
Finansējuma likmes īstermiņa un akreditēto organizāciju mobilitātes projektos Erasmus+ 2022.gada konkursā 

skolu sektorā 

Finansējuma 

kategorija 
Apmērs 

Organizatoriskais 

atbalsts 

100 EUR par dalībnieku 

 Skolēnu grupas mobilitātēm, ne vairāk kā 1000 EUR par grupu 

 Personāla kursu/mācību mobilitātē  

 Uzaicināto ekspertu mobilitātē 

 Pedagogu uzņemšanas praksē mobilitātē   

350 EUR par dalībnieku līdz simtajam dalībniekam vienā aktivitātes veidā; 200 EUR sākot ar 

101.dalībnieku vienā aktivitātes veidā  

 Īstermiņa skolēnu mācību mobilitātē  

 Personāla darba vērošanas un mācīšanas/nodarbību vadīšanas mobilitātē  

 500 EUR par dalībnieku ilgtermiņa skolēnu mācību mobilitātē 

Ceļa izdevumi 

Ceļa attālums Standarta ceļošana “Zaļā” ceļošana 

10 – 99 km 23 EUR  

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR 

500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000 – 7999 km 820 EUR  

8000 km vai vairāk 1500 EUR  

Individuālais 

atbalsts 

Dalībnieku veids 1. valstu grupa 2. valstu grupa 3. valstu grupa 

Personāls 162 EUR 144 EUR 126 EUR 

Skolēni 80 EUR 70 EUR 60 EUR 

Bāzes likmes par mobilitātes dienu līdz 14.dienai.  

No 15.dienas piemēro 70% no bāzes likmes, noapaļojot veselos eiro.  

Iekļaušanas atbalsts 
100 EUR par dalībnieku 

100% no attiecināmajām faktiskajām izmaksām 

Sagatavošanas 

vizītes 
575 EUR par dalībnieku (ne vairāk kā trīs dalībnieki katrā vizītē) 

Kursu maksa 
80 EUR par dalībnieku dienā; individuāls darbinieks projekta dotācijas līguma ietvaros var saņemt līdz 

800 EUR kursu maksai. 

Valodas atbalsts 

150 EUR par dalībnieku, personāla mobilitātē, kas ir ilgāka par 30 dienām, un skolēnu īstermiņa un 

ilgtermiņa individuālajā mobilitātē. Atbalstu izmaksā vienīgi tad, ja dalībnieks nevar saņemt tiešsaistes 

valodas atbalstu (OLS), jo nav pieejama nepieciešamā valoda vai līmenis. 



 

Papildus tiešsaistes valodas atbalstam (OLS): 150 EUR  par dalībnieku ilgtermiņa skolēnu mācību 

mobilitātē. 

Izņēmuma izmaksas 

Finanšu garantijas izmaksas: 80% no attiecināmajām faktiskajām izmaksām 

Augsti ceļa izdevumi: 80% no attiecināmajām faktiskajām izmaksām 

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no 

attiecināmajām izmaksām. 


