
 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
AKTUALITĀTES 

 
Informācija ievietota 2019. gada 17. aprīlī 
 

Aicina iesniegt projektus jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā 

Liepājas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas no 17. aprīļa līdz 20. maijam iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks 
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības. 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes 
organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu 
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic 
darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % 
tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk. 

Projekti iesniedzami līdz 2019. gada 20. maijam plkst. 17.00 

Projekta nolikums un citi dokumenti 

1. Konkursa nolikums (.pdf), 
2. Projekta iesnieguma veidlapa (.doc), 
3. Metodoloģiskās vadlīnijas (.pdf), 
4. Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika (.pdf), 
5. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.pdf) 
6. Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (.doc) 
7. Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

jauniešiem (.doc) 
8. Projekta publicitāte un vizuālā identitāte (.pdf) 
9. Liepājas Valsts tehnikuma pasākumu plāns (.pdf) 
10. Liepājas Mūzikas, mākslas u dizaina vidusskolas pasākumu plāns (.pdf) 
11. Darbības programmas īstenošanas noteikumi. 

 

https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai-nr-8-3-4-0-16-i-001/
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Pumpurs_Jaunatnes-iniciatīvas-projektu-nolikums_17_04_2019.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Projekta-iesniegums_17_04_2019.docx
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_17_04_2019.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Vienreiz_maks_metodika__17_04_19.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Vertesanas-kriteriji_17_04_2019.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Sadarb_partn_apliec_17_04_19.docx
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Apliecin_par-PMP_jauniesiem_17_04_19.docx
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Apliecin_par-PMP_jauniesiem_17_04_19.docx
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Publicitate_projektos_17_04_19.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Liepajas_Valsts_tehnikums_PMP_plans_17_04_19.pdf
http://lpacms.liepaja.lv/app/uploads/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Liepajas_Muzikas_makslas_un_dizaina_vsk_PMP_plans_17_04_19.pdf
https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu


Projektus var iesniegt: 

• personīgi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36, 
• pasta sūtījumā, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Uliha ielā 36, 
• elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dace.liepa@liepaja.edu.lv, 
• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: info@liepaja.edu.lv. 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un 
valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. 

Liepājā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu rīko Izglītības pārvalde sadarbībā ar Liepājas 
jauniešu māju. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. 

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie 
jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu 
aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes 
organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu 
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic 
darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % 
tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk. 

Kā zināms, pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir 
risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību 
priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta 
izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus 
ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk 
notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās 
projektā “PuMPuRS”. 

2018. gada decembrī noslēdzās pirmās kārtas projektu izvērtēšana Projektus konkursam bija 
iesniegušas 14 dažādas organizācijas, vērtēšanas komisija apstiprinājusi 10 projektus, no 
kuriem 2019. gada sākumā īstenoti 8 no tiem. 

Papildu informācija par projektu 

Dace Liepa 
Liepājas pašvaldības reģionālā koordinatore, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste 
Tālrunis: 29 453 817 
E-pasts: dace.liepa@liepaja.edu.lv 
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Informācija ievietota 2019. gada 11. martā    
 

Raidījumā “Klase” – Raiņa 6. vidusskolas audzēknis Valters Grasmanis 
 
LTV1 filmēšanas grupa Liepājas Raiņa 6. vidusskolā nofilmējusi materiālu sižetam par 9. klases 
skolēnu Valteru Grasmani, ko demonstrēs 24. martā pulksten 13.30 raidījumā “Klase”.  
 
Valters Grasmanis izvēlēts raidījumam, jo ir ļoti pozitīvs, atraktīvs un aktīvs jaunietis, kurš ir 
projekta PuMPuRs dalībnieks gan skolā, kur saņem individuālas konsultācijas dažos mācību 
priekšmetos, gan PuMPuRs jauniešu iniciatīvu projektā, kuru realizē  biedrība “Rave team”. 
 
Jau no agras bērnības viņš nodarbojas ar ekstrēmo skrituļslidošanu jeb Inline biedrībā “Rave 
team”, uz ko Valteru pamudināja un iemācīja pamatus viņa draugs, mūsu bijušais skolnieks 
Emīls Ašmanis, kurš jau tad bija profesionāls braucējs. Visus šos gadus Valters ir piedalījies 
Latvijas mēroga sacensībās, bet no pagājušā gada - starptautiskajās sacensībās un pasaules 
čempionātos. 
 
Valters saka, ka braukā ar slidām, lai gūtu to adrenalīnu, kurš rodas pirms lieliem trikiem vai 
lielām sacensībām. Šis sporta veids viņam sagādā prieku arī  labās kompānijas dēļ, kas viņu 
vienmēr atbalsta. Iedvesmu jauniem trikiem Valters gūst no pasaules labākajiem braucējiem, 
daudzus no kuriem starptautiskās sacensībās izdevies satikt arī personīgi. 
 
“Valters Grasmanis aktīvi iesaistās arī biedrības ikdienas dzīvē, piedalās skeitparka uzkopšanas 
talkās, ierosina dažādas idejas sava sporta veida attīstības uzlabošanai un skeitparka 
konstrukciju pilnveidošanai, kā arī piedalās biedrības organizētajos paraugdemonstrējumos. 
Puisis ir draudzīgs un izpalīdzīgs, sportā ļoti motivēts”, saka biedrības “RAVE team” dibinātājs  
Agris Klēpis.  
 
Šobrīd Valters ir arī aktīvs kendamas kustības entuziasts.             
 
Kopš 2017. gada septembra, kopš Liepājas skolās tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projekts PuMPuRS skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, individuālu 
atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši vairāk nekā 300 skolēnu. Šī mācību gada  
mācību gada 2. semestrī projektā iesaistīti 365 skolēni un 185 pedagogi.  
Projektā darbojas 12 skolas. Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek izveidots individuālais 
atbalsta plāns. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildus individuālās konsultācijas un 
izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados 
neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk 
pedagogu – asistentu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu 
valodā, krievu valodā.  
 
Katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek veidots individuālais atbalsta plāns. Skolotāji atzīst, 
ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura 
apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai 
varēšanai.  



 
Informāciju sagatavoja 
 
Gunta Jākobsone  
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde  
sabiedrisko attiecību speciāliste  
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja  
Tālrunis: 29 106 561  
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija ievietota 2019. gada 8. martā    
 

Arvien vairāk skolēnu un vecāku izmanto projekta PuMPuRS iespējas 
 
Kopš 2017. gada septembra, kopš Liepājas skolās tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projekts PuMPuRS skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, individuālu 
atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši vairāk nekā 300 skolēnu, kuriem ir risks 
nepabeigt skolu. 2018./2019. mācību gada 2. semestrī projektā iesaistīti 365 skolēni un 185 
pedagogi. Individuālo mācību  plānu skaits pieaudzis  par 133 jeb 37%. 
 
Projektā darbojas 12 skolas. Katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais 
atbalsta plāns. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un 
izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados 
neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk 
pedagogu – asistentu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu 
valodā, krievu valodā. 
 
Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa konsultācijas un sociālā pedagoga 
konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās – konflikti ar klases biedriem, 
agresija, motivācijas trūkums, vecāku atkarības vai viņu prombūtne ārzemēs. 
 
Šajā mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija izmanto arī projekta ““PuMPuRS” sniegto  
atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas 
nepieciešams. No 365 iesaistītajiem skolēniem 30 skolēni saņem sabiedriskā transporta 
pakalpojumu (Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā), 73 skolēni saņem ēdināšanas pakalpojumu ( 40 
skolēni Liepājas valsts 1.ģimnāzijā., 33 skolēni – Raiņa 6.vidusskolā). Salīdzinot ar iepriekšējo 
semestri, skolēnu skaits jeb individuālo plānu skaits pieaudzis  par 133 jeb 37%. 
 

mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


Sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem arī vairāk jāsadarbojas savā starpā, jo bieži 
klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katrs bērnu redz citādi. Tagad skolotāji daudz vairāk 
runā savā starpā par konkrētu bērnu un kā viņam varētu palīdzēt. 
 
Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. 
Atbilstoši noteiktajiem riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta 
plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu 
arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi var ietvert konsultācijas mācību priekšmetos, 
speciālistu vai asistenta palīdzību, kā arī nepieciešamo skolas lietu, transporta un ēdināšanas 
nodrošināšanu. Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu 
skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. 
 
Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne 
tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt 
un noticēt savai varēšanai, ja izglītojamais pilns ar kompleksiem un negatīvu mācīšanās 
pieredzi. 
 
Informāciju sagatavoja 
 
Gunta Jākobsone  
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde  
sabiedrisko attiecību speciāliste  
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja  
Tālrunis: 29 106 561  
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija ievietota 2019. gada 28. februārī    
 

 
Jauniešus pavasara brīvlaika laikā aicina piedalīties “Jaunatnes Akadēmijā” 

 
 
Biedrība Business HUB Liepāja sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS” 

šī gada 11.–15. martā, skolnieku pavasara brīvlaika laikā organizē piecu dienu apmācību 

programmu “Jaunatnes Akadēmija”. 
 

mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


Dalībai “Jaunatnes Akadēmijā” tiek meklēti spējīgi, uzņēmīgi un atraktīvi 8.–12. klases skolēni, 

kuri ir gatavi pavadīt piecas dienas iedvesmojošu un panākumus guvušu cilvēku lokā. Šī ir 
lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, un atrast jaunus draugus! 
 
Apmācības notiks 11. līdz 15. martā, skolēnu pavasara brīvlaikā, Coworking Liepaja telpās, 
Vecajā Ostmalā 24. Diskusiju, lekciju un praktisko darbu formātā varēsi attīstīt sevis 
prezentēšanas prasmes, ģenerēt biznesa idejas, mācīties no citu pieredzes, diskutēt par 
aktuālām tēmām un uzzināt savas izaugsmes iespējas. 
 
Šīs apmācības ir vieta 25 jauniem liepājniekiem (8.-12. klase un profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņus 1.–4. kurss). Pieteikšanās - https://goo.gl/forms/IORIJ3GgKaIaBvak2  

 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (PuMPuRS). 
 
Informāciju sagatavoja: 
Inga Birzgale 
Projektu koordinatore 
Tālrunis: 22 113 557 
E-pasts: inga.birzgale@kbi.lv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija ievietota 2018. gada 20. decembrī    

 

2019. gadā Liepājā īstenos 12 jauniešu iniciatīvas projektus   

 
Decembrī noslēgusies projektu izvērtēšana Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija 
iesniegušas 14 dažādas organizācijas, vērtēšanas komisija apstiprinājusi 10 projektus, 
kuri tiks īstenoti nākamgad.  
 
Sākot no janvāra un pusgada garumā jauniešiem būs iespēja iesaistīties ļoti interesantos 
pasākumos. Gan pašiem organizējot, gan piedaloties iepazīties ar ļoti interesantām personībām.  
 

https://goo.gl/forms/IORIJ3GgKaIaBvak2
mailto:inga.birzgale@kbi.lv


Projekta iesniedzēji ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar 
jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest skolu un ar savām 
neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības.  
 
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no 
projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem.  
 
Projektu konkursā aktīvi piedalījās skolu biedrības: Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrība, 
Melngaiļskolas atbalsta biedrība, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas atbalsta biedrība. Šie 
projekti ir orientēti uz savu skolu jauniešiem. Bez riska grupas skolēniem dažādos interesantos 
pasākumos plānots iesaistīt lielu skaitu skolas skolēnu, jo galvenais ir visiem kopā darboties - 
pašiem plānot, organizēt, piedalīties un iegūt pozitīvu pieredzi. 
 
Biedrība „Liepājas Novada fonds” sadarbībā ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldi 
ir ieplānojusi virkni izglītojošu aktivitāšu  savas skolas skolēniem. Tās būs diskusiju darbnīcas, 
apmācību semināri, tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Lielvārdes 
attīstības fonda jauniešu grupu. 
 
Ir seši projekti, kuru autori ir jau pieredzējuši darbā ar jauniešiem. Arī šīs organizācijas saviem 
projektiem ir izvēlējušās pa konkrētai izglītības iestādei.  
 
Projektus ar jauniešiem īstenos arī KBI Biznesa HUB biedrība (Biznesa inkubators), biedrība 
„Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs”, biedrība „Piedzīvojuma gars”, biedrība „STEM 
izglītības vēstniecība”, biedrība „Radi Vidi Pats”, biedrība „RAVEteam”.  

Liepājā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu rīko Izglītības pārvalde  sadarbībā ar Liepājas 
jauniešu māju. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. 

Kā zināms, Liepājā jau otro gadu tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem 
ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, 12 Liepājas skolās saņem individuālu atbalstu (konsultācijas 
mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta 
izdevumu kompensāciju u.c.).  

Tagad arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanā, īstenojot savus jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās 
izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. 
gadam, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”.  

Informāciju sagatavoja 

Gunta Jākobsone  
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde  
sabiedrisko attiecību speciāliste  
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja  
Tālrunis: 29 106 561  
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv 
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