
Piemērojamās individuālā atbalsta likmes personu mobilitātei augstākās 

izglītības sektorā (KA171-HED) 

2022.gada projektu pieteikumu konkurss 
 

1. STUDENTU MOBILITĀTE 

1.1. Uzturēšanās atbalsta likmes 

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

 

Piemērojamā EK 

finansējuma 

likme 

(EUR/mēnesī) 

Papildu EK 

finansējuma atbalsts 

prakses mobilitātei 

(EUR/mēnesī) 

Papildu EK 

finansējuma atbalsts 

personām ar 

ierobežotām 

iespējām 

(EUR/mēnesī) 

Izbraucošās mobilitātes (no 
Programmas valstīm uz 1. -
 12.reģiona Partnervalstīm) 

700,00 - 250,00 

Iebraucošās mobilitātes (no 1.-

12.reģiona Partnervalstīm uz 

Programmas valstīm) 
800,00 - 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 - 

 

1.2. Ceļa atbalsta likmes 

Ceļa atbalsta likmes (saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto attāluma kalkulatoru)5: 

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 

 
1 Īstermiņa studentu mobilitāte obligāti kombinējama ar virtuālas mobilitātes periodu 
2 Doktorantūras īstermiņa mobilitātes gadījumā virtuālais mobilitātes periods ir ieteicams, bet nav obligāts 
3 Individuālais atbalsts mobilajiem BIP dalībniekiem, kas dodas piedalīties BIP programmas valstī, piešķirams 
tikai tādā gadījumā, ja uzņemošajai AII KA171 projektā ir apstiprināts finansējums iebraucošajai studentu 
mobilitātei sadarbībā ar konkrēto partnervalsti, no kuras dalībnieks dodas uz BIP. 
4 Ja mobilitāte ir ilgāka par 14 dienām, papildu atbalsts personām ar ierobežotām iespējām nesummējas un par 
visu mobilitātes periodu piemērojama “15.-30.diena” atbilstošā papildu atbalsta likme 
5 ja izvēlas zaļu ceļošanu – papildus 4 ceļa dienas 



4000-7999 km 820,00 EUR  

Virs 8000 km 1500,00 EUR  

Ceļa dienas (iespējams piešķirt 
uzturēšanās atbalsta finansējumu) 

2 dienas 6 dienas 

 

2. PERSONĀLA MOBILITĀTE 

2.1.  Uzturēšanās atbalsta likmes 

 Docēšanas mobilitāte 

No ārvalstu 

uzņēmumiem 

uzaicinātie mācībspēki 

Personāla 

profesionālās 

pilnveides mobilitāte 

Mobilitātes 

ilgums 

(iebraucošā un 

izbraucošā 

mobilitāte) 

5 dienas – 2 mēneši 

 

*8 akadēmiskās stundas 

nedēļā vai īsākā periodā 

5 dienas – 2 mēneši 

 

Nav akadēmisko stundu 

skaita ierobežojuma 

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) 

Izbraucošās mobilitātes (no Programmas valstīm uz 1. -

 12.reģiona Partnervalstīm) 
180,00 EUR 126,00 EUR 

Iebraucošās mobilitātes (no 1.-12.reģiona Partnervalstīm 

uz Programmas valstīm) 
140,00 EUR 98,00 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  

Ceļa dienas (iespējams piešķirt 
uzturēšanās atbalsta finansējumu) 

2 dienas 6 dienas 

 

 

3. KOPĒJAIS PROJEKTA ADMINISTRATĪVAIS ATBALSTS (OS): 

 

500,00 EUR par katru mobilitātes dalībnieku 

 


