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NOTEIKUMI Nr. 3/2021 

(2021. gada 2. februāris) 

par neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudas maksājumu Eiropas Reģionu 

komitejas locekļiem un pienācīgi pilnvarotajiem aizstājējiem, ziņotāju ekspertiem un 

referentiem, kas uzaicināti uz neklātienes sanāksmēm vai aicināti hibrīdsanāksmēs 

piedalīties attālināti  

 

 

 

EIROPAS REĢIONU KOMITEJAS BIROJS,  

 

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 

(2018. gada 18. jūlijs) 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. un 

71. pantu; 

 

ŅEMOT VĒRĀ Biroja Lēmumu Nr. 14/2018 par iekšējiem finanšu noteikumiem, kas 

jāpiemēro, īstenojot Eiropas Reģionu komitejas iedaļu Eiropas Savienības  

vispārējā budžetā; 

 

ŅEMOT VĒRĀ ar Biroja 2020. gada 9. oktobra Noteikumiem Nr. 21/2020 grozītos Biroja 

2020. gada 23. jūnija Noteikumus Nr. 14/2020 par neklātienes sanāksmes 

                                              
1  OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2018:193:SOM:LV:HTML
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vienotas likmes dienas naudas maksājumu Eiropas Reģionu komitejas 

locekļiem un pienācīgi pilnvarotajiem aizstājējiem; 

 

 

 

ŅEMOT VĒRĀ ar 2020. gada 27. oktobra Lēmumu Nr. 27/2020 grozīto Reģionu 

komitejas priekšsēdētāja 2020. gada 15. jūlija Lēmumu Nr. 16/2020 par 

pagaidu pasākumiem attiecībā uz Reģionu komitejas darbību Covid-19 

pandēmijas laikā Eiropas Savienībā; 

 

 

TĀ KĀ 

 

(1) Reģionu komitejas priekšsēdētāja 2020. gada 15. jūlija Lēmums Nr. 16/2020 par pagaidu 

pasākumiem attiecībā uz Reģionu komitejas darbību Covid-19 pandēmijas laikā Eiropas 

Savienībā tika pieņemts, lai Covid-19 pandēmijas laikā nodrošinātu RK spēju darboties, it īpaši 

veikt savu konsultatīvo funkciju ES lēmumu pieņemšanas procesā, taču vienlaikus neapdraudētu 

Komitejas locekļu, apmeklētāju, darbinieku un pārējo RK telpās strādājošo personu veselību; 

 

(2) Lēmumā Nr. 16/2020, kas ar Lēmumu Nr. 27/2020 grozīts, lai pagarinātu tā darbības termiņu 

līdz 2021. gada 31. martam, ir precizēts, ka visas tā 1. pantā uzskaitītās klātienes sanāksmes pēc  

iespējas jāaizstāj ar neklātienes sanāksmēm vai hibrīdsanāksmēm; 

 
(3) šo noteikumu nolūkā un saskaņā ar Lēmuma Nr. 16/2020 1. pantu sanāksme tiek uzskatīta par 

neklātienes sanāksmi, ja visi RK locekļi vai pienācīgi pilnvarotie aizstājēji vai citas uzaicinātās 

personas pievienojas sanāksmei, tikai izmantojot telekonferences vai tiešsaistes konferences 

rīkus, un sanāksme tiek uzskatīta par hibrīdsanāksmi, ja daļa locekļu vai pienācīgi pilnvarotu 

aizstājēju vai citu uzaicināto personu piedalās sanāksmē klātienē, fiziski atrazdamies vienā 

sanāksmju telpā, un citi dalībnieki sanāksmei pievienojas, izmantojot tādus rīkus kā 

telekonference vai tiešsaistes konference; 

 

(4)  šajos īpašajos apstākļos RK locekļiem un pienācīgi pilnvarotajiem aizstājējiem, kā arī ziņotāju 

ekspertiem un referentiem, kuri uzaicināti uz neklātienes sanāksmēm vai aicināti 

hibrīdsanāksmēs piedalīties attālināti, un it sevišķi tiem, kas strādā no mājām, saistībā ar 

sagatavošanos sanāksmēm un dalību tajās rodas biroja un vispārēji papildizdevumi.  Ar to 

saistītie ieguldījumi un pūles ir ievērojami; 
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IR PIEŅĒMIS ŠOS NOTEIKUMUS. 

 

1. pants 

Tiesīgie saņēmēji  

 

1. Ar Covid-19 pandēmiju saistīto ārkārtas apstākļu dēļ Eiropas Reģionu komitejas locekļiem un 

pienācīgi pilnvarotajiem aizstājējiem, kas aktīvi piedalās neklātienes sanāksmēs vai – attālināti 

iesaistoties – hibrīdsanāksmēs, kuras rīko 

- Reglamenta 1. pantā uzskaitītās struktūrvienības,  

- Finanšu un administratīvo lietu komisija,  

- saskaņā ar Reglamenta 37. panta e) punktu un i) punktu Biroja izveidotās struktūrvienības,  

- politiskās grupas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu (ārpuskārtas vai kārtējās 

sanāksmes), 

- Komitejas priekšsēdētājs,  

- Komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks,  

- komisiju priekšsēdētāji, 

- politisko grupu priekšsēdētāji, 

ir tiesības saņemt neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudu, kas sedz visas ar šādu 

attālinātā režīmā notikušu dalību saistītās izmaksas. Ja Eiropas Reģionu komitejas 

priekšsēdētājs vai komisijas vai politiskās grupas priekšsēdētājs ir oficiāli atļāvis piedalīties 

kādā sanāksmē, Eiropas Reģionu komitejas locekļiem un pienācīgi pilnvarotiem aizstājējiem ir 

tiesības saņemt arī neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudu. Arī ziņotāju ekspertiem 

un referentiem, kas uzaicināti uz neklātienes sanāksmēm vai aicināti hibrīdsanāksmēs piedalīties  

attālināti, ir tiesības saņemt neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudu.  

 

2. Šā panta 1. punktā minēto neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudu piemēro tik ilgi,  

kamēr 1. punktā uzskaitītajām struktūrām, locekļiem vai pienācīgi pilnvarotiem aizstājējiem un 

citiem tiesīgajiem saņēmējiem Covid-19 pandēmijas dēļ faktiski nav iespējams rīkot sanāksmes 

klātienē vai kamēr dalībvalstu pasākumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju, liedz viņiem 

piedalīties sanāksmēs klātienē. 

 

2. pants 

Dienas naudas apmērs 

 

Neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas nauda, kas minēta 1. pantā, ir 200 EUR dienā. 

 

3. pants 

Deklarācija par dalību sanāksmē 

 

1. Lai saņemtu šajos noteikumos minēto dienas naudu, 1.  panta 1. punktā minētās personas 

paraksta un iesniedz Locekļu finanšu dienestam deklarāciju, kas pievienota šo noteikumu 

pielikumā. 

 

2. Parakstīdamas minēto deklarāciju, 1. panta 1. punktā minētās personas apliecina, ka tās ir 

piedalījušās sanāksmē attālināti un pieprasījušas neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas 

naudas maksājumu. Ja izmantotais IT rīks ļauj izveidot klātesošo personu sarakstu, RK 
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struktūrvienība, kas atbild par sanāksmes organizēšanu, nosūta šo sarakstu administrācijai, kura 

to izmanto, lai pārliecinātos par attiecīgo personu dalību.  

 
3. Deklarācija jāiesniedz Locekļu finanšu dienestam vēlākais līdz 1. decembrim nākamajā gadā 

pēc tā gada, kurā notikusi attiecīgā sanāksme. Maksājuma pieprasījumi, kas tiks saņemti pēc  šā 

datuma, netiks apmaksāti un tiks uzskatīti par nederīgiem.  

 

4. pants 

Finanšu procedūra 

 

1. Personas, kas minētas 1. panta 1. punktā, saņem noteikumos minēto neklātienes sanāksmes 

vienotas likmes dienas naudu tikai pēc tam, kad ir iesniegta 3.  pantā minētā deklarācija. 

 

2. Maksājumu veic uz bankas vai pasta kontu, ko izmanto attiecīgās personas ceļa izdevumu 

atlīdzināšanai un vienotas likmes ceļa un sanāksmes dienas naudas maksājumiem.  

 

5. pants 

Īstenošana un apelācija  

 

1. Par šo noteikumu īstenošanu atbild ģenerālsekretārs.  

 

2. Pastarpināti deleģētais kredītrīkotājs visus izņēmuma gadījumus nodod ģenerālsekretāram 

lēmuma pieņemšanai. 

 

3. Personas, kas minētas 1. panta 1. punktā, viena mēneša laikā pēc tam, kad ir paziņots 

pastarpināti deleģēta kredītrīkotāja lēmums par šajos noteikumos paredzēto dienas naudu, var 

šādu lēmumu pārsūdzēt ģenerālsekretāram. 

 

6. pants 

Nobeiguma noteikumi 

 

1. Ar šiem noteikumiem atceļ un aizstāj Biroja 2020.  gada 23. jūnija Noteikumus Nr. 14/2020 un 

Biroja 2020. gada 9. oktobra Noteikumus Nr. 21/2020. 

 

2. Šie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā. 

 

 

Briselē, 2021. gada 2. februārī 

 

Eiropas Reģionu komitejas Biroja vārdā 

 

 

(paraksts) 

Apostolos Tzitzikostas 

Priekšsēdētājs 
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Pielikums 

 

 

Noteikumiem Nr. 3/2021 pievienotā deklarācija 

 

 

Es, apakšā parakstījies(-usies), ………………………………………………., apliecinu, ka esmu 

piedalījies(-usies) …………………………….. sanāksmē, kas notika …………... (datums),  un tāpēc 

esmu tiesīgs(-a) saņemt neklātienes sanāksmes vienotas likmes dienas naudu.  

 

 

 

 

Paraksts_________________________ 

 

 

 

Datums _________________________ 

 

 

 

 


