 

vadītājs, atskaitē norāda rīkojuma numuru komandējuma piešķiršanai. Apstiprinātā 

Atskaite jāiesniedz Personāla departamenta Darba attiecību nodaļā (turpmāk – Darba 

attiecību nodaļā) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komandējuma/attaisnotas 

prombūtnes. Atskaite tiek glabāta Darba attiecību nodaļā atbilstoši RSU Lietu 

nomenklatūrai.  

5.2.  Persona, kura tiek aicināta uz RSU, Atskaiti neiesniedz. 

 5.3.  Pēc dalības Erasmus+ mobilitātes programmā papildus 5.1. punktā noteiktajai 

Atskaitei  persona iesniedz Starptautisko sakaru departamentam aizpildītas veidlapas 

Nr. APO-16 vai Nr. APO-17.  

5.4. Izziņu, sertifikātu u.c. apliecinājumu kopijas pēc komandējuma vai attaisnotas 

prombūtnes iesniedz Darba attiecību nodaļā. Ja komandējums ticis apmaksāts no 

projekta līdzekļiem, izziņu, sertifikātu u.c. apliecinājumu kopijas iesniedzamas arī 

Finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļā (turpmāk – Grāmatvedības nodaļa). 

 

6. Norēķinu kārtība 

6.1. Grāmatvedības nodaļa komandējuma dienas naudu izmaksā vismaz 5 (piecas) darba 

dienas pirms komandējuma, ja pieteikums ir iesniegts ne vēlāk kā 2.1.punktā 

noteiktajā termiņā un apstiprināts vismaz 10 darba dienas pirms komandējuma.  

6.2. Ja persona transporta biļešu, apdrošināšanas polišu iegādi, viesnīcu rezervāciju un 

vīzu noformēšanu veic par personīgajiem līdzekļiem, neievērojot šajā Kārtībā 

noteikto transporta biļešu, apdrošināšanas polišu iegādes, viesnīcu rezervācijas un 

vīzu noformēšanas kārtību, komandējuma izdevumi personai netiek kompensēti. 

6.3. Persona, nekavējoties pēc atgriešanās no komandējuma un visu attiecīgo norēķinu 

dokumentu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā veic avansa 

norēķinu – iesniedz Grāmatvedības nodaļā komandējuma izdevumu attaisnojošus 

dokumentus – biļetes, iekāpšanas kartes (boarding pass), rēķinus, čekus, bankas 

izdrukas, konferences apliecības kopiju u.c., kuros norādīts izdevumu mērķis, datums 

un summa.  

6.4. Ja persona pieļaujamos komandējuma izdevumus, kas plānoti komandējuma 

pieteikumā maksājusi no personīgajiem līdzekļiem (piem., vietējais transports, 

dalības maksa u.c., izņemot Kārtības 3.2.punktā norādītos izdevumus), maksājumus 

veicot internetbankā, tad persona Grāmatvedības nodaļā kopā ar pārējiem 

attaisnojošiem dokumentiem, kas minēti 6.3.punktā, iesniedz personas apliecinātu 

(datums, paraksts, paraksta atšifrējums) izdruku no internetbankas. Ja maksājumi 

veikti skaidrā naudā vai ar bankas karti, tad iesniedz čekus vai stingrās uzskaites 

kvītis. 

6.5. Citu pieļaujamo komandējuma izdevumu atlīdzināšanai, piem., dalības/reģistrācijas 

maksai, piemērojama šāda kārtība: 

6.5.1. ja persona iesniedz komandējuma izdevumu rēķinu (piemēram, konferences 

organizētāja izrakstītu rēķinu RSU), tad Grāmatvedības nodaļa atlīdzina 

izdevumus saskaņā ar komandējuma / attaisnotas prombūtnes rīkojumu; 

6.5.2. ja persona, pirms došanās komandējumā, ir apmaksājusi izdevumus (piem., 

dalības maksu) no personīgajiem līdzekļiem, un vēlas saņemt izdevumu 

kompensāciju pirms došanās komandējumā, tad persona iesniedz 

Grāmatvedības nodaļā  Iesniegumu par izdevumu atlidzināšanu (veidlapu Nr. 

KAP-4) un pievieno apliecinātu (datums, paraksts, paraksta atšifrējums) 

izdruku no internetbankas vai citus izdevumus pamatojošus maksājuma 

dokumentus. Grāmatvedības nodaļa izdevumu atmaksu veic 7 (septiņu) darba 

dienu laikā pēc iesnieguma par izdevumu apmaksu saņemšanas. Iesniegums 

par izdevumu atlidzināšanu tiek glabāts kopā ar avansa norēķinu saskaņā ar 

RSU Lietu nomenklatūru; 
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6.5.3. ja persona pirms došanās komandējumā, ir apmaksājusi komandējuma 

izdevumus (dalības maksu) no personīgajiem līdzekļiem un vēlas saņemt 

izdevumu atlīdzināšanu, veicot avansa norēķinu pēc atgriešanās no 

komandējuma, iesniedzot attaisnojuma dokumentus saskaņā ar 6.3.punktu, tad 

Iesniegumu par izdevumu atlidzināšanu neraksta;  

6.5.4. komandējuma laikā veiktie rīkojumā atļautie izdevumi no personīgajiem 

līdzekļiem (vietējais transports u.c.), saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma 

dokumentiem (6.3. punkts) Grāmatvedības nodaļā tiek atlīdzināti, veicot 

avansa norēķinu, pēc atgriešanās no komandējuma. 

6.6. Ja rīkojumā par komandējuma piešķiršanu apstiprināti izdevumi par degvielas iegādi, 

persona pēc atgriešanās no komandējuma, bet ne vēlāk kā Kārtības 6.3. punktā 

noteiktajā termiņā, Finanšu analīzes nodaļā iesniedz:  

6.6.1. personai piederošā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības abu pušu kopiju; 

6.6.2. čekus par degvielas iegādi komandējumam. Degvielas veidam čekos ir 

jāatbilst transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam un čekos 

norādītajam datumam jāsakrīt ar komandējuma rīkojumā norādītajiem 

komandējumu datumiem; 

6.6.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un transportlīdzekļa lietošanas 

tiesības apliecinošus dokumentus (īpašnieka izdota pilnvara, patapinājuma vai 

nomas līguma kopija u.tml.), ja persona izmantoja citai personai piederošu 

transportlīdzekli.  

6.7.   Attaisnotās prombūtnes gadījumā var tikt apmaksāta dalības maksa. 

6.8. Finanšu analīzes nodaļa, veicot aprēķinu, kilometrāžā norāda mazāko attālumu līdz 

komandējuma vietai atbilstoši aprēķiniem interneta mājaslapā 

https://maps.google.com/, izņemot, ja brauciena maršruts objektīvi atbilst lielākam 

attālumam. Attālumu rēķina no personas darba vietas vai citas vietas, kurā persona 

atrodas, pildot darba pienākumus. 

6.9. Finanšu analīzes nodaļa, veicot aprēķinu, degvielas patēriņu (litri uz 100 

kilometriem) norāda atbilstoši transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā 

norādītajiem degvielas patēriņa datiem kombinētajā ciklā, pievienojot Pieteikumam 

šī dokumenta kopiju. Ja tādi dati nav pieejami, persona norāda degvielas patēriņu uz 

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopijas un apstiprina to ar savu parakstu. 

Personas norādītajam degvielas patēriņam ir noteikts limits – Rokasgrāmatā par 

vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi oficiāli noteiktie degvielas patēriņa dati + 

20% no šiem patēriņa datiem. Rokasgrāmata ir pieejama CSDD interneta mājaslapā: 

http://www.csdd.lv/lat/par_csdd/rokasgramata_par_videjo_degvielas_paterinu/  

Ja arī rokasgrāmatā nav datu par norādītās markas transportlīdzekli, Finanšu analīzes 

nodaļas finanšu kontrolieris degvielas patēriņu salīdzina ar atbilstoši rokasgrāmatā 

iekļauta līdzvērtīga transportlīdzekļa datiem (pēc motora tilpuma, transportlīdzekļa 

masas un virsbūves tipa). 

6.10. Finanšu analīzes nodaļa, veicot aprēķinu, pamatojas uz norādītajām ziņām par 

degvielu saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem atbilstoši 

aprēķinātajam maršrutam  un degvielas patēriņa normām. Apstiprinātais “Degvielas 

izlietojuma tāmes aprēķins” tiek pievienots komandējuma norēķinam un tiek 

uzskatīts par attaisnojuma dokumentu degvielas izlietojumam un izdevumu 

atlīdzināšanai.     

6.11. Komandējuma izdevumu atlīdzināšana (t.sk. arī par degvielas izlietojumu) tiek veikta 

ar pārskaitījumu uz personāla norādīto norēķinu kontu 7 (septiņu) darba dienu laikā 

pēc avansa norēķina apstiprināšanas.  

6.12. Ja komandējuma plānotie ceļa izdevumi pārsniedz noteikto limitu, persona ne vēlāk 

kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atgriešanās no komandējuma, veic Avansa norēķinu un 

pēc Avansa norēķina apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksā 

pārsniegtā limita starpību, iemaksājot naudu RSU norēķinu kontā. 

https://maps.google.com/
http://www.csdd.lv/lat/par_csdd/rokasgramata_par_videjo_degvielas_paterinu/
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6.13. Persona veic RSU segto izdevumu atmaksu par atceltu komandējumu vai apmaiņas 

programmas braucienu, ja komandējuma vai apmaiņas programmas braucienā 

persona nepiedalās neattaisnotu iemeslu dēļ. 

6.14. Par Erasmus+ programmu stipendiju netiek veikti avansa norēķini. 

6.15. Avansa norēķina dokumenti tiek glabāti Grāmatvedības nodaļā atbilstoši RSU Lietu 

nomenklatūrai. 

 

 

7. Rīcība izmaiņu gadījumā 

7.1. Ja ir notikušas kādas izmaiņas (mainīts pasākuma datums, norises vieta, 

komandējuma, attaisnotā prombūtnes atcelšana), pēc rīkojuma par komandējuma, 

attaisnotas prombūtnes noformēšanas, persona aizpilda Iesniegumu/rīkojumu par 

izmaiņām komandējumā vai attaisnotā prombūtnē, pamatojot radušās izmaiņas.  

7.2. Iesnieguma/rīkojuma par izmaiņām virzība notiek atbilstoši shēmās norādītajai 

dokumentu virzībai (Kārtības 1.pielikums): 

7.2.1. RSU finansējums;  

7.2.2. Projektu gadījumos (RSU personāls); 

7.2.3. Projektu gadījumos (nav RSU personāls); 

7.2.4. Erasmus+ programmas KA103 aktivitāte. 

7.3. Lēmumu par izmaiņām komandējumā vai attaisnotā prombūtnē pieņem rektors, 

noformējot rezolūciju. Ar rezolūcijas noformēšanu Iesniegums par izmaiņām iegūst 

rīkojuma statusu. 

7.4. Apstiprināto Iesniegumu/rīkojumu par izmaiņām komandējumā vai attaisnotā 

prombūtnē, Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa reģistrē DVS, piešķirot rīkojuma 

datumu un numuru. 

7.5. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļa ar rīkojumu par izmaiņām komandējumā vai 

attaisnotā prombūtnē vai noraidījumu iepazīstina rīkojumā norādītas personas un 

Komandējumu kontaktpersonu. 

7.6. RSU Komandējumu kontaktpersona par nepieciešamajām izmaiņām informē 

Pakalpojumu sniedzēju. Pēc informācijas saņemšanas no Pakalpojuma sniedzēja, 

piedāvājums tiek saskaņots ar personu, kura dodas komandējumā, Finanšu 

departamentu un struktūrvienības vai projekta vadītāju. 

 

 

Pielikumā:  “Dokumentu virzības shēmas” uz 13 lapām. 

 

 

 

Personāla departamenta direktors    D. Jasmane 
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