
 

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ESF 

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ESF 

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001”ieviešanas gaita Aknīstes vidusskolā. 

     Eiropas Savienības struktūrfondu projekts SAM 8.3.4. „ Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” sniedz daudzveidīgu atbalstu 

izglītojamajiem. Katram no mums var neveikties kādā jomā dažādu iemeslu dēļ. 

Dažkārt mācību grūtības var rasties ģimenes apstākļu dēļ, dažkārt kāds mācību 

priekšmets nepadodas tik labi, cik tas būtu nepieciešams. Ar projekta atbalstu tiek 

sniegta palīdzība gan pamatizglītības ieguvē, gan vidējās izglītības ieguvē. Šī mācību 

gada pirmajā semestrī atbalstu saņēmuši 8 skolēni. Aicinām būt atsaucīgiem, labprāt 

iesaistīties projektā. Vecāki raksta iesniegumu par atbalsta nepieciešamību bērnam. 

Izglītības iestāde izvērtē riskus, nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus, sastāda 

atbalsta plānu bērnam. 2.semestrī atbalstu saņems 18 audzēkņi, no kuriem 4 bērniem 

būs atbalsts ēdināšanā, pārējiem konsultācijas vai konsultatīvais atbalsts. PAR 
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http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu vai pie Aknīstes vidusskolas direktores 

A.Voitiškes, kas vienlaicīgi ir projekta koordinatore Aknīstes novadā.  
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individuālos plānus, kas sniedza atbalstu izglītojamajiem šādos mācību priekšmetos – 

ķīmijā, fizikā, latviešu valodā, bioloģijā un krievu valodā. Veicot analīzi, secināts, ka 

ieguldītais darbs ir devis pozitīvus rezultātus. Kā apliecina izglītojamie, tas ļauj apgūt 

tieši viņam nezināmo, nesaprasto, padziļina interesi par mācību priekšmetu, rada 

motivāciju un paaugstina savu pašvērtējumu. Jaunieši atzīst, ka ir ieguvēji, piedaloties 

šajā projektā. 

IAP sagatavotāja A.Gasparoviča 

2018./2019.m.g. 1. semestrī ESF projekta ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros sastādīti individuālie priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska mazināšanas plāni diviem 9.klases skolēniem. Papildus kārtējām 

mācību stundām un konsultācijām, šie skolēni varēja saņemt individuālas 

konsultācijas angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā un fizikā, lai iegūtu 

zināšanas un mazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Viens no izglītojamajiem 

šīs nodarbības apmeklēja, taču otrs neizmantoja piedāvātās iespējas.  

IAP sagatavotāja Ināra Lunģe 

http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu


Darbojoties ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), veikts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku izvērtējums diviem skolēniem; izstrādāti individuālo atbalsta plāni 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanai šiem diviem skolēniem un 

veikta izstrādāto individuālo plānu izpildes uzraudzība; sniegts konsultatīvais atbalsts( 

papildu konsultācijas bioloģijā un ķīmijā) trīs skolēniem pēc iepriekš izveidota  

konsultāciju plāna, kas tika izstrādāts atbilstoši tematiskajam plānam. Skolēni, kuri 

saņēma papildus konsultācijas bioloģijā un ķīmijā, ieguva pietiekošus vērtējumus 

semestrī. 

IAP sagatavotāja Elga Miķēna 
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individuālajiem plāniem, kas sniedza atbalstu izglītojamajiem sekojošajos mācību 

priekšmetos: 2 klasēs matemātikā, dabaszinībās, krievu valodā, angļu valodā, 

bioloģijā. 

      Veicot analīzi, secināts, ka šis atbalsts ir devis pozitīvus rezultātus: iegūti sekmīgi 

vērtējumi, mazināti riski priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai, abiem izglītojamajiem 

papildinājušās un nostiprinājušās zināšanas matemātikā, bioloģijā, dabaszinībās, angļu 

valodā, krievu valodā. Šis atbalsts izglītojamajiem palīdz apgūt nesaprasto, pilnveidot, 

nostiprināt savu mācīšanās algoritmu, motivē uzņemties atbildību par saviem mācību 

sasniegumiem. 

IAP sagatavotāja  S.Buholce 


