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I Metodikas mērķis 

 

1. Metodikas “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas 

metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” īstenošanai” (turpmāk – metodika) mērķis ir noteikt vienas vienības izmaksu 

standarta likmes apmēru, tās aprēķinu, piemērojamos nosacījumus, sasniedzamos rezultātus un 

tās pamatošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai, lai mazinātu 

administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem1. 

 

II Vispārīgie jautājumi 

 

2. Metodika nosaka: 

2.1. vienas vienības izmaksu standarta likmi: 

2.1.1. izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) Latvijas teritorijā (turpmāk – naktsmītnes 

vienas vienības izmaksu standarta likme): 

2.1.1.1. viesnīcu (naktsmītni) Rīgā; 

2.1.1.2. viesnīcu (naktsmītni) ārpus Rīgas; 

2.1.2. dienas naudu par katru iekšzemes komandējuma dienu (turpmāk – dienas naudas 

vienas vienības izmaksu standarta likme);  

2.2. pamatojumu naktsmītnes vienas vienības izmaksu standarta likmes un dienas naudas 

vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanai; 

2.3. prasības darbību pamatojošajai dokumentācijai. 

 

3. Naktsmītnes vienas vienības izmaksu standarta likme un dienas naudas vienas vienības 

izmaksu standarta likme ir piemērojama visos darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) projektos2, kuros iekšzemes 

komandējumu un darba braucienu izmaksas ir noteiktas kā attiecināmās izmaksas.   

 

4. Metodikas mērķis ir noteikt un pamatot naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta 

likmju un dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likmes apmēru3. 

 

5. Naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likmes un dienas naudas vienas vienības 

izmaksu standarta likmes noteikšanā tiek piemēroti šādi normatīvie akti un informācijas avoti: 

5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, 

ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas 

                                                 
1 Eiropas Komisijas vadlīniju “Norādījumi par vienkāršoto izmaksu iespējām (VII): Eiropas strukturālie un 

investīciju (ESI) fondi” 1.2.2. punkts nosaka, ka piemērojot vienkāršoto izmaksu iespējas, attiecināmos izdevumus 

aprēķina saskaņā ar iepriekš noteiktu metodi, pamatojoties uz iznākumiem, rezultātiem vai kādām citām izmaksām 

un vairs nav jānodrošina katra līdzfinansējuma izdevumu euro izsekojamība atsevišķos apliecinošos dokumentos. 
2 Naktsmītnes vienas vienības standarta likmi un dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši 

metodikā noteiktajam piemēro, ja to paredz SAM Ministru kabineta noteikumi, t.i., tajos ir norādīta atsauce uz 

metodiku.  
3 Metodikā noteiktās likmes nepiemēro, ja konkrētā/s izmaksu pozīcijas tiek iepirktas ar publiskā iepirkuma 

starpniecību kā vesela pasākuma kopuma sastāvdaļa (piemēram, tiek noslēgts pakalpojuma līgums, kura ietvaros 

tiek organizēta vairāku dienu konference, kuras ietvaros tiek nodrošinātas arī naktsmītnes konferences 

dalībniekiem).   
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Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/20064; 

5.2. 2018. gada 18. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes regula (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. 966/20125; 

5.3. Darba likuma 76. panta 1. punkts6; 

5.4. Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi 

ar komandējumiem saistītie izdevumi” 7 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 969); 

5.5. Eiropas Komisijas vadlīnijas “Norādījumi par vienkāršoto izmaksu iespējām (VII): 

Eiropas strukturālie un investīciju (ESI) fondi”8; 

5.6. Finanšu ministrijas metodika Nr. 4.4. “Metodika par vienības izmaksas standarta likmes 

piemērošanu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā”9. 

 

6. Naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme izdevumiem par viesnīcu noteikta, 

pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 969 21.3. punktā noteiktajām izmaksu normām, kas 

pamatotas ar veikto cenu aptauju/tirgus izpēti10, bet dienas naudas vienas vienības izmaksu 

standarta likmes apmērs noteikts, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 969 21.2. punktā noteikto 

dienas naudas apmēru.  

 

7. Ja normatīvo aktu izmaiņu rezultātā naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme 

un/vai dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs mainās, tad vadošā iestāde 

(turpmāk – VI) nepieciešamības gadījumā veic atbilstošas izmaiņas naktsmītņu vienas vienības 

standarta likmes un/vai dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likmes vērtībā.  

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R1303  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=LV  
6 https://likumi.lv/doc.php?id=26019  
7 https://likumi.lv/doc.php?id=220013  
8http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-

options-scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums  
9 http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/nr.-4.4.-metodika-par-vienibas-izmaksas-standarta-likmi.pdf  
10 Ņemot vērā, ka MK noteikumu Nr. 969 21.3. punktā ir noteiktas maksimālās normas viesnīcu (naktsmītņu) 

izdevumiem citās apdzīvotās vietās diennaktī, VI veica tirgus izpēti/cenu aptauju, republikas pilsētās ar kurām VI ir 

noslēgusi deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu 

(turpmāk – ITI), lai pierādītu, ka tirgus cenas viesnīcu izmaksām ārpus Rīgas ir maksimālās normas apjomā vai pat 

lielākas, līdz ar to vienas vienības izmaksu standarta likmes noteiktas maksimālās robežas apmērā.  

ITI pilsētās esošās viesnīcas tika izvēlētas pēc nejaušības principa, ierakstot vienā no pasaules lielākajām viesnīcu 

rezervācijas platformām (www.booking.com) pilsētas nosaukumu un izvēloties 3* un 4* viesnīcas ar brokastīm. 

Veicot cenu apkopojumu, tika secināts, ka ITI pilsētās, izņemot Jūrmalu, vairāk par 3 viesnīcām, kuras atbilst 

izvēlētajiem kritērijiem, nav, līdz ar to veiktais cenu apkopojums un analīze ir pietiekoši visaptveroša. Jūrmalas 4* 

viesnīcas netika iekļautas aprēķinā, jo, veicot cenu analīzi, tika secināts, ka cenas ir būtiski lielākas kā citu ITI pilsētu 

viesnīcu cenas, līdz ar to, lai datu kopa būtu salīdzināma un netiktu aprēķinā iekļautas viesnīcas ar izteikti augstākām 

cenām, šīs viesnīcas tika izņemtas no kopējā aprēķina. Aprēķinā izmantotie dati pieejami VI.  

Vienas vienības izmaksu standarta likme par vienu diennakti viesnīcā (naktsmītnē) Rīgā likme pamatota ar MK 

noteikumu Nr.969 21.3. punktā noteikto maksimālo normu, kura pamatota ar Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) 

izstrādāto metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo 

dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. 

pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai” (https://www.esfondi.lv/vadlinijas--

skaidrojumi 6.5.sadaļa). LM veica cenu aptauju/tirgus izpēti par Rīgā esošajām 3* un 4* viesnīcām. Dati pieejami 

LM. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=LV
https://likumi.lv/doc.php?id=26019
https://likumi.lv/doc.php?id=220013
http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-options-scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums
http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-options-scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/nr.-4.4.-metodika-par-vienibas-izmaksas-standarta-likmi.pdf
http://www.booking.com/
https://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
https://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
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III Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina vispārējie principi 

 

8. Naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likmes un dienas naudas vienas vienības 

izmaksu standarta likmes aprēķins ir balstīts uz šādiem principiem: 

8.1. tas ir iepriekš noteikts – naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likmes un dienas 

naudas vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas periods un piemērošanas 

nosacījumi tiks noteikti SAM reglamentējošos MK noteikumos (piemērojami tikai pēc 

attiecīgo SAM reglamentējošos MK noteikumu vai to grozījumu apstiprināšanas brīža); 

8.2. tas ir objektīvs – naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme ir noteikta MK 

noteikumu Nr. 969 21.3. punktā, kuras atbilstību pierāda veiktā cenu aptauja, kā arī 

dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likmes apjoms ir noteikts MK 

noteikumu Nr.969 21.2. punktā;  

8.3. tas ir taisnīgs – naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme un dienas naudas 

vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs tiks piemērots vienādi visos projektos, 

kuros izmaksas paredzēs atbilstoši attiecīgo SAM reglamentējošajiem MK 

noteikumiem;  

8.4. tas ir pierādāms – naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme un dienas naudas 

vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs ir noteikts MK noteikumos Nr.969. 

Naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs ir pamatots ar metodikas 

5.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem un informācijas avotiem, kā arī 6.punktā 

minēto cenu aptauju/tirgus izpēti.   

 

IV Vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs 

 

9. Viena vienība (V) ir viena diennakts naktsmītnē. Tās noteikšana balstīta uz: 

9.1. MK noteikumu Nr.969 21.3. punktu; 

9.2. veiktajām cenu aptaujām/tirgus izpēti. 

 

1) Vienas vienības likme (V1): viena diennakts naktsmītnē Rīgā = 57 EUR 

 

2) Vienas vienības likme (V2): viena diennakts naktsmītnē citās apdzīvotās vietās = 43 

EUR 

 

Vienas vienības likmes par vienu diennakti naktsmītnē piemērošanas formula: 

 

K1 = V1 x D 

 

K1 = kopējais attiecināmo izmaksu apmērs par naktsmītnēm Rīgā 

V1 = vienas vienības izmaksu standarta likme par vienu diennakti naktsmītnē Rīgā 

D = naktsmītnē pavadīto diennakšu skaits  

 

K2 = V2 x D 

                                                 
 Noteiktās vienas vienības izmaksu standarta likmes nepārsniedz MK noteikumu Nr.969 21.3. punktā noteikto 

maksimālo normu Rīgā − 57 euro par diennakti, citās apdzīvotās vietās − 43 euro par diennakti. 
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K2 = kopējais attiecināmo izmaksu apmērs par naktsmītnēm ārpus Rīgas  

V2 = vienas vienības izmaksu standarta likme par vienu diennakti naktsmītnē ārpus Rīgas 

D =  naktsmītnē pavadīto diennakšu skaits  

 

10. Viena vienība (N) ir dienas nauda par katru komandējuma dienu, kura noteikta 

pamatojoties uz MK noteikumu Nr.969 21.2. punktu. 

 

3) Vienas vienības likme (N): dienas nauda par katru komandējuma dienu = 6 EUR11 

 

Vienas vienības likmes par katru komandējuma dienu piemērošanas formula: 

 

K3 = N x M 

 

K3 = kopējais attiecināmo komandējuma dienas naudas izmaksu apmērs  

N = komandējuma dienas nauda par vienu komandējuma dienu  

M = komandējumu dienu skaits  

 

1.Piemērs: 

Attiecināmās naktsmītņu un diena naudas izmaksas par sešu VI darbinieku komandējumu uz 

Daugavpili no 5. – 8.februārim: 

 

1) (43 x 3) x 6 + (6 x 4) x 6 = 774 + 144 = 918 EUR 

 

2.Piemērs: 

Attiecināmās naktsmītņu un diena naudas izmaksas par divu pašvaldības darbinieku 

komandējumu uz Rīgu no 5. – 8.februārim: 

 

1) (57 x 3) x 2 + (6 x 4) x 2 = 342 + 48 = 390 EUR 
 

 

V Prasības darbību pamatojošajai dokumentācijai un maksājumu nosacījumi 

 

11. Naktsmītņu vienas vienības izmaksu standarta likme tiek piemērota faktisko 

komandējuma diennakts skaitam, bet dienas naudas vienas vienības izmaksu standarta likme tiek 

piemērota atbilstoši faktisko komandējuma dienu skaitam, pamatojoties uz komandējuma 

rīkojumu, kurā norādīts komandējuma dienu skaits un vieta, uz kuru personu tiek sūtīta 

komandējumā un komandējuma mērķis, ja konkrētā SAM MK noteikumos nav noteikts savādāk.  

 

12. Izdevumu pamatojošais dokuments ir rīkojums par komandējumu12. Izņēmuma 

                                                 
11 Ja komandējuma rīkojumā ir noteikts, ka darbiniekam tiek piešķirta dienas nauda, tad maksājuma pieprasījumā 

tiek iekļauta dienas nauda par katru komandējuma dienu 6 EUR apmērā arī gadījumos, ja rīkojumā noteikts cits 

dienas naudas apmērs.  
12Komandējuma rīkojums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts komandējuma dienu skaits un vieta, uz kuru 

darbinieks tiek sūtīts komandējumā, lai varētu identificēt, kura no naktsmītņu vienas vienības izmaksu likmēm ir 

piemērojama (rīkojumā ir jābūt norādei, vai konkrētajam darbiniekam tiek apmaksāta naktsmītne un vai darbiniekam 

par konkrēto komandējumu tiek maksāta dienas nauda konkrētā komandējuma ietvaros), datums, personas vārds un 
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gadījumā, ja rīkojumā par komandējumu netiek norādīta visa nepieciešamā informācija, tad 

rīkojumam par komandējumu jāpievieno pasākuma/semināra/apmācību darba kārtība vai 

apraksts, lai Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības fondu administrēšanā 

iesaistītajai sadarbības iestādei (turpmāk – sadarbības iestāde) var gūt pārliecību par 

komandējuma mērķa atbilstību konkrētā projekta ietvaros.   

 

13. Atbilstoši faktiskajam komandējuma dienu skaitam, projektā izmaksas tiek attiecinātas 

finansēšanai starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumā atbilstoši noteiktajiem pārskata 

periodiem, piemērojot metodikas 9.punktā noteikto atbilstošo vienas vienības izmaksu likmi un 

metodikas 10.punktā noteikto vienas vienības likmi. 

 

14. Sadarbības iestādei ir tiesības izlases veidā pieprasīt finansējuma saņēmējam citus 

izmaksu pamatojošos dokumentus (piemēram, komandējuma pārskatu, rēķinu par viesnīcu, 

maksājuma uzdevumu par izmaksāto dienas naudu), kas pamato maksājuma pieprasījumā sniegto 

informāciju, ja ir radušās aizdomas par negodīgu rīcību maksājuma pieprasījuma sagatavošanas 

procesā vai, ja nepieciešams gūt pārliecību par izmaksu saistību ar konkrēto projektu. Izmaksu 

pamatojošie dokumenti finansējuma saņēmējam jāglabā atbilstoši nacionālo normatīvo aktu par 

grāmatvedības dokumentu uzglabāšanu prasībām. 

 

15. Metodiku pēc tās apstiprināšanas vai aktualizēšanas sāk piemērot par izmaksām, kas 

radušās, sākot no nākamā mēneša pirmā datuma13.  

                                                 
uzvārds, atsauce uz projektu, lai CFLA var pārliecināties par izdevumu aprēķina korektumu un atbilstību projektam. 

Nepieciešamības gadījumā finansējuma saņēmējam jāspēj pierādīt, ka ir sasniegts komandējuma mērķis (piemēram, 

dalība pasākumā, mācībās u.c. aktivitātēs atbilstoši projekta mērķim).  
13 Metodiku var sākt piemērot no brīža, kad ir spēkā stājušies SAM reglamentējošie MK noteikumi vai to grozījumi. 

Lai nodrošinātu ērtāku likmes piemērošanas pārejas procesu, likmes ieteicams sākt piemērot no nākamā mēneša 

pirmā datuma, ja SAM reglamentējošie noteikumi nenosaka savādāk.  


