3.pielikums
IETEIKUMI
MK noteikumu „ES fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 2.pielikuma
2.sadaļas „Informācija par mērķa grupas dalībniekiem Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētajā projektā kalendārā gada ietvaros atbilstoši Regulas Nr.1828/2006
XXIII pielikumam (1.darbības programmas ietvaros)” aizpildīšanai
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu
2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa
grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 2.sadaļas „Informācija par mērķa grupas
dalībniekiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā kalendārā gada ietvaros atbilstoši
Regulas Nr.1828/2006 XXIII pielikumam (1.darbības programmas ietvaros)” aizpildīšanā,
finansējuma saņēmējam jāievēro šādi nosacījumi:
1.Tabulas 1.punktā „Dalībnieku skaits gadā” jānorāda:
(1) mērķa grupas dalībnieku kopējais skaits, kas attiecīgajā kalendārajā gadā sāka savu
dalību projektos pirmreizēji;
(2) mērķa grupas dalībnieku kopējais skaits, kas attiecīgajā kalendārajā gadā turpinājuši
dalību projektā – uzsākuši dalību projektā citā kalendārajā gadā un arī izstāsies no
projekta citā kalendārajā gadā;
(3) mērķa grupas dalībnieku kopējais skaits, kas attiecīgajā kalendārajā gadā izstājušies
no projekta, nepabeidzot darbības, kurās tie bija iesaistījušies vai kurās tiem vēl bija
jāiesaistās turpmāk;
(4) mērķa grupas dalībnieku kopējais skaits, kas attiecīgajā kalendārajā gadā pabeiguši
plānotās darbības projektā un izstājušies no projekta.
(5) attiecībā uz gadījumiem, kad personas/dalībnieki, kas ir saņēmuši atbalstu fonda ietvaros un
pēc noteikta laika atkārtoti saņēmuši atbalstu no attiecīgā projekta līdzekļiem, informācijas
sniegšanai pieeja ir šāda: kad dalībnieks uzsāk dalību projektā, tad to skaits jānorāda ailē
„Personu skaits, kas uzsāk darbības projektā”. Kad dalībnieks (piem., doktorants) uz laiku
izstājas no projekta (dodas akadēmiskajā gadā), tas jāuzrāda ailē „Personu skaits, kas izstājas no
dalības projektā, nepabeidzot darbības projektā”. Savukārt, kad dalībnieks/ persona atgriežas
projektā, tā jāuzskaita ailē „Personu skaits, kas turpina darbības projektā”. Šīs ailes skaidrojums
arī iekļauts vadlīnijās - uzsākuši dalību projektā citā kalendārajā gadā un arī izstāsies no
projekta citā kalendārajā gadā. Tas nav attiecināms uz iepriekšējo gadu, bet par jebkuru citu
gadu.
(6) attiecībā vairāku mērķa grupu iesaistes atspoguļojumu par vienas DPP aktivitātes mērķa
grupu (piem., ja tie vienlaikus ir gan pedagogi, gan izglītojamie) būtu jānorāda kopā. Attiecīgi
atšķirsies vecumi, statuss darba tirgū (izglītojamie, kas nav darbspējas vecumā, būtu jāklasificē
pie neaktīvām personām, kas mācās vai tiek apmācītas (pedagogi pie darba ņēmējiem jeb
darbiniekiem.) u.tml.

2.Tabulas 2.punktā „Dalībnieku dalījums pēc sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām
saskaņā ar valsts likumiem” jānorāda:
(1) 2.1. apakšpunktā „Kopā dalībnieki pēc neaizsargātajām grupām, saskaņā ar valsts
likumiem” – 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4.apakšpunktos minētā skaita summa.
- 2.1.1.apakšpunktā „Minoritāšu grupas” jānorāda to mērķa grupas dalībnieku skaits,
kas pieder pie kādas no nacionālajām minoritātēm. Atbilstoši 12.06.09. likuma „Par
Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” 2.pantam, nacionālās
minoritātes ir Latvijas pilsoņi, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no
latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par
piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai un vēlas saglabāt un attīstīt savu kultūru,
reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo
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Latvijas Republikā un kas sevi identificē ar iepriekš minēto nacionālās minoritātes
definīciju, arī ir uzskatāmas par nacionālajām minoritātēm.
-

2.1.2.apakšsadaļā „Migranti” ir jānorāda to mērķa grupas dalībnieku skaits, kas
uzskatāmi par ārzemniekiem, repatriantiem vai patvēruma meklētājiem. 31.10.2002.
likuma "Imigrācijas likums" 1.pantā noteikts, ka ārzemnieks ir persona, kura nav
Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. 21.09.1995. likuma "Repatriācijas likums"
2.pantā noteikts, ka repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no
vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz
pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā. 15.06.2009. likuma „Patvēruma likums” 1.pantā
noteikts, ka patvēruma meklētājs ir trešās valsts piederīgais vai bezvalstnieks, kas šajā
likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa
piešķiršanu Latvijas Republikā, līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
galīgais lēmums par viņa iesniegumu.

-

2.1.3.apakšsadaļā „Personas ar invaliditāti” jānorāda to mērķa grupas dalībnieku
skaits, kam noteikta invaliditāte. 29.09.1992. likuma „Par invalīdu medicīnisko un
sociālo aizsardzību” 4. pantā noteikts, ka invalīds ir persona, kurai sakarā ar slimību,
traumu vai iedzimtu defektu izraisītiem orgānu sistēmu funkciju traucējumiem ir
nepieciešama papildu medicīniskā un sociālā palīdzība un kurai ir noteikta invaliditāte
šajā likumā un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Personas ar invaliditāti jāiedala
personās ar redzes traucējumiem (vājredzīgas un neredzīgas personas), ar dzirdes
traucējumiem (vājdzirdīgas un nedzirdīgas personas), ar kustību traucējumiem
(personas, kas pārvietojas ar spieķu, kruķu vai riteņkrēsla palīdzību vai kam kustību
veikšanai nepieciešamas cita veida palīgierīces vai palīdzība), ar garīga rakstura
traucējumiem (psihiskie traucējumi un garīgās attīstības traucējumi) vai ar cita veida
traucējumiem (iepriekš neklasificētie traucējumi).

-

2.1.4.apakšsadaļā „Personas pēc soda izciešanas” jānorāda to mērķa grupas dalībnieku
skaits, kas ir noziedzīga nodarījuma izdarītāji, kas atbrīvoti no brīvības atņemšanas
iestādes pēc soda izciešanas, kā arī personas, kuras nosacīti atbrīvotas no
kriminālatbildības, nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no
pamatsoda. 17.06.1998. likuma „Krimināllikums” 17.pantā noteikts, ka par noziedzīga
nodarījuma izdarītāju uzskatāma persona, kas noziedzīgo nodarījumu pati tieši
izdarījusi vai tā izdarīšanā izmantojusi citu personu, kura saskaņā ar šā likuma
nosacījumiem nav saucama pie kriminālatbildības. Sodu veidi noteikti Krimināllikuma
36.pantā ─ brīvības atņemšana, arests, mantas konfiskācija, piespiedu darbs u.c.,
savukārt atbrīvošanas no kriminālatbildības kārtība minēta Krimināllikuma 58.pantā.
23.12.1970. likuma „Latvijas Sodu izpildes kodekss” 13.pantā noteikti brīvības
atņemšanas iestāžu veidi ─ slēgtais cietums, daļēji slēgtais cietums, atklātais cietums,
audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem.

(2) 2.2. apakšpunktā „Citas personas, kuras nav minētas 2.1.apakšsadaļā” jānorāda pārējo
projektā iesaistīto personu skaits ─ gan, kuras iepriekš netika klasificētas, bet arī ir pakļautas
sociālās atstumtības riskam, gan arī personas, kuras nav pakļautas sociālās atstumtības riskam.
3. Tabulas 3.punktā „Dalībnieku dalījums pēc statusa darba tirgū” jānorāda:
(1) 3.1.apakšpunktā „Nodarbināto personu skaits kopā” ─ 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunktos
minētā skaita un darba devēju skaita summa.
- 3.1.1.apakšpunktā „Darba ņēmēju jeb darbinieku skaits” jānorāda mērķa grupas
dalībnieku skaits, kas atbilstoši 20.06.2001. likuma „Darba likums” 3.pantam, uz
darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja
vadībā.
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-

3.1.2.apakšpunktā „Pašnodarbināto personu skaits” jānorāda mērķa grupas dalībnieku
skaits, kas atbilst 01.10.1997. likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.pantā
noteiktajam - pašnodarbinātais ir persona, kura gūst ienākumu (vai ieņēmumus) kā:
persona, kas veic individuālo darbu, persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas
Republikā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību),
izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, zvērināts notārs,
zvērināts advokāts, zvērināts revidents, prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses
veterinārārsts, prakses optometrists vai cita fiziskā persona, kas reģistrējusies kā
saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, zemnieku (zvejnieku)
saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku
(zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku)
saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā
noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), persona, kuras
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas
Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu
institūciju aizdevuma līdzekļiem, zvērināts tiesu izpildītājs, individuālais komersants.

(2) 3.2.apakšpunktā „Reģistrēto bezdarbnieku skaits kopā” ─ 3.2.1. un 3.2.2.
apakšpunktos minētā skaita summa.
- 3.2.1.apakšpunktā „Bezdarbnieki, kas Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir līdz
vienam gadam” jānorāda mērķa grupas dalībnieku skaits, kas atbilst 09.05.2002.
likums „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” 10.pantam, kurā minēts, ka
bezdarbnieki ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētas personas, kuras: nestrādā
(nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts
sociālo apdrošināšanu”); meklē darbu; ir darbspējīgas un gatavas nekavējoties stāties
darba attiecībās; ir sasniegušas 15 gadu vecumu; nav sasniegušas valsts vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu; neiegūst izglītību klātienē vispārējās
vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu; neveic
komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; nav
pilnā valsts apgādībā. Par darbspējīgu šā likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai
ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.
- 3.2.2.apakšpunktā „Ilgstošie bezdarbnieki” jānorāda mērķa grupas dalībnieku skaits
atbilstoši 09.05.2002. likuma „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums”
3.pantam, kas nosaka, ka ilgstošie bezdarbnieki ir personas, kuras Nodarbinātības
valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu.
(3) 3.3.apakšpunktā „Neaktīvas personas (kopējais neaktīvo personu skaits, tostarp tie,
kuri mācās, tiek apmācīti vai ir pensijā, tie, kuri atteikušies no nodarbinātības, pastāvīgi
invalīdi, personas, kuras veic darbu mājās u.c.)” – norāda neaktīvās personas, tai skaitā
3.3.1. apakšpunktā „Neaktīvās personas, kas mācās vai tiek apmācītas” minētās. Neaktīvas
personas – ekonomiski neaktīvas personas jeb ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji ir abu
dzimumu personas neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, kas jaunākas par darbspējas
vecumu, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba
meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošie invalīdi, mācību iestāžu audzēkņi un studenti
darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu, nestrādājošie pensionāri u.c.).
-

3.3.1.apakšpunktā „Neaktīvās personas, kas mācās vai tiek apmācītas” jānorāda mērķa
grupas dalībnieku skaitu, kas atbilst (3) daļā minēto neaktīvo personu skaidrojumam
un vienlaikus arī iesaistījušās pamata, vidējās, augstākās izglītības ieguvē vai
mūžizglītības apguvē.
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