
Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai

Latvijas Pašvaldību savienība 21.02.2019.



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. 



Projekta darbības virzieni

▪ Individuālā atbalsta nodrošināšana

▪ konsultācijas mācību priekšmetos

▪ atbalsta personāla konsultācijas/ konsultatīvais atbalsts

▪ ekonomiskie atbalsta pasākumi

▪ Projekta darba ilgtspējas nodrošināšana

▪ semināri 

▪ supervīzijas

▪ metodiskā atbalsta līdzekļi

▪ darbnīcas izglītības iestādēs; darbnīcas pašvaldībās

▪ konferences

▪ TV raidījums «Klase»

▪ kritēriji izglītības iestāžu darbības PMP risku mazināšanā 
vērtēšanai 

▪ Jaunatnes iniciatīvu projekti

▪ Projekta administrēšana
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352 Vispārējās izglītības 
iestādes

Sadarbības partneri
(uz 19.02.2019.)

Reģions Pašvaldības VPII Kopā

Rīga 1 9 10

Rīgas reģ. 14 3 17

Latgale 14 9 23

Vidzeme 14 4 18

Kurzeme 18 6 24

Zemgale 12 3 15

Kopā 73 34 107
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2018./2019. m.g. II semestrī plānotais - 7200 IAP
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Individuālie atbalsta plāni (skaits)

Reģions 2017./2018. m. g.
2018./2019. m. g. 

I semestris
Kopā

Rīga 2778 2400 5178

Rīgas reģ. 344 257 601

Latgale 1099 850 1949

Vidzeme 825 870 1695

Kurzeme 1071 964 2035

Zemgale 732 1027 1759

Kopā 6 849 6 368 13 217



Risku veidi

(IAP skaits)

2017/2018. m. g.
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Atbalsta pasākumi
2017./2018.m.g



IAP iekļautie atbalsta pasākumi

2018/19.māc.g. 1. semestris
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Projekta darba ilgtspējas nodrošināšana

▪ semināri

▪ supervīzijas

▪ metodiskā atbalsta līdzekļi

▪ darbnīcas

▪ konferences

▪ TV raidījums «Klase»

▪ kritēriji izglītības iestāžu darbības PMP risku mazināšanā vērtēšanai 

Institūciju sadarbība kā sociālā atbildība, kas ir ieguldījums 

ilgtspējīgā attīstībā. Izveidotais atbalsta komunikācijas modelis, kura 

fokusā ir pedagoga konsultēšanas prasmes un starpinstitucionāla 

sadarbība, paplašina visu iesaistīto personu izpratni un maina 

attieksmi pret PMP riska izglītojamajiem, veicinot atbalstošas vides 

organizēšanu PMP kontekstā.



Semināri. Supervīzijas.

▪ 2018. gadā novadīti 344 semināri izglītības iestādēs, 2019. gadā tiks 
nodrošināti pēc nepieciešamības- katrai izglītības iestādei, kura iesaistās 
projektā.

▪ 2018. gada rudenī organizēti 3 reģionālie informatīvie semināri sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību savienību jaunu sadarbības partneru piesaistei. 

▪ 2018/19. mācību gadā organizēti 5 mācību semināri sadarbības partneru 
koordinatoriem.

▪ Nodrošināti semināri sadarbības partneriem par jauniešu iniciatīvu projektu 
sagatavošanu, vērtēšanu un ieviešanas uzraudzību.

▪ 2018. gadā īstenotas 193 supervīzijas. Supervīzijas tiek nodrošinātas katrā 
izglītības iestādē, kas īsteno IAP.
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Darbnīcas izglītības iestādēs un 

darbnīcas pašvaldībās

Alternatīva apmācības sistēma un profesionālās kompetences attīstības bāze 

izglītības iestādes darbiniekiem un pašvaldības starpprofesionāļu komandai 

par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu 

izglītības iestādēs un pašvaldībās. Darbnīcās dalībnieki līdzās teorētiskām 

zināšanām apgūst prasmes to pielietošanai praksē. 

Darbnīcu mērķis ir veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to 

dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā 

vidē noteicošiem aspektiem. 

Projekta realizācijas laikā tiks nodrošinātas darbnīcas 119 pašvaldībās 

(pašvaldību darbinieki, atbalsta personāls) un 611 izglītības iestādēs.
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Konferences

▪ 2019. gada martā notiks 5 reģionālās konferences: 

▪ Zemgalē- Jelgava, 1.marts

▪ Latgalē - Rēzekne, 5.marts

▪ Rīgā - Rīga, 7.marts

▪ Vidzemē – Cēsis, 26.marts

▪ Kurzemē – Kuldīga, 29.marts
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Video sižeti

Svētdienās plkst.12.30 LTV1 no video sižetiem tapis raidījums 
«Klase».

Mērķis: informēt sabiedrību par projekta piedāvāto atbalstu 
iesaistītajām pusēm, īpaši pedagogiem un vecākiem, lai veicinātu 
izpratni par PMP riskiem un iesaistīto pušu sadarbības iespējām risku 
novēršanā.

Raidījums ļaus ieskatīties skolas dzīvē un ieraudzīt tajā katru bērnu atsevišķi 
ar viņa unikālo stāstu. Raidījuma veidotāji cer, ka tas palīdzēs 
pieaugušajiem labāk izprast un atbalstīt savus bērnus un ļaus gudrāk reaģēt 
dažādās dzīves situācijās.



Kritēriji izglītības iestāžu vērtēšanai

Lai nodrošinātu projekta darbības ilgtspēju, 2019. gadā tiks 

izstrādāti kritēriji izglītības iestāžu darbības PMP riska 

mazināšanā vērtēšanai.
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Jaunatnes iniciatīvu projekti

▪ Rudens projektu konkursu uzsaukumā ir iesniegti 123 projekti 

36 pašvaldībās

▪ Apstiprināto projektu skaits - ap 80-85 (vēl visus pašvaldības 

nav ievadījušas datubāzē)

▪ 3 pašvaldībās projekti nav iesniegti un 1 pašvaldībā nav 

apstiprināto projektu

▪ Drīz būs noslēgusies līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem,

avansu pārskaitīšana
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Nākamais projektu konkursu uzsaukums

▪ Šobrīd veicam izmaiņas nolikumā (precizēti vērtēšanas kritēriji, 

projekta iesnieguma veidlapa u.c.)

▪ Martā-aprīlī nākamais projektu konkursu uzsaukums

▪ Marta pirmajā pusē sūtīsim visām PuMPuRS pašvaldībām 

uzaicinājumu organizēt konkursu, kā arī informāciju par kvotu, jauno 

nolikumu u.c.

▪ Martā organizēsim informatīvo semināru pašvaldību jauniešu 

projektu koordinatoriem 



Uzdevumi turpmākajam darbam

Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāt vienotu 

pieeju PMP risku apzināšanai un izvērtēšanai, kā 

arī atbalsta pasākumu noteikšanai un prioritāšu 

izvirzīšanai.

Sadarbība kā sociāla atbildība - ieguldījums 
ilgtspējīgā attīstībā!
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Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

pmp@ikvd.gov.lv

www.pumpurs.lv

Sagatavoja:                          komanda


