
 

 

 

 

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) 

 

Galēnu pamatskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda 

projektā 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. 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.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas 

diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu 

būt mazāk efektīva.  

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai psihologs semestra sākumā 

izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus 

šo risku mazināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu. 

 

No 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs 

saņemt arī 1.–4. klases skolēni, lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu 

radīto negatīvo ietekmi. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 

31. decembrim. 

Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–9. klases skolēni, tomēr Covid-19 pandēmijas laikā 

secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo 

viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties 

mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas 

problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski.  

 

Plašāka informācija par ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” PuMPuRS – www.pumpurs.lv 

 

2021./2022. mācību gads projekta PuMPuRS ietvaros 

2021./2022. mācību gadā Galēnu pamatskolā turpinās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā 

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 

ietvaros. 1. mācību semestrī projektā iesaistījās 5 izglītojamie no 4. – 9. klasei, ar kuriem individuāli strādāja 5 

http://www.pumpurs.lv/projekta-dalibniekiem/informativie-materiali/params/post/1354790/esi-verigs---atpazisti-riskus
http://www.pumpurs.lv/


pedagogi. Septembrī tika izveidoti individuālie atbalsta plāni, izvērtējot mācību pārtraukšanas riskus un paredzot 

nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Tika īstenoti 12 atbalsta pasākumi – individuālās konsultācijas 

latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 

Lai samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, 2. mācību semestrī tika īstenotas 6 individuālās 

konsultācijas 4 izglītojamajiem. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu izglītojamā iesaistīšanai projektā, 

ir ar mācību darbu un izglītības iestādes vidi saistītie riski, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zema 

mācību motivācija un valodas barjera. 

Individuālās konsultācijas palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās nesaprasto vielu un uzlabot 

mācību rezultātus. Lielākoties grūtības jaunās mācību vielas apguvē rada izglītojamā zemais pašvērtējums un 

pienākumu neizpildīšana. Individuālā sadarbība ar pedagogu paaugstina izglītojamo mācību motivāciju, vēlmi 

sasniegt veiksmīgus mācību rezultātus, rosina interesi par mācību priekšmetiem un atbildību par sava mācību darba 

rezultātiem.  

 

Projekta koordinatore Galēnu pamatskolā J.Belkovska  

 


