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NOTEIKUMI PAR CEĻA UN UZTURĒŠANĀS IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMU 

PERSONĀM, KAS IR UZAICINĀTAS UZ KONKURSA VAI ATLASES 

PĀRBAUDĪJUMIEM, UZ DARBĀ PIEŅEMŠANAS INTERVIJU VAI VESELĪBAS 

PĀRBAUDI  
 

 

 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
 

1. pants 

Ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzinājumu personām (turpmāk “kandidātiem”), kas ir 

uzaicinātas uz ārēja konkursa vai paziņojuma par brīvu amata vietu pārbaudījumiem 

vērtēšanas centrā (“assessment centre”), uz tiem sekojošu darbā pieņemšanas interviju vai 

veselības pārbaudi (turpmāk “pārbaudījumi, intervijas un veselības pārbaudes”), piešķir 

saskaņā ar turpmāk norādītajiem nosacījumiem. 

 

Šos noteikumus nepiemēro ierēdņiem un darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta 

noteikumi vai pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un kuri ir uzaicināti uz 

pārbaudījumiem, intervijām un veselības pārbaudēm, kas tiek rīkotas iekšēja konkursa 

ietvaros vai pēc tā, vai arī uz interviju saistībā ar dienesta vietas maiņu tajā pašā iestādē, ja 

uz viņiem attiecas komandējuma izdevumu atmaksas sistēma.  

 

 

 

CEĻA IZDEVUMI 

 

2. pants 

1. Ceļa izdevumus neatlīdzina, ja attālums no pašreizējās dzīvesvietas līdz pārbaudījumu, 

intervijas vai veselības pārbaudes norises vietai ir 200 km vai mazāks. 

 

2. Katra iestāde sedz ceļa izdevumus saskaņā ar kārtību, ko tā ir iepriekš noteikusi. 

 

3. Ja nav noteikta īpaša kārtība un neskarot 5. un 9. punkta noteikumus, iestāde nosaka 

fiksētas  summas atlīdzinājumu saskaņā ar šādu skalu: 

 

Ģeogrāfiskais attālums starp dzīvesvietu 

vai pašreizējo darba vietu un eksāmena, 

intervijas vai veselības pārbaudes 

norises vietu (km) 

Piemērojamā fiksētā summa (EUR) 

201 līdz 300 km 100  

301 līdz 500 km 120  

501 līdz 1000 km 180  

1001 līdz 2000 km 240  

2001 līdz 3000 km 300  

> 3001 km 360  

 

 



3. pants 

Eiropas iestādes, balstoties uz kandidāta pieteikumā norādīto adresi, aprēķina ģeogrāfisko 

attālumu (turpceļu) starp pašreizējo dzīvesvietu un pārbaudījuma, intervijas vai veselības 

pārbaudes norises vietu.  Iestāde var lūgt kandidātam sniegt pierādījumus par to, ka 

norādītā adrese tiešām ir viņa pašreizējā dzīvesvieta.  

 

Ja kandidāts īslaicīgi dzīvo citā adresē, iestāde var viņam nosūtīt uzaicinājumu uz šo 

pagaidu adresi, kas būs pamats ceļa izdevumu atlīdzinājuma aprēķināšanai.  

 

Ja dzīvesvietas un pašreizējās darba vietas adrese atšķiras vai arī ja rodas domstarpības 

par to, kura adrese jāizmanto atlīdzinājuma aprēķināšanai, izmanto attiecīgās iestādes 

aprēķināto īsāko attālumu. 

 

 

4. pants 

Attiecībā uz konkursiem un atlases procedūrām, ko rīko Eiropas Personāla atlases birojs 

(EPSO), nekāds atlīdzinājums netiek veikts par: 

- dalību datorizētajos daudzizvēļu testos (konkursi vai atlases procedūras); 

- dalību pārbaudījumos, kas nav vērtēšanas centra pārbaudījumi (piemēram, priekšatlases 

testi);  

- dalību pārbaudījumos, kas ir daļa no vērtēšanas centra pārbaudījumiem, bet kurus rīko 

kandidāta dalībvalstī (pašreizējā dzīvesvieta). 

 

Ja iestāde pieņemtu īpašu kārtību saskaņā ar 2. panta 2. punktu, kas var ietekmēt to ceļa 

izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies saistībā ar EPSO rīkotajiem konkursiem un atlases 

procedūrām, EPSO šo kārtību piemērotu tikai pēc EPSO valdes apstiprinājuma. 

 

 

 

VESELĪBAS PĀRBAUDES PIRMS PIEŅEMŠANAS DARBĀ 

 

5. pants 

1. Atlases procesā izvēlētajiem kandidātiem, kuriem pēc iestādes uzaicinājuma jāierodas 

uz obligāto veselības pārbaudi, kas saistīta ar darbā pieņemšanas procesu atbilstoši 

Civildienesta noteikumu 28. un 33. panta noteikumiem (un pēc analoģijas saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta d) 

apakšpunkta un 13. panta, kā arī 82. panta 3. punkta d) apakšpunkta un 83. panta 

noteikumiem), atlīdzina faktiskos ceļa izdevumus.  

 

2. Šajā gadījumā ceļš jāveic ar visekonomiskākajiem līdzekļiem (vilciena 2. klasē;  

lidmašīnas ekonomiskajā klasē). Ja šie noteikumi netiek ievēroti vai ja tiek izmantoti citi 

transporta līdzekļi (tostarp automašīna), piemēro 3. panta 2. punktā minēto fiksēto 

summu. 

 

3. Tomēr, izņemot īpaši atrunātus gadījumus, ja personas pašreizējā dzīvesvieta vai darba 

vieta atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ceļa izdevumus atlīdzina tikai no 

attiecīgajai vietai tuvākās Eiropas Savienības dalībvalsts galvaspilsētas.  



UZTURĒŠANĀS IZDEVUMI 

 

6. pants 

Ja dzīvesvieta vai pašreizējā darba vieta atrodas tālāk par 200 km no pārbaudījuma, 

intervijas vai veselības pārbaudes norises vietas un ja kandidātam ir jāpaliek uz vietas vienu 

vai vairākas naktis, piešķir 100 EUR par katru nakti uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanai. 

Pēc iestādes lūguma kandidātam ir jāsniedz rakstisks skaidrojums. 

 

Uzturēšanās izdevumu atlīdzinājums nedrīkst pārsniegt 300 EUR. To pārskaita, ja ir uzrādīti 

naktsmītnes izmantošanu apliecinoši dokumenti rēķina formā atbilstoši piemērojamiem 

nodokļu tiesību aktu noteikumiem. 

 

EPSO rīkoto konkursu un atlases procedūru ietvaros tikai tad, ja dažādie pārbaudījumi 

vērtēšanas centrā notiek divās secīgās dienās vai starp tiem ir ne vairāk kā 3 dienas, un 

tāpēc kandidātam ir jāpavada viena vai vairākas naktis uz vietas, iepriekš minētā fiksētā 

summa ir jāmaksā līdz augšējai robežai, kas noteikta iepriekš. Ja kandidāts izvēlas braukt 

divas reizes vai ja pārbaudījumi tiek rīkoti ar vairāk nekā 3 dienu intervālu, netiek segti 

nakšņošanas izdevumi un ceļa izdevumu, ko aprēķina, pamatojoties uz 2. pantu, atlīdzinātā 

summa tiks divkāršota. 

 

 

 

IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 

 

7. pants 

Kandidāti, kuri atbilst iepriekšminētajiem noteikumiem un kuriem attiecīgi ir tiesības uz ceļa 

un/vai uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanu, aizpilda administrācijas izsniegto veidlapu, tajā 

norādot apliecinošos dokumentus, kas jāpievieno izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumam. 

Nepilnīgi pieprasījumi netiek izskatīti. 

 

 

8. pants 

Aizpildīts ceļa un/vai uzturēšanās izdevumu pieprasījums, tam pievienojot nepieciešamo 

apliecinošo dokumentu oriģinālus, jānosūta pa pastu (nosūtīšanas datumu apliecina pasta 

zīmogs), elektronisko pastu (ja oriģināldokumenti pieejami tikai elektroniskā veidā) vai 

jāiesniedz personīgi atbildīgajam dienestam 3 mēnešu laikā pēc pārbaudījumu, interviju un 

veselības pārbaužu datuma. Pēc šā termiņa pieprasījumi vairs netiek pieņemti.  

 

 

 

KANDIDĀTI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

 

9. pants 

Pēc skaidri izteikta un pamatota attiecīgā kandidāta lūguma papildus iepriekšminēto 

noteikumu izpildei iestāde var piešķirt kandidātiem ar īpašām vajadzībām ar viņu stāvokli 

saistītu un šā lēmuma 2., 5. un 6. pantā neparedzētu faktisku papildu izdevumu 

atlīdzinājumu. Šajā gadījumā kandidātam un vajadzības gadījumā viņa pavadītājam(-iem) 



ceļš jāveic ar visekonomiskākajiem līdzekļiem, tomēr ievērojot kandidāta īpašās vajadzības. 

Katrs atlīdzinājuma pieprasījums attiecīgajā iestādē tiks izskatīts atsevišķi. 

 

 

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10. pants 

Summas, kas izmaksājamas saskaņā ar šiem noteikumiem, pārskaita euro vai valūtā, kurā 

veikti izdevumi. 

 

2. panta 3. punktā noteiktās fiksētās summas var tikt pārskatītas reizi piecos gados, taču 

vajadzības gadījumā tās ir iespējams pārskatīt arī starpposmā. 

 

 

11. pants 

Uzaicinātie kandidāti, izņemot 4. pantā minētos, ceļojuma un uzturēšanās laikā ir apdrošināti 

pret nelaimes gadījumiem. 

 

 

12. pants 

Šie noteikumi atceļ un aizstāj Administrācijas vadītāju kolēģijas 2008. gada 15. februāra 

Secinājumu 252/08.  

 

 
 
 


