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Vienas vienības izmaksu standarta likmes sabiedriskā transporta aprēķina un 

piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" 

īstenošanai 
 

Vienas vienības izmaksu (turpmāk tekstā VVI) standarta likmes sabiedriskā 

transporta aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām paredz kompensēt 

sabiedriskā transporta izmaksas 0,04 EUR par 1 km saskaņā ar Eiropas Savienības 

fondu Ieviešanas vadības nodaļas 21.09.2018. metodiku “Vienas vienības izmaksu 

standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai”. 

Konkrētā maršruta km skaits noteikts pamatojoties uz 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi pieejamo informāciju. 

Pamatojoties uz Individuālā atbalsta plāna (turpmāk tekstā IAP) īstenošanu, 

kura atbalsta pasākumos ir apstiprināta sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija, 

Sadarbības partneris (turpmāk tekstā SP) apstiprina izglītojamā kompensējamo 

maršrutu (maršrutus) un maršruta kilometrus (turpmāk tekstā km), pamatojoties uz 

https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi pieejamo informāciju. 

SP katru mēnesi, pamatojoties uz IAP īstenošanu, izglītojamam apkopo 

faktiskos izdevumus (biļetes), aizpildot “Maršruta lapa/iesniegums” veidlapu (skat. 

pielikumu Nr. 1), kurā tiek norādīta izglītojamā pilna dzīvesvietas adrese (adreses), 

izglītības iestādes pilna adrese, saskaņotais maršruts (maršruti) ar maršruta km, 

pamatojoties uz https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi pieejamo 

informāciju.  

SP aizpilda “Maršruta lapa/iesniegums” veidlapu un pēc VVI metodikas 

aprēķina uz projektu attiecināmo summu, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 

460 26.1. punktu – transporta izmaksas vienam izglītojamam nepārsniedz 30 euro 

mēnesī. 

Aizpildītā “Maršruta lapa/iesniegums” veidlapa (skat. pielikumu Nr. 1) un 

faktiskās sabiedriskā transporta biļetes tiek uzglabātas pie SP atbilstoši SP Projekta 

SAM 8.3.4. nomenklatūrai.  

SP katru mēnesi apkopo un iesniedz datu bāzē vienu (par katru izglītības iestādi 

vai SP kopā) “Transporta izdevumu uzskaites lapu” (turpmāk tekstā TIUL; skat. 

pielikumu Nr. 2) un rīkojumu par uz projektu attiecināmo km skaitu un summu pēc 

VVI par katru izglītojamo. 

Uz Projekta SAM 8.3.4. attiecina sabiedriskā transporta izmaksas pēc VVI, kas 

var atšķirties ar Valsts kases konta izrakstā kompensējamo summu vienam 

izglītojamam. SP kompensē izglītojamam visu vai daļēju summu no faktiskā 

izlietojuma (biļetēm) 
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Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas (mēnešbiļetes, abonementi, 

pilsētas sabiedrisko transports un citi sabiedriskā transporta izdevumi), kuras nav 

iespējams noteikt pamatojoties uz https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi 

pieejamo informāciju, paliek nemainīgas, jo uz Projektu SAM 8.3.4 tiek attiecinātas 

izmaksas pēc fakta, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 460 26.1. punktu – 

transporta izmaksas vienam izglītojamam nepārsniedz 30 euro mēnesī. 

Vilciena maršruts tiek pielīdzināts starppilsētu autobusu maršrutam un konkrētā 

maršruta km skaits noteikts pamatojoties uz https://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-

autobusi pieejamo informāciju. 

Katrs SP ir atbildīgs par Projekta SAM 8.3.4 izdevumu pamatojošo dokumentu 

(biļešu, “Maršruta lapa/iesniegums” veidlapu, “Transporta izdevumu uzskaites lapu”) 

kvalitāti un uzglabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un SP 

lietu nomenklatūru. 
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