
Pašvaldības un izglītības iestāžu loma PMP 
risku mazināšanā

Rīga, 10.10.2017.





Latvijā identificētas divas ar 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
risku saistītas mērķa grupas:

1. Obligātā izglītības vecumā esoši bērni, kuri 
nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. 
Starp tiem arī bērni un jaunieši, kuri ieguvuši 
sākumskolas izglītību, taču neturpina 
pamatizglītību; arī jaunieši, kuri ieguvuši 
pamatizglītību, bet neturpina vidējās 
izglītības ieguvi (IKVD ziņojums 2015).

2. Izglītojamie, kuri ir reģistrēti izglītības 
iestādēs, taču neattaisnotu iemeslu dēļ kavē 
mācības. 



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. 



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 pasākumusˮ

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 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 
novadu pašvaldībām un valsts profesionālās 
izglītības iestādēm (prioritāte: PIKC).



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



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:



Pētnieku un docētāju iesaistīšanās

▪ Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

▪ Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē/grupā

▪ Rekomendācijas konfliktu un problēmsituāciju risināšanai

▪ Rekomendācijas darbā ar vecākiem

▪ Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai 
ar iestādēm un organizācijām

▪ Konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem

▪ Rekomendācijas sadarbībai audzināšanas jomā

▪ Tālākizglītības programmas un supervīzijas



Projektā atbalstāmās darbības
(norādīts indikatīvs finansējums)

2017 2018 2019-
2022

Individuālo PMP risku mazināšanas plānu 
izstrāde un īstenošana (t.sk. speciālistu 
konsultācijas, papildus nodarbības) – 25.8 
mEUR

Izglītības pakalpojuma pieejamības 
nodrošināšana PMP riska grupai (materiāls 
atbalsts) – 4.4 mEUR (14.5% no atbalsta)

PMP risku mazināšanas vadlīniju 
izstrāde pašvaldībām, skolām

Projekta datu operatīvās uzskaites sistēmas
izveide un uzturēšana

Atbalstošas mācību vides izveide PMP risku 
mazināšanai (rekomendācijas, prof. pilnveide 
pedagogiem; interaktīvs rīks PMP risku 
novērtēšanai un vadīšanai)

Jauniešu iniciatīvu projekti 
PMP risku mazināšanai – 3.29 mEUR
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Projekta rezultāti



Ilgtspēja

EK skaidro dažādu institūciju sadarbību kā sociālo
atbildību, kas ir ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā.

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. 



Ilgtspēja

Izstrādātā risku izvērtējuma veidlapa un datu
operatīvās uzskaites sistēma ir nozīmīgi instrumenti
PMP monitorēšanai.

Īstenotie pasākumi starpprofesionālās komandas 
dalībniekiem: semināri, darbnīcas, supervīzijas, 

profesionālās kompetences pilnveides programmas, 
paplašina izpratni par atbalstošas vides veidošanu 

PMP riska izglītojamajiem. 



Sadarbība



Iespējamie stratēģiskie partneri



Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.

/I.Ziedonis/



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. 

!





Konsultatīvais atbalsts

Projektā viena no aktivitātēm ir saistīta ar konsultatīvā 
atbalsta saņemšanas iespēju nodrošināšanu 
izglītojamajiem PMP risku mazināšanai.

KA iekļaujas plašajā preventīvajā un intervences politikā 
individuālā līmenī, lai atsevišķiem izglītojamiem, kuri 
varētu pārtraukt mācības, nodrošinātu to vajadzībām 
pielāgojamu atbalsta mehānismu kopumu.

KA jābūt orientētam uz indivīda vērtību, attieksmes un uzvedības 
veidošanu, un KA var būt saistīts gan ar konkrētu mācību saturu, gan 
ar daudziem citiem individuālo faktoru jautājumiem.



Bērna līdzdalība

Bērnu tiesību konvencijas 12. pants

Ikvienam bērnam, kas ir spējīgs formulēt savu viedokli, ir tiesības 
brīvi to paust visos jautājumos, kas viņu skar, un bērna viedoklim 

jāpievērš pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma 
pakāpei.

✓ Būt uzklausītam

✓ Bērns/izglītojamais, kā līdzvērtīgs sociālo attiecību dalībnieks

✓ Bērna aktīvas iesaistīšanās process, lēmumu pieņemšanā, kuri 
skar pašu bērnu



Līdzdalības formas

• Pieaugušo iniciēta

• Pieaugušo vadīta

• Atzīst bērnu viedokļu un pieredzes nozīmi

Līdzdalība
konsultējoties

• Pieaugušo iniciēta

• Ietver partnerību ar bērniem

• Bērni ietekmē procesu un iznākumus

• Laika gaitā ļauj paaugstināt pašu vadītu 
darbību

Līdzdalība
sadarbojoties

• Pašu bērnu identificēti problēmjautājumi

• Pieaugušie darbojas kā atbalstītāji, nevis
vadītāji

• Bērni kontrolē procesu

Bērnu vadīta
līdzdalība



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. 
!











Konsultāciju pakalpojumu sniedzēji



Atbalsta pakalpojumi

Atbalsts Nosacījums
Vispārējās 

izgl. iestāžu 

izglītojamie

Profesionālās 

izgl. iestāžu 

izglītojamie

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

✓ ✓



PuMPuRS komunikācijas shēma



Projekta reģionālo koordinatoru 
kontakti

Rīgas pilsēta – Aiga Sprindža 

aiga.sprindza@834.ikvd.gov.lv

mob. 20275084

Rīgas plānošanas reģions – Inese Kuzmina
inese.kuzmina@834.ikvd.gov.lv

mob. 28360848 

Kurzemes plānošanas reģions – Lelde Šenberga
lelde.senberga@834.ikvd.gov.lv

mob. 27816254 

Zemgales plānošanas reģions – Lauris Liepiņš

lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv

mob. 28666473

Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions –

Terēze Dīķe

tereze.dike@834.ikvd.gov.lv

mob. 26642761

mailto:aiga.sprindza@834.ikvd.gov.lv
mailto:inese.kuzmina@834.ikvd.gov.lv
mailto:lelde.senberga@834.ikvd.gov.lv
mailto:lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv
mailto:tereze.dike@834.ikvd.gov.lv


Izglītojamā unikālais identifikācijas kods

Kods Atšifrējums

Izglītojamā 

unikālais 

identifikācijas 

kods

Vārds, 

Uzvārds
Personas kods Faktiskā dzīves vieta

Klase/ 

grupa

Izglītības 

programma

RVT-1* Jānis Bērziņš
010111-

12345
Rīga, Maskavas iela 15-4 2.grupa “IT speciālists”

RVT-2 Līga Liepiņa
010212-

98765
Rīga, Brīvības iela 1-2 3.grupa “Komerczinības”

…

…

*RVT (Rīgas Valsts Tehnikums) – (domuzīme) 1 (kārtas numurs)

Šādu veidlapu ar piešķirtajiem kodiem un to atšifrējumiem Sadarbības partneris uzglabā
savā arhīvā.
Turpmāk Sadarbības partnerim, aizpildot un nosūtot projektam Individuālā atbalsta plānu,
ir jānorāda tikai izglītojamā unikālais identifikācijas kods, nevis izglītojamā personas dati.
Koda atšifrējums būs pieejams tikai sadarbības partnerim.



Individuālā atbalsta plāna iesniegšana 



Individuālā atbalsta plāna saskaņošana



Sadarbības partneru izmaksu 
pamatojošie dokumenti (1)

• Valsts kases projekta konta izdrukas;

• Atlīdzības izmaksas (attiecas tikai uz tiešajām 
attiecināmajām personāla izmaksām):

✓ Darba Līgums vai papildu vienošanās pie 
darba Līguma + amata apraksts

✓ Darba laika uzskaites lapas (pēc parauga)

✓ Darba noslodzes lapas (tiek norādīta 
informācija par kopējo darba noslodzi)

✓ Darba algu aprēķina saraksts

✓ Darba algu izmaksu saraksts

✓ Citi dokumenti

Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu 
pamatojošiem dokumentiem

http://www.esfondi.lv/upload/00-
vadlinijas/vadlinijas_2014/2.1._vadlinijas_05.06.14.pdf

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2014/2.1._vadlinijas_05.06.14.pdf


Sadarbības partneru izmaksu 
pamatojošie dokumenti (2)

Transporta izmaksas:

✓ Rēķins, biļetes (avansa norēķins), u.c. darījumu 
pamatojošais dokuments;

✓ Līgums (ja attiecināms) un iepirkuma 
dokumentācija (ja attiecināms)

Naktsmītņu un ēdināšanas izmaksas:

✓ Rēķins, izglītojamo saraksts u.c. darījumu 

pamatojošais dokuments;

✓ Līgums (ja attiecināms) un iepirkuma 

dokumentācija (ja attiecināms)

Individuālo mācību līdzekļu un priekšmetu izmaksas:

✓ Rēķins, u.c. darījumu pamatojošais dokuments;

✓ Līgums (ja attiecināms) un iepirkuma 
dokumentācija (ja attiecināms)



Projekta atskaišu iesniegšana

Par katru mēnesi līdz nākamā mēneša
10.datumam:

✓ Valsts kases projekta konta izdrukas.

Reizi ceturksnī (saskaņā ar atskaišu
iesniegšanas grafiku) līdz nākamā mēneša
10.datumam:

✓ Atskaite par veiktajiem maksājumiem (pēc
parauga).

✓ Darba laika uzskaites lapas (pēc parauga).

✓ Darba noslodzes lapas (tiek norādīta
informācija par kopējo darba noslodzi).

! Izmaksu pamatojošie dokumenti



Iepirkumu veikšanas kārtība



Projekta nosaukums:  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekta identifikācijas Nr.:     8.3.4.0/16/I/001

Pašvaldība: izvēlēties

Periods: Gads: Ceturksnis: izvēlēties

Nr.p.k. Iepirkuma līguma priekšmets

Atbalstāmā 

darbība*

Paredzamā 

līgumcena

Uz projektu 

attiecināmā 

summa

Tiesiskais 

regulējums*

Plānotā 

iepirkuma 

procedūra/ 

iepirkums*

Piemērojams 

zaļais 

iepirkums 

(jā/nē)

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš Piezīmes

1. izvēlēties

2. izvēlēties

3. izvēlēties

4. izvēlēties

5. izvēlēties

6. izvēlēties

* norāda PIL regulējumu atbilstoši iepirkuma plānotai līgumcenai

*Atbalstāmā  darbība  saskaņā ar 12.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 460  “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” III nodaļas Atbalstāmās darbības un 

attiecināmās izmaksas 23.1.1. un 23.1.2. apakšpunktos noteikto

*norāda piemērojamo iepirkuma procedūru  atbilstoši PIL



Kāpēc nepieciešams lietot īpašu 
vizuālo identitāti?

1) Finansējums – ES fondu un valsts budžeta līdzekļi  
Latvijas problēmu risināšanai;

2) ES fondu līdzekļi - nozīmīgs atbalsts;

3) Pārredzamība, skaidrs finanšu izlietojums. 



Normatīvie akti/dokumenti 

1) Regula 

2) Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda 
publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

www.esfondi.lv – Materiāli un ziņojumi – Vizuālā identitāte / logo – 2014.-
2020.

3) Sadarbības līgums

Projekta sadarbības partnerim publiskotajos materiālos un komunikācijā ar 
sabiedrību par projektu jānodrošina projekta vizuālās identitātes un Eiropas 
Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīniju 
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem ievērošana.



4
3



Vizuālā identitāte

1) Vizuālo elementu ansamblis 

2) + Izglītības kvalitātes valsts dienesta logo

3) Izglītības un zinātnes ministrija

4) PuMPuRS logo



Cita būtiska informācija

Pie informācijas par projektu:

➢ Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 
nosaukums;

➢ Projekta nosaukums (vienmēr);

➢ Projekta mērķis. 

➢ Vēlams arī informēt, kas tieši projektā tiks 
atbalstīts;

➢ Vēlams popularizēt projekta nosaukumu 
«PuMPuRS».

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”



Kas jādara? 

1) Pēc līguma noslēgšanas informācija par 
projektu, tā atbalsta mērķiem un rezultātiem, 
uzsverot atbalstu, kas saņemts no Eiropas 
Sociālā fonda + vizuālo elementu ansamblis 
pašvaldības un / vai skolas tīmekļa vietnē;

2) Vēlams informēt par svarīgiem jaunumiem, 
notikumiem projektā;

3) Katrā informācijā vai attiecīgajā tīmekļa 
vietnes sadaļā jābūt vizuālo elementu 
ansamblim;

4) Jebkurā projekta pasākumā sadarbības 
partnerim jānodrošina, ka tajā iesaistītās 
personas ir informētas par projektu un tā 
finansējuma avotiem;



Kas jādara? 

5) Vizuālo elementu ansamblis uz plakātiem, izdales, 
drukas materiāliem, preses relīzēm, rakstiem tīmeklī, 
pasākuma darba kārtības, konferenču vai semināru 
dokumentācijas, dalībnieku reģistrācijas lapām u.c. 

6) Sadarbības partneris informāciju par projektu var 
ievietot arī projekta īstenošanā iesaistīto stratēģisko 
partneru tīmekļa vietnēs; 

7) Sabiedrībai labi redzamā vietā jāizvieto projekta 
publicitātes plakāti (saņemsiet no IKVD);

8) Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta 
pārstāvjiem IKVD. 



Kas jāņem vērā? 

1) Gatavo vizuālo elementu ansambli pašiem 
nesadalīt, ir svarīgas proporcijas un 
attālumi starp ansambļa elementiem;

2) Jāpievērš uzmanība pareizām krāsām, t.sk. 
drukas materiālos;

3) Minimālais ES emblēmas (ansambļa logo) 
lielums uz ir 10 milimetri;

4) Ansambli drīkst izvietot uz vienkrāsaina 
fona, iepriekš pārliecinoties, ka visi 
ansambļa elementi ir labi saskatāmi, ņemot 
vērā gan krāsu, gan lielumu;

5) Ja vizuālo elementu ansamblis izvietojams 
uz daudzkrāsaina fona, reprezentatīvajā 
materiālā jāparedz balts laukums, kurā 
izvietot vizuālo elementu ansambli;

6) Citi aspekti – vadlīnijās. 



Piemērs



Piemērs



Sekojiet aktualitātēm!

www.pumpurs.lv

www.facebook.com/pumpurs.lv/

#PuMPuRS

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


Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

pmp@ikvd.gov.lv

www.pumpurs.lv

Sagatavoja:                          komanda


