


Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai
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Finansējums: 
39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

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

Mērķis: 
Samazināt PMP, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus 614 izglītības iestādēs

Finansējuma saņēmējs: 
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar republikas 
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās 
izglītības iestādēm (prioritāri -PIKC)

Mērķa grupa:

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

▪ profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu audzēkņi



Projekta īstenošanas pasākumi

▪ Individuāls atbalsts/speciālistu konsultācijas

▪ Individuāli mācību līdzekļi

▪ Individuālās lietošanas priekšmeti

▪ Ēdināšana

▪ Transports

▪ Naktsmītnes nodrošināšana

▪ Jauniešu iniciatīvu projekti PMP risku mazināšanai

Individuālie atbalsta pasākumi:



Projekta īstenošanas pasākumi

▪ PMP risku mazināšanas vadlīnijas pašvaldībām, skolām

▪ Datu operatīvas sistēmas izveide

▪ Informatīvā kampaņa

▪ Atbalstošas mācību vides izveide

▪ Finansējums pedagogiem papildu konsultāciju 

nodrošināšanai skolēniem ar PMP risku

▪ Finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

▪ Semināri, supervīzijas, darbnīcas, konferences

▪ Metodiskie atbalsta līdzekļi

Sistēmiskie atbalsta pasākumi:



Sadarbība
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Sadarbības līgumi 
(uz 20.02.2018.)

Noslēgti 79 sadarbības līgumi

No tiem:

▪ ar pašvaldībām – 48

▪ ar valsts profesionālās izglītības 
iestādēm  – 31:

• 24 - IZM 

• 6 – KM

• 1 – VM
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Izglītības iestādes 
2017./2018. m. g.

Šajā mācību gadā projektā plānots iesaistīt 268 izglītības 
iestādes.

Sadarbības partneru pašvaldībās - 30 internātpamatskolas.



Iesaistītās izglītības iestādes pa 
reģioniem 

2017./2018. m. g.

Reģions Izglītības 
iestādes

I 
semestris

(214)

II 
semestris
(54 jaunas)

Kopā 
2017./2018.
m. g.

Rīga Prof. izgl.iestādes 5 2

268

Vispārizgl.iestādes 34 1

Rīgas 
reģions

Prof. izgl.iestādes 2 2

Vispārizgl.iestādes 13 3

Latgale Prof. izgl.iestādes 4 1

Vispārizgl.iestādes 27 6

Vidzeme Prof. izgl.iestādes 5 0

Vispārizgl.iestādes 40 12

Kurzeme Prof. izgl.iestādes 4 2

Vispārizgl.iestādes 35 21

Zemgale Prof. izgl.iestādes 2 1

Vispārizgl.iestādes 43 3



Individuālie atbalsta plāni 
(uz 20.02.2018.)

Līdz šim iesūtīti 5639 individuālie atbalsta plāni:

• 2017./2018. m. g. I semestrī – 2 648

• 2017./2018. m. g. II semestrī – 2 991

(process turpinās).
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2018. gadā plānotais
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▪ Semināri (līdz šim notikuši jau 104) un 
supervīzijas visās iesaistītajās izglītības 
iestādēs;

▪ Darbnīcas 140 izglītības iestādēs par 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 
novēršanas pasākumiem skolā;

▪ Darbnīcas 40 pašvaldībās par 
starpinstitucionālo sadarbību priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku identificēšanas un 
novēršanas atbalstam skolās.



2018. gadā plānotais

1
1

Sadarbības partneru un pedagogu tālākizglītība 
par šādām tēmām: 

1) Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās 
darbības veids izglītībā;

2) Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā;

3) Pedagogu kompetence un efektivitāte mūsdienu 
pedagoģiskajā realitātē.

Metodisko materiālu izstrāde:

1) Konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem;

2) Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē;

3) Rekomendācijas darbam ar vecākiem;

4) Rekomendācijas konfliktu un problēmsituāciju 
risināšanai;

5) Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības 
stiprināšanai ar iestādēm un organizācijām.



Informatīvā kampaņa
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Sekojiet mums!

13

▪ www.pumpurs.lv

▪ www.facebook.com/pumpurs.lv

#PuMPuRS

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


Izaicinājumi

• Pedagoģiskā personāla slodze/kapacitāte

• Pedagoģiskā personāla trūkums

• Atbalsta personāla trūkums (psihologs, 
sociālais pedagogs, logopēds, speciālās 
izglītības skolotājs u.c.)

• Sadarbības partneru apgrūtinājumi: 
pamatojošo dokumentu apjoms (finanšu 
izlietojums un atbalsta pakalpojumu 
sniegšana)
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Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

pmp@ikvd.gov.lv

www.pumpurs.lv

Projekta vadītāja

Gunta Kraģe


