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Pētījumu rezultāti norāda uz to, ka ir būtiski 
sabiedrībā veicināt diskusiju par to, cik 

svarīga mūsdienu sabiedrībā ir bērna 
labizjūta skolā un ģimenē, kopā 

pavadītais laiks un nedalīta uzmanība 
bērna vajadzībām.



PMP konteksts Latvijā

• Obligātā izglītības vecumā esoši bērni, kuri nav 
reģistrēti nevienā izglītības iestādē.

• Latvijā vairāk kā 60% no ilgstošiem kavētājiem, 
stundas kavē neattaisnoti.

• Vardarbība ģimenē un vienaudžu savstarpējā 
vardarbība.

• Latvijai ir viens no zemākajiem rādītājiem 
ģimenes emocionālā atbalsta saņemšanā. 
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Izglītojamie uzrāda identificējamas 
riska pazīmes 
vismaz 1-3 gadus pirms pamet skolu.



Priekšlaicīga mācību pārtraukšana nopietni 
ierobežo izglītojamo izaugsmi un 
panākumu gūšanu profesionālajā jomā, kā 
arī padziļina un/vai turpina nabadzību un 
sociālo izolētību, tādējādi tie rada gan 
sociālas problēmas, gan palielina sociālās 
atstumtības risku. 
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Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumi 
Nr.460 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

„Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" 

īstenošanas noteikumi” 
(stājās spēkā 21.07.2016.)



Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Mērķa grupa:

▪ vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni

▪ profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu 
audzēkņi

Mērķis: 
Samazināt PMP, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus 611 izglītības iestādēs

Projekta īstenošanas laiks: 
03/2017 – 12/2022 (6 gadi)



Finansējuma saņēmējs: 
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā 

ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts 
profesionālās izglītības iestādēm



Kā iesaistīties projektā I



Kā iesaistīties projektā II



Kā iesaistīties projektā III



PuMPuRS komunikācijas shēma
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Projekta īstenošanas pasākumi

Individuālie atbalsta pasākumi:

▪ Konsultācijas, konsultatīvais atbalsts
▪ Jauniešu iniciatīvu projekti PMP risku mazināšanai
▪ Ekonomiskais atbalsts

Sistēmiskie atbalsta pasākumi:

▪ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei
▪ Semināri
▪ Supervīzijas
▪ Darbnīcas
▪ Konferences
▪ Metodiskie atbalsta līdzekļi



Ilgtspēja

EK skaidro dažādu institūciju sadarbību kā sociālo
atbildību, kas ir ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā.
Sadarbība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem
izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Izveidotais atbalsta komunikācijas modelis, kura
fokusā ir skolotāja konsultēšanas prasmes un 

starpinstitucionāla sadarbība, paplašina visu iesaistīto
personu izpratni un maina attieksmes pret PMP riska

izglītojamajiem, tādejādi veicinot atbalstošas vides 
organizēšanu PMP kontekstā. 



Individuālais priekšlaicīgas mācību 
pamešanas riska mazināšanas plāns



Konsultāciju pakalpojumu sniedzēji



Atbalsta pakalpojumi

Atbalsts Nosacījums
Vispārējās 

izgl. iestāžu 

izglītojamie

Profesionālās 

izgl. iestāžu 

izglītojamie

Konsultācijas un atbalsts

(pedagogs, psihologs, sociālais

pedagogs, pedagoga palīgs, 

speciālās izglītības pedagogs, 

surdotulks, asistents, ergoterapeits)

Izņemot gadījumu, ja to nodrošina no valsts vai 

pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, kā arī atbalsts krīzes situācijā, 

atbalsts skolas brīvlaikos, papildu konsultācijas 

mācību priekšmetos

✓ ✓

Starppilsētu un starpnovadu 

sabiedriskā transporta biļešu 

kompensācija

Nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai 

mācību prakses vietā un atpakaļ 
✓ ✓

Pilsētas sabiedriskā transporta 

biļešu kompensācija

Nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai 

mācību prakses vietā un atpakaļ ✓

Naktsmītnes nodrošināšana 

dienesta viesnīcā vai internātā ✓ ✓

Ēdināšana Izņemot gadījumu, ja to nodrošina no pašvaldības 

vai cita budžeta līdzekļiem ✓ ✓

Individuālo mācību līdzekļu 

nodrošināšana

Izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm vai no 

17 gadu vecuma, izņemot tos, kas saņem atbalstu 

8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros
✓

Individuālās lietošanas 

priekšmeti (apģērbs, apavi, 

higiēnas preces) 

Trūcīgiem izglītojamiem no 18 gadu vecuma un no 

maznodrošinātām ģimenēm
✓ ✓

Speciālā transporta nodrošināšana Izglītojamiem ar invaliditāti, izņemot gadījumu, ja 

to nodrošina no valsts vai pašvaldības budžeta 

līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ✓ ✓



Dokumenti

Dokumenti sadarbības partneriem, kas jāsagatavo 
reizi semestrī, kad noslēgts sadarbības līgums:

▪ Darba tiesiskās attiecības ar personālu, kas iesaistīts 
projektā

▪ Iepirkuma plāns, ja paredzēts sniegt ekonomisko 
atbalstu izglītojamiem

▪ Konsultatīvā atbalsta veidlapas atbalsta sniedzējiem

▪ Individuālā plāna sastādīšana

▪ Rīkojumi par pakalpojumu un preču saņemšanu

▪ Izglītojamo maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, pēc 
nepieciešamības



Dokumenti

Ikmēneša atskaites sadarbības partneriem:

▪ Darba laika uzskaite par nostrādātajām stundām

▪ Valsts kases konta izdrukas

▪ Izdevumu pamatojošie dokumenti (rēķini, 
biļetes, čeki)



Jaunatnes iniciatīvu projekti

Saskaņā ar MK 460 noteikumu 23.2.4. punktu:

atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un 
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, 

ko jaunatnes organizācijas un biedrības vai nodibinājumi, 
kas veic darbu ar jaunatni, organizē 

atbilstoši šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem 
plāniem (preventīvo un intervences pasākumu vidēja 
termiņa plānu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai pašvaldībā)
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Projekti ir vērsti uz šādu mērķu 
sasniegšanu 

▪ palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
(turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju 
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē; 

▪ iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu 
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus 
formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību 
vietai.



Projekta tiešā mērķa grupa

Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, 
kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās 
izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības 
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, kuri pakļauti 
riskiem kādā no PMP riska grupām.

Minimālais PMP riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms 

projektā - ne mazāk kā 10 % no kopējā projektā iesaistīto 

dalībnieku skaita. 



1. Izsludināt atklātu projektu konkursu (izmantojot 
IKVD izstrādāto konkursa nolikumu)

2. Nodrošināt iesniegto projektu vērtēšanu

3. Pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu

4. Publicēt paziņojumu par atklāta projektu konkursa 
rezultātiem pašvaldības tīmekļa vietnē

5. Slēgt līgumu ar projekta iesniedzējiem par projekta 
īstenošanu;

6. Pieņemt lēmumu par projekta noslēguma pārskata 
apstiprināšanu un iesniegt to IKVD

7. Veikt avansa un noslēguma maksājumus projekta 
īstenotājam.

Pašvaldības pienākumi jauniešu 
projektu konkursu organizēšanā



Projekta iesniedzējs var būt

jaunatnes organizācija;

biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;

jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu

jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,

kas veic darbu ar jaunatni.



Projekta aktivitātes 

▪ Projekts jāīsteno saskaņā ar neformālās izglītības 
principiem un metodēm. 

▪ Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības 
preventīvo un intervences pasākumu vidēja 
termiņa plānu PMP samazināšanai. 

▪ Projekta īstenošanas termiņš 3 - 18 mēneši.



Finansējums

▪ Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 
4600,00 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no 
projekta PuMPuRS līdzekļiem. Jaunatnes iniciatīvu 
projektu ietvaros tiek piemērots vienreizējais 
maksājums. 

▪ Katrai pašvaldībai tiks rezervēts finansējums 
proporcionāli mērķgrupas izglītojamo skaitam 
pašvaldībā un profesionālās izglītības iestādēs (ne 
mazāk kā 1 projekts)

▪ Uz katru projektu konkursu kārtu pašvaldībām tiek 
aprēķinātas kvotas - maksimālais iespējamais 
apstiprināmo projektu skaits. 



Soļi pēc projekta īstenošanas



Kontakti

Par jauniešu projektiem:

PuMPuRS vecākā eksperte Ivita Mauriņa 

- t. 28628431, 

- Ivita.Maurina@834.ikvd.gov.lv



Sekojiet aktualitātēm!

www.pumpurs.lv

www.facebook.com/pumpurs.lv/

#PuMPuRS

http://www.pumpurs.lv/
http://www.facebook.com/pumpurs.lv/


Pieredzes stāsts

https://youtu.be/-lxoS2nYCaY


Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

pmp@ikvd.gov.lv

www.pumpurs.lv

Sagatavoja:                          komanda


