
Informatīvs apkopojums par ES līmeņa likmēm, kas piemērojamas Latvijā 

 

 

1. Nodarbinātu personu un bezdarbnieku apmācībai un nodarbinātības pakalpojumiem 

valsts Summa katram 

dalībniekam, 

kas apliecina 

sekmīgu 

apmācības kursa 

pabeigšanu 

Stundas likme 

par 

nodarbinātības 

pakalpojumu 

sniegšanu 

Mēneša likme 

par 

nodarbinātības 

pakalpojumu 

sniegšanu 

Gada summa 

par 

nodarbinātības 

pakalpojumu 

sniegšanu 

STUNDAS 

likme par 

nodarbinātu 

personu 

apmācību 

Algas stundas 

likme 

nodarbinātai 

personai 

Latvija 984 10,34 1813 21 751 9,46 9,47 

 

 

Saite uz Komisijas deleģēto regulu (ES) 2015/2195 (2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par 

Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar 

izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (skat. XIV pielikumu):  

EUR-Lex - 02015R2195-20210520 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2195-20210520&qid=1645459627334


2. Formālās izglītības likmes akadēmiskajā mācību gadā  

Nosaukums Likmes 

apmērs, 

EUR 

Agrīna pirmsskolas izglītība 2 622 

Pirmsskolas izglītība 2 622 

Pamatizglītības pirmais posms 3 062 

Pamatizglītības pirmais un otrais posms (1. un 2.līmenis) 3 070 

Pamatizglītības otrais posms 3 250 

Pamatizglītības otrais posms – vispārējā izglītība 3 285 

Pamatizglītības otrais posms -profesionālā izglītība 3 488 

Vidusskolas izglītība 3 254 

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība 

(3. un 4. līmenis) 

3 271 

Vidusskolas izglītība – vispārējā izglītība 3 234 

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība 

– vispārējā izglītība (34. un 44. līmenis) 

3 234 

Vidusskolas izglītība – profesionālā izglītība 3 285 

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība 

– profesionālā izglītība (35. un 45. līmenis) 

3 317 

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība 3 484 

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība 3 484 

Terciārās izglītības pirmais posms 2 978 

Terciārā izglītība (5.-8.līmenis) 1 741 

Terciārā izglītība, izņemot terciārās izglītības pirmo posmu 

(6. – 8.līmenis) 

1 539 

 

 

Saite uz Komisijas deleģēto regulu (ES) 2015/2195 (2015. gada 9. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par 

Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar 

izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (skat. XIV pielikumu):  

EUR-Lex - 02015R2195-20210520 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2195-20210520&qid=1645459627334


 

3. Izstrādē* “Vienkāršoto izmaksu iespējas un finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, sociālās integrācijas un jaunatnes jomā: 

pētījums, kas papildina ESF+ ietekmes novērtējumu1” 

(starpvalstu mobilitāte nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem; mājas aprūpes pakalpojumu vienības izmaksas; pakalpojuma moduļa “Krīzes 

un ārkārtas situācijas” vienības izmaksas; dienas aprūpes pakalpojumu vienības izmaksas) 

 

Gala ziņojums pieejams:  

Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) 

 

*likmes paredzēts apstiprināt 2022.gada 1.pusgadā  

 

 

 

4. Izstrādē**: “Pētījums ES līmeņa vienkāršoto izmaksu iespēju (SCO) un citu uz ES līmeņa rezultātiem balstītu instrumentu izstrādei 

2021.-2027.gada plānošanas periodā veselības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un vides nozarēs”2 

(veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, veselības aprūpes sistēmu ilgtspējas un noturības stiprināšana, MVU digitālā 

transformācija, sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija, ūdens aizsardzība, notekūdeņu attīrīšana) 

 

**2023.gada decembrī plānota gala projekta versija 

 

 

 

 

 
1 «Simplified cost options’ and ‘Financing not linked to costs’ in the area of social inclusion and youth: A study complementing the ESF+ impact assessment» 

2  «Study to develop EU level Simplified Cost Options (SCOs) and other EU level results – based tools in the programming period 2021-2027 in the sectors of Health, 

Information & Communication Technology (ICT) and Environment» 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8429&furtherPubs=yes

