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Noteikumi  

par Kandavas novada Izglītības pārvalde un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu 

nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem 
 

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi  

1.  Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noformēti Kandavas novada Izglītības pārvaldes un 

tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu (turpmāk – Iestāde) nodarbināto (turpmāk – 

darbinieks) komandējumi un darba braucieni, atlīdzināti komandējumu un darba 

braucienu izdevumi un iesniegtas atskaites. 

2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem 

Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīties izdevumi” (turpmāk – 

Ministru kabineta noteikumi). 

3. Komandējums šo noteikumu izpratnē ir ar Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas 

vai izglītības iestādes vadītāja (turpmāk – iestādes vadība) rīkojumu apstiprināts 

darbinieka brauciens uz noteiktu laiku no pastāvīgās darbavietas uz citu apdzīvotu vietu 

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

un paaugstinātu kvalifikāciju. 

4. Darba brauciens šo noteikumu izpratnē ir ar Izglītības pārvaldes vadītāju vai izglītības 

iestādes vadītāju saskaņots darbinieka brauciens uz noteiktu laiku no pastāvīgās 

darbavietas Kandavas novadā vai, ja tas ir ekonomiski pamatoti, no dzīvesvietas (kas 

neatrodas Kandavas novadā) uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā, lai nodrošinātu 

darbinieka amatu aprakstā un rīkojumā noteiktā uzdevuma veikšanu saskaņā ar 

struktūrvienības nolikumu.  

II. Komandējuma un darba brauciena noformēšana un saskaņošana  

5. Darbinieks, lai dotos komandējumā vai darba braucienā, sagatavo Izglītības pārvaldes vai 

izglītības iestādes vadībai adresētu iesniegumu vai citu dokumentu (turpmāk tekstā – 

iesniegums), saskaņo iesniegumu ar tiešo darba vadītāju.  

6. Lai dotos ārzemju komandējumā, Kandavas novada Izglītības pārvaldes lietvede vai 

izglītības iestādes lietvedība sagatavo rīkojumu pēc iestādes vadības rezolūcijas. 
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7. Ja darbiniekam darba brauciena izdevumu segšanai nepieciešams izmaksāt avansu, 

darbinieks saskaņoto avansa pieprasījumu ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms došanās 

komandējumā, vai darba braucienā un iesniedz Iestādes vadībai apstiprināšanai. 

8. Pēc Iestādes vadības rīkojuma reģistrē lietvedībā kopijas saņemšanas par darbinieka 

pilnvarošanu doties ārvalstu komandējumā rīkojumā norādītā persona: 

8.1.organizē biļešu iegādi, vīzu noformēšanu attiecīgās valsts vēstniecībā vai 

pārstāvniecībā Latvijā un apdrošināšanu komandējuma laikā;    

8.2. saņem maksājuma dokumentus par biļešu iegādi, vīzu noformēšanu un 

apdrošināšanu komandējuma laikā. Maksājuma dokumenta saņemšanas dienā 

pārbauda to atbilstību Iestādes vadības rīkojumam, atbilstības pārbaudi apliecina ar 

parakstu uz rēķina otrā pusē un iesniedz rēķinu grāmatvedībā apmaksai. 

III. Atskaitīšanās kārtība par ārzemju komandējumu vai darba braucienu 

12.Darbiniekam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komandējuma pēdējās dienas vai darba 

brauciena Iestādes vadībai jāiesniedz šādas atskaite par komandējumiem uz ārvalstīm 

(1. pielikums), vai darba brauciena gadījumā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma 

novērtējumu (2. pielikums). 

IV. Komandējuma un darba brauciena izdevumu atlīdzināšana 

13. Komandējuma vai darba brauciena avansa aprēķinā, ievērojot Ministru kabineta  

noteikumos noteiktās normas un nosacījumus, iekļauj šādus paredzamos komandējuma vai 

darba brauciena izdevumus: 

13.1. dienas naudu; 

13.2. viesnīcas izdevumus; 

13.3. paredzamos ceļa (transporta) izdevumus, kas rodas: 

13.3.1. ja darbinieks komandējumā vai darba braucienā dodas, izmantojot personīgo 

transportlīdzekli atbilstoši degvielas patēriņa normas aprēķinam; 

13.3.2. ja ārvalsts komandējuma gadījumā nepieciešams veikt pārbraucienus no vienas 

ārvalsts uz otru, piemērojot ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmās klases tarifus; 

13.3.3. ja ārvalsts komandējuma gadījumā nepieciešams veikt pārbraucienus attiecīgās 

valsts pilsētas sabiedriskajā transportā un, ja tas ir norādīts komandējuma pieteikumā, 

bet nepārsniedzot 30% no šai valstij noteiktās dienas naudas normas; 

13.3.4.ja darbinieks izmanto sabiedrisko transportu uz komandējuma vietu un atpakaļ 

uz pastāvīgo darba vietu, piemērojot minimālo braukšanas cenu (tarifu). 

14. Darbinieks, ja tas ir ekonomiski pamatoti, var doties komandējumā vai darba 

braucienā, izmantojot personīgo transportlīdzekli. Ja darbinieks dodas komandējumā 

vai darba braucienā, izmantojot personīgo transportlīdzekli, šo noteikumu 5. punktā 

minētajam iesniegumam par darba braucienu pievieno iesniegumu nobraukuma un 

degvielas patēriņa normas aprēķinam. 

15. Pārvaldes grāmatvedība pēc avansa pieprasījuma apstiprināšanas divas darbadienas 

pirms komandējuma vai darba brauciena sākuma nodrošina avansa pārskaitīšanu 

darbinieka algas kontā. Ja darbinieks vēlas avansu saņemt citā kontā, darbinieks to 

norāda komandējuma pieteikumā, uzrādot konta rekvizītus. 

16. Komandējuma vai darba brauciena izdevumus darbiniekam atlīdzina saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem. 

17. Dienas naudu darbiniekam atlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajām dienas naudas normām, ievērojot šādus nosacījumus: 
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17.1.ja darbiniekam komandējuma vai darba brauciena vietā ir nodrošināta bezmaksas 

uzturēšanās (arī ēdināšanas izdevumu segšana), darbiniekam ar Iestādes vadības 

atļauju izmaksā 30% no dienas naudas normas; 

17.2.ja darbinieks dodas komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā, 

darbiniekam izmaksā dienas naudu saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām dienas 

normām 

17.3.ja darbinieks dodas komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā un 

darbinieks komandējuma vai darba brauciena laikā katru dienu var atgriezties savā 

dzīvesvietā, darbiniekam dienas naudu neizmaksā; 

17.4.ja darbinieka komandējums vai darba brauciens ilgst tikai vienu dienu un darbinieks 

var atgriezties savā dzīvesvietā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto darba un 

atpūtas režīmu, dienas nauda netiek maksāta; 

17.5.ja darbinieks dodas komandējumā uz ārzemēm, tad darbiniekam izmaksā dienas 

naudu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām dienas naudas normām. 

18. Viesnīcas izdevumus darbiniekam atlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajām viesnīcas maksas normām, ievērojot šādus nosacījumus: 

18.1.ja darbinieks dodas komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā, viesnīcas 

izdevumi nepārsniedz 28 (divdesmit astoņi) euro par diennakti; 

18.2.ja komandējumā vai darba braucienā īpašu apstākļu dēļ darbinieks dzīvo viesnīcā, 

kuras izdevumi pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktās viesnīcas maksas 

normas, ar Iestādes vadības atļauju darbiniekam atlīdzina faktiski plānotos 

izdevumus par viesnīcu, ja tas paredzēts komandējuma pieteikumā; 

18.3.viesnīcas izdevumu atlīdzināšanai darbinieks iesniedz izdevumus attaisnojošos 

dokumentus (viesnīcas rēķinus, kvītis, čekus). 

19. Ceļa (transporta) izdevumus darbiniekam atlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus: 

19.1.ja darbinieks dodas ārvalstu komandējumā uz vairākām valstīm, tiek segti starpvalstu 

pārbraucienu izdevumi atbilstoši biļešu cenai; 

19.2.ja darbinieks dodas ārvalstu komandējumā, tiek segtas dzelzceļa, gaisa, ūdens un 

starpvalstu koplietošanas autotransporta izmaksas pēc ekonomiskās klases vai tai 

pielīdzināmās klases tarifiem, kā arī apdrošināšanas un komisijas nauda un izdevumi 

par biļešu pasūtīšanu un iepriekšēju iegādi atbilstoši iesniegtajām kvītīm. Ja nav bijis 

iespējams iegādāties biļetes pēc ekonomiskās klases tarifiem, ar Iestādes vadības 

atļauju izdevumus var atlīdzināt pēc biznesa klases vai tai pielīdzināmās klases 

tarifiem; 

19.3.ja darbinieks dodas ārvalstu komandējumā, tiek segti pārbraucienu izdevumi 

sabiedriskajā transportā attiecīgās valsts ietvaros, ja tie paredzēti komandējuma 

pieteikumā, bet tie nepārsniedz 30% no šai valstij noteiktās dienas naudas normas; 

19.4.ja darbinieks dodas komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā, tiek segti 

sabiedriskā transporta, izņemot taksometra, izdevumi uz komandējuma vai darba 

brauciena vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darbavietu vai šo noteikumu 4.punktā 

minētajā gadījumā – uz dzīvesvietu; 

19.5.ja darbinieks atrodas komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā, tiek 

segti komandējuma vai darba brauciena vietā izmantotā sabiedriskā transporta, tajā 

skaitā taksometra, izdevumi par summu, kas nepārsniedz 30 % no dienas naudas 

normas; 

19.6.ja darbinieks komandējumā vai darba braucienā dodas ar personīgo transportlīdzekli, 

tiek segti degvielas patēriņa izdevumi saskaņā ar nobraukuma un degvielas patēriņa 

normas aprēķinu, ja darbinieks iesniedz attaisnojuma dokumentu, kas apliecina 
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degvielas iegādi vienu dienu pirms darba brauciena vai komandējuma vai arī darba 

brauciena vai komandējuma laikā; 

19.7.ceļa (transporta) izdevumu atlīdzināšanai darbinieks iesniedz izdevumus 

attaisnojošos dokumentus (biļetes, kvītis, čekus). Ja darbinieks nav uzrādījis 

dokumentu, kas apliecina braukšanas izdevumus, Ministru kabineta noteikumos 

paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā ar Iestādes vadības atļauju atlīdzina 

braukšanas izdevumus; 

19.8.ja darbinieks dodas ārvalstu komandējumā ar dienesta transportlīdzekli, attiecīgās 

Iestādes vadītājs septiņas darbadienas pirms darbinieka došanās komandējumā 

iesniedz rakstisku pieprasījumu Izglītības pārvaldē par pilnvaras izsniegšanu, uz 

kuras pamata ir atļauts šķērsot Latvijas Republikas robežu ar attiecīgo dienesta 

transportlīdzekli. Lietvedība nodrošina pilnvaras sagatavošanu un izsniegšanu 

darbiniekam pirms došanās komandējumā; 

19.9.ja, dodoties ārvalstu komandējumā, nepieciešams pārvietoties ar taksometru līdz 

lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas 

un atpakaļ) un tas ir pamatoti, darbiniekam atlīdzina izdevumus par braucienu ar 

taksometru, ja ir iesniegti attaisnojuma dokumenti. 

20. Ja kādus no komandējuma vai darba brauciena izdevumiem sedz tā institūcija vai 

ārvalsts puse, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, darbiniekam attiecīgie 

izdevumi netiek atlīdzināti. 

21. Ja komandējuma vai darba brauciena laikā darbiniekam radušies papildus izdevumi, bez 

kuriem nav iespējams pildīt darba pienākumus un par kuriem ir iesniegti izdevumus 

apliecinoši dokumenti, Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un 

noteiktajā kārtībā šos izdevumus atlīdzina ar Iestādes vadības atļauju. 

22. Darbinieks, atgriežoties no komandējuma vai darba brauciena, sagatavo avansa norēķinu 

un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena 

iesniedz avansa norēķinu un izdevumus apliecinošus dokumentus Izglītības pārvaldes 

grāmatvedībā. 

23. Grāmatvedība pārbauda darbinieka iesniegto avansa norēķinu un izdevumus 

attaisnojošos dokumentus un iesniedz avansa norēķinu apstiprināšanai Iestādes vadībai.  

24. Ja komandējuma vai darba brauciena izdevumi atbilst noteiktajām normām, bet 

pārsniedz avansā saņemto līdzekļu summu, darbiniekam atlīdzina pārtērēto summu. 

Finanšu nodaļa pārtērēto summu trīs darbadienu laikā pēc avansa norēķina saņemšanas 

iemaksā darbinieka algas kontā. 

25. Ja komandējuma vai darba brauciena avanss pārsniedz komandējuma vai darba 

brauciena izdevumus, darbinieks trīs darbadienu laikā pēc avansa norēķina 

iesniegšanas iesniedz iesniegumu grāmatvedībā par atlikuma ieturēšanu no darbinieka 

darba algas. 

26. Komandējuma vai darba brauciena avansa norēķins un izdevumus apliecinošie 

dokumenti tiek glabāti grāmatvedībā, komandējuma atskaites - lietvedībā. 

 

 

 

Pārvaldes vadītāja        S.Tiltiņa  
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1.Pielikums 

“Noteikumi par Kandavas novada Izglītības pārvaldes  

un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu nodarbināto  

komandējamiem un darba braucieniem” 

 

ATSKAITE 
par komandējumu uz ārvalstīm 

 

1. Darbinieka vārds, uzvārds _________________________________________________________ 

 

2. Amats _________________________________________________________________________ 

 

3. Komandējuma vieta ( valsts) _______________________________________________________ 

 

4. Komandējuma laiks  ______________________________________________________________ 

 

5. Dokuments par norīkojumu komandējumā _____________________________________________ 

 

6.Komandējuma mērķis ______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Pārskats par komandējumu __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Priekšlikumi komandējuma laikā iegūtās pieredzes un zināšanu ieviešanai pašvaldības darbā  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Darbinieks ________________________________  ______________________________________ 

                                      paraksts                                              paraksta atšifrējums 

 

______gada ____ ._______________ 
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2.Pielikums  

 “Noteikumi par Kandavas novada Izglītības pārvaldes  

un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu nodarbināto  

komandējamiem un darba braucieniem” 

 

 

          

Amats 

      

Vārds, uzvārds 

 

DARBINIEKA APMEKLĒTĀ KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS 

PASĀKUMA NOVĒRTĒJUMS 

 

Rīkojuma datums  

Rīkojuma numurs  

Pasākuma tēma  

Pasākuma organizētājs  

Pasākuma norises datums (-i)  

Pasākuma apmeklējuma apliecinājuma 

numurs un datums 
 

 

 

Iegūto zināšanu un saņemtās informācijas aktualitāte, nozīmība un pielietošanas 

iespējas iestādē, struktūrvienībā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atziņas, secinājumi un priekšlikumi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atskaites iesniegšanas datums     paraksts    


