
Dalībnieku uzskaite projektu pasākumos 

atbilstoši ESF regulas Nr. 1304/2013 

prasībām
13.07.2056.



ESF mikro dati jāvāc visiem dalībniekiem, kuri atbilst šādām prasībām:

• persona gūst tiešu atbalstu no ESF;

• personas datiem ir jābūt identificējamiem;

• Ir paredzēti specifiski izdevumi indivīdiem/mērķa grupām;

Papildus dalībvalstis var noteikt minimālos stundu sliekšņus, lai izvairītos no

administratīvā sloga īstermiņa apmācībām/pasākumiem nevācot ESF regulas Nr.

1304/2013 mikro datus. Veselības ministrija ir noteikusi 8h stundu slieksni, pēc

kura tiek ievākti ESF regulas Nr. 1304/2013 mikro dati. Dati tiek ziņoti Eiropas

Komisijai reizi gadā, nodrošinot to ievadi SFC2014 sistēmā.

ESF regulas Nr. 1304/2013 prasības
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ESF regulas Nr. 1304/2013 1.pielikuma rādītāji, kurus nepieciešams uzkrāt un 

ziņot EK:

• Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem;

• Kopējie iznākuma rādītāji vienībām;

• Kopējie tūlītējo rezultātu rādītāji dalībniekiem;

• Kopējie ilgtermiņa rezultātu rādītāji dalībniekiem.

• Ziņošana EK notiek caur EK uzturētu IT sistēmu, savukārt dalībvalstu līmenī 

jānodrošina datu uzkrāšana nacionāla līmeņa IT sistēmā (LV gadījumā – KP 

VIS). Papildus par katru dalībnieku uzkrājama viņa aizpildīta un parakstīta 

anketa, kas apliecina, sniegto ziņu patiesumu. Audita gadījumā tiktu pārbaudīti 

gan dati KP VIS, gan projekta dokumentācija, kas ietver dalībnieku parakstītās 

anketas.

ESF regulas Nr. 1304/2013 1.pielikuma rādītāji



13.07.2016. 4

• Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki*,

• Ilgstošie bezdarbnieki*, 

• Neaktīvas personas*,

• Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas*, 

• Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas*,

• Vecumā līdz 25 gadiem*,

• Vecumā pēc 54 gadiem*

• Personas vecumā pēc 54 gadiem, kas ir bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, vai 
izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas*,

• Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. 
līmenis)*,

• Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis)*,

• Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis)*,

• Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts*,

• Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem 
bērniem*,

• Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem*,

• Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp sociāli atstumtās kopienas, 
piemēram, romi)**,

• Dalībnieki ar invaliditāti**,

• Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas**

Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem
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Rādītāja nosaukums Mērķa grupas uz kuriem attiecināmi

Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus 

pēc aiziešanas*,

Neaktīvās personas (personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie 

nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba 

meklētājiem/bezdarbniekiem, kas reģistrējušies NVA)

Izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc 

aiziešanas*,

Visi dalībnieki izņemot tos, kuri uz dalības 

uzsākšanas brīdi ir atradušies izglītībā vai 

apmācībās

Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas*, Visiem dalībnieki (ja atbalsta pasākumā ir 

iespējams iegūt kvalifikāciju)

Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp 

pašnodarbinātie, pēc aiziešanas*,

Bezdarbnieki (personas, kas reģistrējušās bezdarbnieka vai darba 

meklētāja statusam NVA)

Neaktīvās personas

Nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc 

aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies

izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē,

nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie**.

Nelabvēlīgā situācijā esošas personas (precīzas 

definīcijas lūdzam skatīt MP veidlapas E12 sadaļā pie atsaucēm)

ESF kopējie tūlītējie rezultāta rādītāji

- Kopējie tūlītējie rezultāta rādītāji ziņojami par mērķa grupām atbilstošām personām, kuras tiek 

klasificētas kā dalībnieki ESF regulas izpratnē;

- Kopējo tūlītējo rādītāju apkopošana tiek veikta ar aptauju palīdzību, kuru veikšanu nodrošina 

finansējuma saņēmējs;

- Aptaujas lapa tiek izsniegta dalībniekam tūlīt pēc dalības beigām, vai 4 nedēļu laikā pēc 

dalības.
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ESF kopējie ilgtermiņa rezultāta rādītāji

Rādītāja nosaukums Mērķa grupas uz kuriem 

attiecināmi

Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp 

pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas*,

Bezdarbnieki (personas, kas reģistrējušās 

bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam NVA)

Neaktīvās personas (personas, kuras nevar 

pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie 

darba meklētājiem/bezdarbniekiem, kas reģistrējušies 

NVA)

Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus 

pēc aiziešanas*,

Nodarbinātas personas

Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 

gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc 

aiziešanas*,

Bezdarbnieki

Neaktīvās personas

Vecumā pēc 54 gadiem

Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie

dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus

pēc aiziešanas**.

Nelabvēlīgā situācijā esošas personas 
(precīzas definīcijas lūdzam skatīt MP veidlapas E12 sadaļā 

pie atsaucēm)

Bezdarbnieki

Neaktīvās personas

- Datus ESF kopējiem ilgtermiņa rezultāta rādītājiem iegūst centralizēti balstoties uz reģistros 

pieejamo informāciju un aptaujām.

- Finansējuma saņēmējs nav atbildīgs par ilgtermiņa rezultāta rādītāju apkopošanu un ziņošanu.



Paldies par uzmanību!


