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NOTEIKUMI Nr. 20/2020 

(2020. gada 9. oktobris) 

 

ar ko groza 2017. gada 9. oktobra Noteikumus Nr. 8/2017 par ceļa izdevumu atlīdzināšanu un 

vienotas likmes ceļa un sanāksmes dienas naudas maksājumiem Eiropas Reģionu komitejas 

locekļiem un viņu aizstājējiem un Noteikumus Nr.  2/2018 par ceļa izdevumu atlīdzināšanu un 

vienotas likmes ceļa un sanāksmes dienas naudas maksājumiem ziņotāju ekspertiem un 

referentiem, kas piedalās Eiropas Reģionu komitejas darbā 

 

EIROPAS REĢIONU KOMITEJAS BIROJS,  

 

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305., 306.  un 

307. pantu, 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 

Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības  

vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.  1296/2013, (ES) 

Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 

Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 

Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/20121, 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Reģionu komitejas Reglamentu un it īpaši tā 37., 39., 40., 63.  

un 71. pantu, 

ŅEMOT VĒRĀ Biroja Lēmumu Nr. 0014/2018 par iekšējiem finanšu noteikumiem, 

kas jāpiemēro, īstenojot Eiropas Reģionu komitejas iedaļu Eiropas 

Savienības vispārējā budžetā, 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Reģionu komitejas Biroja 2017. gada 9. oktobra Noteikumus 

Nr. 8/2017 par ceļa izdevumu atlīdzināšanu un vienotas likmes ceļa un 

sanāksmes dienas naudas maksājumiem Eiropas Reģionu komitejas 

locekļiem un viņu aizstājējiem, 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Reģionu komitejas Biroja 2018. gada 30. janvāra Noteikumus 

Nr. 2/2018 par ceļa izdevumu atlīdzināšanu un vienotas likmes ceļa un 
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sanāksmes dienas naudas maksājumiem ziņotāju ekspertiem un 

referentiem, kas piedalās Eiropas Reģionu komitejas darbā,  

 

TĀ KĀ 

 

(1) Covid-19 krīze ir ietekmējusi Eiropas Reģionu komitejas darbību, jo īpaši tās sanāksmju 

rīkošanas metodes un to, kādus transportlīdzekļus locekļi, pienācīgi pilnvaroti aizstājēji, 

ziņotāju pieaicināti eksperti un referenti var izmantot, lai nokļūtu RK telpās; 

(2) ņemot vērā, ka sabiedriskā transporta vietā aizvien vairāk tiek izmantotas personiskās 

automašīnas, ir lietderīgi pārskatīt pašreizējo atlīdzināšanas sistēmu, kas ceļošanai ar privāto 

automašīnu ir nelabvēlīga, ja attālums turpceļam un atpakaļ pārsniedz 2000 km; 

(3) tāpēc Noteikumi Nr. 8/2017 un Nr. 2/2018 attiecīgi jāgroza, 

 

 

IR PIEŅĒMIS ŠOS NOTEIKUMUS. 

 

1. pants 

 

Noteikumus Nr. 8/2017 groza šādi: 

 

- 3. panta 3.2. punktu aizstāj ar šādu: 

 

“3.2. Ceļošana ar automašīnu 

 

Ceļojot ar automašīnu, Komitejas loceklis, uz kuru attiecas šie noteikumi, saņem izdevumu 

atlīdzinājumu, ko aprēķina, pamatojoties uz vienotu tarifa likmi par kilometru. Vienoto tarifa 

likmi par kilometru nosaka ar Biroja lēmumu. 

 

Attālumu kilometros no oficiāli deklarētās dzīvesvietas līdz sanāksmes norises vietai nosaka 

administrācija, izmantojot datorprogrammu. 

 

Ja attālums turp un atpakaļ pārsniedz 1000 km, pieprasījumiem par tādu ceļa izdevumu 

atlīdzināšanu, kas radušies, ceļojot ar automašīnu, pievieno apliecinošus dokumentus gan 

attiecībā uz turpceļu, gan atpakaļceļu.  

 

Ja divas vai vairākas personas braucienam izmanto vienu automašīnu, personai, kas uztur 

automašīnu, ir tiesības saņemt iepriekš minēto atlīdzinājumu ar 20 % piemaksu par katru 

personu, kura viņu pavada, ar nosacījumu, ka izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumā tiek 

norādīti šo personu uzvārdi. Norādītās personas līdz ar to zaudē tiesības uz ceļa izdevumu 

atlīdzinājumu par attiecīgo ceļa posmu. 

 

Locekļi, kas braucienam izmanto personisko automašīnu, ir pilnībā atbildīgi par visiem 

nejaušiem bojājumiem, kādi varētu tikt nodarīti viņu transportlīdzeklim vai ar viņu 

transportlīdzekli trešām pusēm.” 
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2. pants 

 

Noteikumus Nr. 2/2018 groza šādi: 

 

- 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

 

“2. Ceļošana ar automašīnu 

 

Ceļojot ar automašīnu, eksperts/referents, uz kuru attiecas šie noteikumi, saņem izdevumu 

atlīdzinājumu, ko aprēķina, pamatojoties uz vienotu tarifa likmi par kilometru. Vienoto tarifa 

likmi par kilometru nosaka ar Biroja lēmumu. 

 

Attālumu kilometros no oficiāli deklarētās dzīvesvietas līdz sanāksmes norises vietai nosaka 

administrācija, izmantojot datorprogrammu. 

 

Ja attālums turp un atpakaļ pārsniedz 1000 km, pieprasījumiem par tādu ceļa izdevumu 

atlīdzināšanu, kas radušies, ceļojot ar automašīnu, pievieno apliecinošus dokumentus gan 

attiecībā uz turpceļu, gan atpakaļceļu.  

 

Ja divas vai vairākas personas, kuras ir pienācīgi aicinātas piedalīties RK sanāksmē vai 

pasākumā, braucienam izmanto vienu automašīnu, personai, kas uztur automašīnu, ir tiesības 

saņemt iepriekš minēto atlīdzinājumu ar 20 % piemaksu par katru personu, kura viņu pavada, ar  

nosacījumu, ka izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumā tiek norādīti šo personu uzvārdi. 

Izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumā papildus norādītās personas līdz ar to zaudē tiesības uz 

ceļa izdevumu atlīdzinājumu par attiecīgo ceļa posmu. 

 

Eksperti/referenti, kas braucienam izmanto personisko automašīnu, ir pilnībā atbildīgi par 

visiem nejaušiem bojājumiem, kādi varētu tikt nodarīti viņu transportlīdzeklim vai ar viņu 

transportlīdzekli trešām pusēm.” 

 

3. pants 

 

Šie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā. 

 

 

Briselē, 2020. gada 9. oktobrī 

 

Eiropas Reģionu komitejas Biroja vārdā 

 

 

(paraksts) 

Apostolos Tzitzikostas 

Priekšsēdētājs 

_____________ 


