Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajās aktivitātēs kalendārā gada ietvaros iesaistītās mērķgrupas atbilstoši Regulas Nr.1828/2006 XXIII pielikumam
DALĪBNIEKU SKAITS .........GADĀ (pārskata periods)

DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS

5. Dalībnieku dalījums pēc statusa darba tirgū

4. Dalībnieku dalījums pēc sociālās atstumtības
riskam pakļautajam grupām saskaņā ar valsts
likumiem

3.Dalībnieku
izglītība

2. Dalībnieku
vecums

1.
Dalīb
nieku
dzimu
ms

DALĪBNIEKU SKAITS KOPĀ, .........gadā:
1.1. Sieviete
1.2. Vīrietis
1.1. līdz 15
1.2. 15-24
1.3. 25-54
1.4. 55-64
1.5. 65+
3.1. Bez izglītības
3.2. Sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISCED1 un ISCED2)
3.3. Vidējā un vidējā profesionālā izglītība (ISCED3)
3.4. Augstāka par vidējo izglītību, kas nav augstākā izglītība (ISCED4)
3.5. Augstākā izglītība (ISCED5 un ISCED6)
Mērķa grupas dalībnieku skaits kalendārajā gadā KOPĀ (4.1+4.2.):

4.1.1.

Kopā dalībnieki pēc neaizsargātajām grupām saskaņā ar
valsts likumiem, no tām:
Minoritāšu grupas

4.1.2.

Migranti

4.1.

Personas ar invaliditāti, no tām:
4.1.3.1. Redzes traucējumiem
4.1.3.2. Dzirdes traucējumiem

4.1.3.

4.1.3.3. Kustību traucējumiem
4.1.3.4. Garīga rakstura traucējumiem
4.1.3.5. Cita veida funkcionāliem traucējumiem
4.1.4.

Personas pēc soda izciešanas
Citas personas, kuras nav minētas 4.1. punktā

4.2.

Mērķa grupas dalībnieki pēc statusa darba tirgū kalendārajā gadā KOPĀ
(5.1.+5.2.+5.3.):
Nodarbināto personu skaits kopā, no tām:

5.1.
5.1.1.

Darba ņēmēju jeb darbinieku skaits

5.1.2.

Pašnodarbināto personu skaits
Reģistrēto bezdarbnieku skaits kopā, no tiem:

5.2.

Bezdarbnieki, kas Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir
līdz vienam gadam
5.2.2. Ilgstošie bezdarbnieki
5.2.1.

5.3.

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, un citi), no tām:
5.3.1. Neaktīvas personas, kuras mācās vai tiek apmācītas

Personu skaits, kas
iestājas projektā
kalendārajā gadā

Personu skaits, kas izstājas Personu skaits, kas izstājas Personu skaits, kas paliek
no dalības projektā,
no dalības projektā,
projektā no viena
nepabeidzot darbības
pabeidzot darbības
kalendārā gada uz nākamo
projektā kalendārajā gadā projektā kalendārajā gadā
gadu

4. pielikums

DALĪBNIEKU SKAITS NO PROJEKTA SĀKUMA (uz pārskata
perioda beigām)

Personu skaits, kas
iestājušies projektā

Personu skaits, kas
izstājušies no dalības
projektā, nepabeidzot
darbības projektā

Personu skaits, kas
izstājušies no dalības
projektā, pabeidzot
darbības projektā

