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1. STUDENTU MOBILITĀTE 

1.1. Uzturēšanās atbalsta likmes 

1.1.1. Ilgtermiņa studentu mobilitāte (tai skaitā - Doktorantūras mobilitāte) – 2 – 12 mēneši: 

 

Valstu grupa 

Piemērojamā EK 

finansējuma 

likme 

(EUR/mēnesī) 

Papildu EK 

finansējuma atbalsts 

prakses mobilitātei 

(EUR/mēnesī) 

Papildu EK 

finansējuma atbalsts 

personām ar 

ierobežotām 

iespējām 

(EUR/mēnesī) 

1.grupa - Dānija, Somija, Īrija, 

Islande, Lihtenšteina, 

Luksemburga, Norvēģija, 

Zviedrija + 14.reģions (Fēru salas, 

Šveice, Lielbritānija) 

600,00 150,00 250,00 

2.grupa - Austrija, Beļģija, 

Kipra, Francija, Vācija, 

Grieķija, Itālija, Malta, 

Nīderlande, Portugāle, Spānija + 

13.reģions (Andora, Monako, 

Sanmarīno, Vatikāns) 

600,00 150,00 250,00 

3.grupa - Bulgārija, Horvātija, 

Čehija, Igaunija, Ungārija, 

Latvija, Lietuva, Polija, 

Rumānija, Serbija, Slovākija, 

Slovēnija, Maķedonija, Turcija 

540,00 150,00 250,00 

Partnervalstis (izņemot 13. un 

14.reģionu - Fēru salas, Šveici, 

Lielbritāniju, Andoru, Monako, 

Sanmarīno, Vatikānu) 

700,00  250,00 

 

1.1.2. Īstermiņa studentu mobilitāte1 (tai skaitā doktorantūras2 mobilitāte un 
mobilitāte Kombinēto Intensīvo programmu (BIP)3 ietvaros – 5 – 30 dienas 

 

 

Piemērojamā EK 

finansējuma 

likme 

(EUR/dienā) 

Papildu EK finansējuma atbalsts 

personām ar ierobežotām iespējām 

(par visu mobilitātes periodu)4 

Papildu EK 

finansējuma 

atbalsts prakses 

mobilitātei 

līdz 14. dienai 70,00 
Par 5-14 dienu mobilitāti - 100,00 EUR 

Par 15-30 dienu mobilitāti - 150,00 EUR 

- 

15.-30.diena 50,00 - 

 

 
1 Ī stermiņ a studeņtu mobilita te obligāti kombiņe jama ar virtua las mobilita tes periodu 
2 Doktoraņtu ras ī stermiņ a mobilita tes gadī juma  virtua lais mobilita tes periods ir ieteicams, bet ņav obliga ts 
3 Īņdividua lais atbalsts pies k irams tikai mobilajiem BĪP dalī bņiekiem, kas dodas piedalī ties BĪP cita  programmas 
valstī  
4 Ja mobilita te ir ilga ka par 14 dieņa m, papildu atbalsts persoņa m ar ierobež ota m iespe ja m nesummējas uņ par 
visu mobilita tes periodu pieme rojama “15.-30.dieņa” atbilstos a  papildu atbalsta likme 



1.2. Ceļa atbalsta likmes 

 

Iespēja piešķirt atbalstu ceļa izdevumu segšanai studentu mobilitātes (studijas un prakse) 

dalībniekiem saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto attāluma kalkulatoru (Distance Calculator): 

 Studenti 
Studenti ar ierobežotām 

iespējām 

Īstermiņa studiju, prakses vai 

doktorantu mobilitāte uz 

programmas valstīm 
Nē 

Iespējams piešķirt 

(ja izvēlas zaļu ceļošanu – 

papildus 4 ceļa dienas) 

Īstermiņa studiju, prakses vai 

doktorantu  mobilitāte uz 

partnervalstīm 

Iespējams piešķirt 

(izņemot mobilitātei uz Fēru 

salām, Šveici, Lielbritāniju, 

Andoru, Monako, 

Sanmarino, Vatikānu) 

 

(ja izvēlas zaļu ceļošanu – 

papildus 4 ceļa dienas) 

Noteikti piešķirams 

(izņemot mobilitātei uz Fēru 

salām, Šveici, Lielbritāniju, 

Andoru, Monako, Sanmarino, 

Vatikānu) 

 

(ja izvēlas zaļu ceļošanu – 

papildus 4 ceļa dienas) 

Ilgtermiņa studiju, prakses vai 

doktorantu  mobilitāte uz 

programmas valstīm 
Nē Nē 

Ilgtermiņa studiju, prakses vai 

doktorantu  mobilitāte uz 

partnervalstīm 

Iespējams piešķirt 

(izņemot mobilitātei uz Fēru 

salām, Šveici, Lielbritāniju, 

Andoru, Monako, 

Sanmarino, Vatikānu) 

 

(ja izvēlas zaļu ceļošanu – 

papildus 4 ceļa dienas) 

Noteikti piešķirams 

(izņemot mobilitātei uz Fēru 

salām, Šveici, Lielbritāniju, 

Andoru, Monako, Sanmarino, 

Vatikānu) 

 

(ja izvēlas zaļu ceļošanu – 

papildus 4 ceļa dienas) 

 

Ceļa atbalsta likmes (saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto attāluma kalkulatoru): 

Atta lums 
Pieme rojama  EK likme 
vieņam dalī bņiekam 
(parasta cel os aņa) 

Pieme rojama  EK 
likme vieņam 
dalī bņiekam 

(žal a cel os aņa) 

10-99 km 23,00 EUR  

100-499 km 180,00 EUR 210,00 EUR 

500-1999 km 275,00 EUR 320,00 EUR 

2000-2999 km 360,00 EUR 410,00 EUR 

3000-3999 km 530,00 EUR 610,00 EUR 

4000-7999 km 820,00 EUR  

Virs 8000 km 1500,00 EUR  

Cel a dieņas (iespe jams pies k irt 
užture s aņa s atbalsta fiņaņse jumu) 

2 dieņas 6 dieņas 

 

• Ja students nesaņem ceļa atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto attāluma 

kalkulatoru – iespējams piešķirt 50,00 EUR par visu mobilitātes periodu zaļas ceļošanas 

atbalstam un uzturēšanās atbalstu par 4 papildus dienām, ja tās nepieciešamas ceļošanai 

 

 

 



2. PERSONĀLA MOBILITĀTE 

 

2.1.  Uzturēšanās atbalsta likmes 

 

Mobilitātes ilgums 

 Docēšanas mobilitāte 

No ārvalstu 

uzņēmumiem 

uzaicinātie mācībspēki 

Personāla 

profesionālās 

pilnveides mobilitāte 

Sadarbība ar 

programmas 

valstīm 

2 dienas – 2 mēneši 

 

*8 akadēmiskās stundas 

nedēļā vai īsākā periodā 

1 diena – 2 mēneši 

 

Nav akadēmisko stundu 

skaita ierobežojuma 

2 dienas – 2 mēneši 

Sadarbība ar 

partnervalstīm 

5 dienas – 2 mēneši 

 

*8 akadēmiskās stundas 

nedēļā vai īsākā periodā 

 5 dienas – 5 mēneši 

* ja tiek apvienota docēšanas un personāla profesionālās pilnveides mobilitāte – 4 akadēmiskās 

stundas nedēļā vai īsākā periodā 
 

Piemērojamās uzturēšanās atbalsta likmes personāla mobilitātei: 

Valstu grupa 

Piemērojamā EK 

vienas dienas 

likme  

(no 1.-14. dienai) 

Piemērojamā EK 

vienas dienas 

likme, 70% 

(no 15.-60.dienai) 

1.grupa - Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina,  

Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija + 14.reģions (Fēru 

salas, Šveice, Lielbritānija) 

180,00 EUR 126,00 EUR 

2.grupa - Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, 

Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija 

+ 13.reģions (Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāns) 

160,00 EUR 112,00 EUR 

3.grupa - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungā-

rija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovā-

kija,  

Slovēnija, Maķedonija, Turcija 

140,00 EUR 98,00 EUR 

Partnervalstis (izņemot 13. un 14.reģionu - Fēru salas, 

Šveici, Lielbritāniju, Andoru, Monako, Sanmarīno, Vati-

kānu) 

180,00 EUR 126,00 EUR 

 

2.2.  Ceļa atbalsta likmes 

Attālums 
Piemērojamā EK likme 

vienam dalībniekam 
(parasta ceļošana) 

Piemērojamā EK likme 
vienam dalībniekam 

(zaļa ceļošana) 

10-99 km 23,00 EUR  

100-499 km 180,00 EUR 210,00 EUR 

500-1999 km 275,00 EUR 320,00 EUR 

2000-2999 km 360,00 EUR 410,00 EUR 

3000-3999 km 530,00 EUR 610,00 EUR 

4000-7999 km 820,00 EUR  

Virs 8000 km 1500,00 EUR  

Cel a dieņas (iespe jams pies k irt 
užture s aņa s atbalsta fiņaņse jumu) 

2 dieņas 6 dieņas 



 

3. KOMBINĒTĀS INTENSĪVĀS PROGRAMMAS (BIP): 

3.1. Administratīvais atbalsts Kombinētās intensīvās programmas izstrādei un īstenošanai5 

 

Likme: 400,00 EUR par katru mobilo apmācāmo6 

 

3.2. Uzturēšanās un ceļa atbalsts mobilajiem apmācāmajiem un mācībspēkiem7 

Uzturēšanās un ceļa atbalsta likmes mobilajiem apmācāmajiem un mācībspēkiem ir atbilstošas: 

- Īstermiņa studentu mobilitātes uzturēšanās atbalsta likmēm; 

- Personāla mobilitātes uzturēšanās atbalsta likmēm; 

- Ceļa atbalsta finansējuma likmēm saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto Attāluma 

kalkulatoru 

 

4. KOPĒJAIS PROJEKTA ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS (OS): 

 

Līdz 100.mobilitātes dalībniekam – 400,00 EUR par katru mobilitātes dalībnieku 

Virs 100.mobilitātes dalībnieka – 230,00 EUR par katru mobilitātes dalībnieku 

 

5. LATVIJAS VALSTS BUDŽETA LĪDZFINANSĒJUMS 

5.1. Studentu mobilitāte 

5.1.1. Ilgtermiņa studiju un prakses mobilitāte 

Eiropas Komisijas noteiktās fiksētās uzturēšanās atbalsta likmes palielināšana - līdz 

250,00 EUR/mēnesī 

 

5.1.2. Īstermiņa mobilitāte 

Eiropas Komisijas noteiktās fiksētās uzturēšanās atbalsta likmes palielināšana: 

- līdz 30 EUR/dienā līdz 14.mobilitātes dienai 

- līdz 20 EUR/dienā no 15.-30.mobilitātes dienai 

 

5.2. Personāla mobilitāte 

Eiropas Komisijas noteiktās fiksētās uzturēšanās atbalsta likmes palielināšana līdz 20% no 

Eiropas Komisijas noteiktās uzturēšanās atbalsta likmes. 

 

 
5 Admiņistratī vais atbalsts Kombiņe ta s iņteņsī va s programmas ižstra dei uņ ī steņos aņai tiek piešķirts 
programmas koordinatoram. Admiņistratī va  atbalsta fiņaņse jums ņav paredže ts, lai segtu programmas mobilo 
dalī bņieku užture s aņa s uņ cel a ižmaksas. 
6 Miņima lais mobilo apma ca mo skaits Kombiņe ta s iņteņsī va s programmas ietvaros – 15 apma ca mie. Maksima lais 
mobilo apma ca mo skaits, par kuriem tiek pies k irts orgaņižatoriskais atbalsts programmas ižstra dei uņ 
ī steņos aņai – 20 apma ca mie 
7 Užņ emos a s augsta ka s ižglī tī bas iesta des apma ca majiem (studeņtiem vai persoņa lam) uņ ma cī bspe kiem 
ņepieņa kas užture s aņa s uņ cel a atbalsts, ižņ emot ņo a rvalstu užņ e muma/orgaņiža cijas užaiciņa ta ma cī bspe ka 
gadī juma  


