
 

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to 

izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.  

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, 

pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu 

izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

 

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Projekta sadarbības partneris Par projekta sadarbības partneriem var kļūt 

ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts 

profesionālās izglītības iestāde.  

Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus vispārējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. 

Projekta īstenošanas laiks 03.2017.–12.2023. 

Projekta mērķgrupa  Vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī 

1.-4. klases izglītojamie no 

2021./2022. m.g. 1. semestra; 

 Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī 

izglītojamie vispārējās izglītības 

iestādēs, kuras īsteno profesionālās 

izglītības programmas). 

 

Projektā sniegtais atbalsts Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam 

pedagogs semestra sākumā izveido individuālo 

atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību 

pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos 

atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: 



 pedagogu un atbalsta personāla 

konsultācijas/konsultatīvo atbalstu 

(pedagogs, psihologs, sociālais 

pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās 

izglītības pedagogs, surdotulks, 

asistents, ergoterapeits); 

 sabiedriskā transporta biļešu 

kompensācijas; 

 naktsmītņu izdevumu kompensācijas; 

 ēdināšanas izdevumu kompensācijas; 

 individuālo mācību līdzekļu iegādes 

izdevumu kompensācijas; 

 individuālās lietošanas priekšmetu 

iegādes izdevumu kompensācijas; 

 iespēju iesaistīties Jauniešu NVO 

projektos pašvaldībās. 

Projekts izstrādāts atbilstoši  Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem 

Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus” īstenošanas 

noteikumi”. 

Plašāka informācija par projektu https://www.ikvd.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-

priekslaicigas-macibu-partrauksanas-

samazinasanai-pumpurs 

www.pumpurs.lv  

 

Jelgavas 4. sākumskolā 2021./2022. m.g.  

 1. semestrī īstenoti 53 IAP; 

 2. semestrī īstenoti 52 IAP. 
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