
 

 

 

 

 

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

Nr.8.3.4.0./16/I/001 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 

atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus” 

 

Finansējuma saņēmējs Jaunpils novada dome 

Juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Īstenošanas vieta Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 

Projekta ietvaros veicamās 
darbības 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros 
Jaunpils novada pašvaldība 2019.gada 9.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi 
sadarbības līgumu par sadarbību Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001) īstenošanu un realizēšanu. Projekts 
tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrī ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Jaunpils vidusskolā izglītojamiem 

no 5. Līdz 12.klasei. 

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina 
sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā 
izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 
samazināšanai. 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. 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. Plānotais projekta īstenošanas ilgums 48 mēneši, līdz 2022.gada 31 
decembrim. 

ES fonda aktivitāte, kuras 
ietvaros piešķirts ES fonda un 
valsts budžeta līdzfinansējums 

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 mazināšanai” 

Projekta izmaksas 

Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams 

Finansējuma izmaksas mainīgas un atkarīgas no skolēnu individuālo atbalsta plānu skaita un 

nepieciešamā atbalsta 

Projekta īstenošanas laiks No 2019.gada 8.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, 48 mēneši 

Projekta koordinators, 
kontakinformācija 

Vija Zīverte 

vija.ziverte@jaunpils.lv, 63180960 

Elva Vaivare 

elva.vaivare@jaunpils.lv , 63180960 
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