
2018.gada 2.februāris 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda 

projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un 

nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 

veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu 

bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu 

atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt 

prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī 

vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības 

un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt 

mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, 

sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. 

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas 

problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu 

viņus aktivitātēs.  

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu 

samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk 

efektīva.  

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un 

jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt 

izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību 

līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas 

palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot 

atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. 

Mērķgrupa:  

 vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei 

 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās 

izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas) 

Ko iegūst skolēni? 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra 

sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus 

un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.  



Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu: 

 Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, 

speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits); 

 Kompensācija par: 

 - sabiedriskā transporta biļetēm; 

 - naktsmītnēm; 

 - ēdināšanu; 

 - individuālajiem mācību līdzekļiem; 

 - individuālās lietošanas priekšmetiem; 

 - speciālo transportu; 

 Jauniešu NVO projekti pašvaldībās. 

Ko iegūst pedagogi? 

 Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams 

 Profesionālās kompetences pilnveidi 

 Seminārus 

 Supervīzijas 

 Darbnīcas 

 Konferences 

 Metodiskos atbalsta līdzekļus 

 Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un 

novēršanai 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022  

 

Skrundas novada pašvaldība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projekta īstenošanai 

Skrundas novada izglītības iestādēs noslēgusi 2017.gada 11.septembrī sadarbības līgumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018.gada 5. jūnijs 

Noslēdzies projekta PUMPURS pirmais mācību gads 

 

 

Noslēdzies pirmais gads  ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" darbībai Skrundas novadā. 2017./18. mācību 

gada laikā palīdzību saņēmuši 27 Skrundas  novada izglītojamie no 4 izglītības 

iestādēm. 



Izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos – latviešu 

valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, arī sportā  u.c. un 

konsultācijas pie speciālistiem: logopēda un speciālā pedagoga.  

Pedagogi vērtē, ka projekta aktivitāšu rezultātā uzlabojušās skolēnu sekmes mācībās, 

pēc konsultāciju apmeklēšanas vieglāk sekot mācībām klasē. 

Pēc pirmā mācību gada darba izvērtējuma, vairākiem izglītojamiem konsultatīvais 

atbalsts turpināsies 2018./19.m.g., kā arī tiks iesaistīti jauni izglītojamie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018.gada 12.septembris 

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, 

tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 

vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un 

viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu 

konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.  

Pirmie projektu konkursi tiks izsludināti 2018. gada rudenī. Nākamie projektu 

konkursi tiks sludināti 2019. gada aprīlī-jūnijā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. 

g. augustā-septembrī. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021. 

gadam. 

Projekta iesniedzējs var būt: 

 jaunatnes organizācija; 

 biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; 

 jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, 

sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu. 

Katra pašvaldība organizē savus projektu konkursus – sekojiet  informācijai 

pašvaldības mājaslapā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019.gada 30.maijs 

Noslēdzies otrais gads  ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai" darbībai Skrundas novadā. 2018./19. mācību 

gada laikā palīdzību saņēmuši 34 Skrundas  novada izglītojamie no 3 izglītības 

iestādēm. 

Projekta piedāvātie atbalsta pasākumi būs pieejami arī 2019./20. mācību gadā. 

Papildus projekta ietvaros PUMPURS mājas lapā pieejami atbalsta materiāli 

pedagogiem: 

 Konsultēšanas vadlīnijas; 

 Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē; 

 Rekomendācijas darbam ar vecākiem; 

 Sadarbība audzināšanas jomā; 

 Rekomendācijas konfliktu risināšanai; 

 Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019.gada 28.augusts 

 

Arī šajā mācību gadā turpinās individuālā atbalsta sniegšana skolēniem. 

Pedagogi, esiet vērīgi – atpazīstiet riskus: 

Eksistē daudz un dažādi iemesli, kas var ietekmēt vai veicināt PMP risku parādīšanos. Lai 

risinātu problēmas, iesaistiet audzēkņus individuālā atbalsta sniegšanā, izmantojot 

projekta iespējas: individuālas konsultācijas pie mācību priekšmetu pedagogiem, 

individuālu speciālistu atbalstu, ekonomisko atbalstu. 

 

 



Jauno mācību gadu projekts “PuMPuRS” uzsāk ar jaunu aktivitāšu ieviešanu, 

nodrošinot atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas izveidē: 

 

1. Darbnīcas – plānotas kā alternatīva apmācības sistēma un profesionālās 

kompetences attīstības bāze izglītības iestādes darbiniekiem un pašvaldību 

komandām par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu 

izglītības iestādēs un pašvaldībās. 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, īstenojot 

holistisku pieeju visu iesaistīto pušu mijiedarbībā PMP risku mazināšanā: 

 Darbnīcas izglītības iestādēs (izglītības iestāžu komandām); 

 Darbnīcas pašvaldībās (pašvaldību starpprofesionāļu komandām). 

 

2. Profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanu. Programmu mērķis 

ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci  atbalstošas vides nodrošināšanā, 

izglītojamo konsultēšanā un efektīvā pedagoģiskajā darbībā.  
 

 

 

 

 

 

 

 


