
Eiropas Savienības fondu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa 
“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”



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 614 izglītības iestādēs



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

Finansējums: 
39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

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 (prioritāte: PIKC).



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. 



PMP riska grupas raksturojums, 
pazīmes un identificēšana

Ar mācību darbu/izglītības iestādes vidi saistītie riski

Sociālās vides un veselības riski

Ekonomiskie riski

Ar ģimeni saistītie riski

Izglītojamie uzrāda identificējamas riska 
pazīmes 

vismaz 1-3 gadus pirms pamet skolu. 
!



Pašvaldības un izglītības iestāžu loma PMP 
riska mazināšanā 

Agrīnai PMP riska situācijas atklāšanai jābalstās uz 

visaptverošu skatu uz izglītojamo, 

kas ietvertu arī sociālos, ar ģimeni saistītos un 
emocionālos faktorus.

Sadarbība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem 

izvirzīto mērķu sasniegšanai. !



PMP mazināšanas sistēmas izveide 

…viens no galvenajiem pašvaldības 
uzdevumiem, nodrošinot citu institūciju 

iesaistīšanu sistēmas darbībā. 

Tikai holistiska pieeja cīņā ar priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu var būt efektīva un ilgtspējīga. 

Vadlīnijās ietverts PARAUGPLĀNS PAŠVALDĪBĀM!



Sadarbība



Iespējamie stratēģiskie partneri



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:



Projekta īstenošanas pasākumi

▪ Ēdināšana

▪ Transports

▪ Naktsmītnes nodrošināšana

▪ Individuāli mācību līdzekļi

▪ Individuālās lietošanas priekšmeti

▪ Individuāls atbalsts/speciālistu konsultācijas

▪ Jauniešu iniciatīvu projekti PMP risku mazināšanai

Individuālie atbalsta pasākumi:



Jauniešu iniciatīvu projekti

IKVD
▪ vienots atklāts konkursa nolikums
▪ nosaka katrai pašvaldībai pieejamo 

finansējuma kvotu
▪ nodrošina priekšfinansējumu 80 % 

apmērā no jaunatnes iniciatīvu projekta 
summas

Pašvaldības
▪ veic projektu atlasi saskaņā ar nolikumu 

un savā PMP novēršanas plānā 
izvirzītajiem uzdevumiem



PMP mazināšanas vadlīniju saturs

1. PMP riska grupas raksturojums, pazīmes un identificēšana.

2. Pašvaldību un izglītības iestāžu loma PMP riska mazināšanā un to sadarbības 
mehānisms ar citām iesaistītajām pusēm.

3. Informācija par individuālajiem atbalsta pasākumiem PMP riska grupai 
(individuālais plāns, materiālais atbalsts).

4. Informācija par atbalstu PMP mazināšanas sistēmas izveidei.

5. Īstenojamo atbalsta pasākumu pašvaldībā un izglītības iestādē noteikšanas 
un atbalsta piešķiršanas kārtību.

6. Agrīnās brīdināšanas sistēmas apraksts (individuālo risku noteikšanas un 
novēršanas iespējas). 

7. Priekšlikumi PMP risku novēršanas pasākumu īstenošanas uzraudzībai.

8. PMP riska mazināšanas ilgtspējas nodrošināšana.

9. Sadarbības partneru finanšu plūsmas apraksts, t.sk. nepārklāšanās ar citiem 
finansējuma avotiem.





Kā iesaistīties projektā?

▪ jāveic izvērtējums par esošo situāciju
▪ jāizstrādā preventīvo un intervences 

pasākumu vidēja termiņa plāns PMP 
samazināšanai 

▪ jāiesniedz informācija IKVD norādītajā 
termiņā

Pašvaldībām un valsts profesionālajām izglītības iestādēm  
pieteikšanās projektā  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) 

Informācija: pmp@ikvd.gov.lv; t. 29408743

mailto:pmp@ikvd.gov.lv


Plānotie rezultāti

Rezultāta rādītājs:
Izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas un nodrošina sistēmisku 
atbalstu PMP riska mazināšanai
Mērķis 2023: 665

Iznākuma rādītājs:
Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai
Mērķis 2018: 100
Mērķis 2023: 665

Specifiskais iznākuma rādītājs:
Jaunatnes organizāciju un biedrību vai nodibinājumu, kas veic 
darbu ar jaunatni, atbalstīto projektu skaits
Mērķis 2018: 100
Mērķis 2023: 700



Reģions
Pašvaldību 

skaits 
Latvijā

Pašvaldību 
skaits, ar 

kurām uzsākts 
līgumu 

slēgšanas 
process

Skolu 
skaits 

pašvaldību 
pakļautībā

Projektā 
iesaistīto 

pašvaldību 
skolu skaits

Izglītojamo 
skaits 

reģiona 
pašvaldību 

skolās*

Projektā iesaistīto 
pašvaldību skolu 
izglītojamo skaits 

riska grupā**

Zemgale 22 8 115 74 17 509 849

Kurzeme 20 9 133 87 20 191 966

Latgale 21 8 147 66 22 443 465

Vidzeme 26 8 138 60 15 023 1 986

Rīgas 
reģ.

29 7 120 43 21 912 ~ 442

Rīga 1 1 128 128 49 359 3 077

Kopā: 119 41 781 458 146 437 ~ 7 785

*Dati fiksēti 2017. gada maijā
** Skaits iegūts no pašvaldību iesūtītajiem datiem par 2016./2017. m.g.

Līgumus var slēgt ar 17 pašvaldībām, kuru iesūtītie dati atbilst līguma slēgšanas nosacījumiem  



Reģions
Profesionālo 

izglītības iestāžu 
skaits Latvijā

Izglītības iestāžu 
skaits, ar kurām 
uzsākts līguma 

slēgšanas process

Izglītojamo skaits 
reģiona profesionālās 

izglītības iestādēs*

Projektā iesaistīto 
profesionāli 

izglītības iestāžu 
izglītojamo skaits 

riska grupā**

Zemgale 4 3 1 613 343

Kurzeme 7 3 3 371 ~ 306

Latgale 11 6 4 248 ~ 759

Vidzeme 4 2 2 198 376

Rīgas reģ. 4 1 2 049 50

Rīga 22 3 9 205 582

Kopā: 52 19 22 684 ~ 2 120

*Dati fiksēti 2017. gada maijā
** Skaits iegūts no pašvaldību iesūtītajiem datiem par 2016./2017. m.g.

Līgumus var slēgt ar 11 profesionālajām izglītības iestādēm, kuru iesūtītie dati atbilst līguma 
slēgšanas nosacījumiem  



www.pumpurs.lv
pmp@ikvd.gov.lv

Sagatavoja: G.Kraģe, projekta vadītāja

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14 

Rīga, LV-1050

Tālr.: +371 29408743


