Noslēdzies Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
No 2018. gada 28. septembra līdz 29. oktobrim Dobeles novada pašvaldība aicināja jauniešu
organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.
Projektu mērķa grupa – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana
un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.
Projektu konkurss notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 jeb “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros
biedrības katra iegūs 4600 eiro savas projekta idejas īstenošanai.
Konkursa mērķi:



Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs
un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Izvērtējot un precizējot divus iesniegtos projektu pieteikumus, tika apstiprinātas abu ideju
realizācijas:
• Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” projekts “Soli pa solim”
neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei”. “ar mērķi Projekta
tiešais mērķis: veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas
pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes
veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un
veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta mērķauditorija: Dobeles novada jaunieši,
kuri ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 8.klases līdz 10.klasei, kā arī Amatniecības un
profesionālās vidusskolas 1.kursa/ 10.klases izglītojamie, t.sk. priekšlaicīgas mācību

pārtraukšanas riska grupas izglītojamie, kuri pakļauti ar mācību darbu vai izglītības
iestādes vidi saistītiem riskiem. Projekta īstenošanas termiņš 01.04.2019.- 01.09.2019.
• Biedrība “Piedzīvojumu gars” projekts “LEC Dobele”. Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu
(tajā skaitā riska grupas) spēju uzņemties pašiniciatīvu savu personīgo un mācību mērķu
sasniegšanai, sniegt iemaņas jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un vērtībās balstītu vidi, dot
iespēju katram pārbaudīt savas spēju robežas un ar kopēju atbalstu paplašināt tās, popularizēt uz
vērtībām balstītu vadības stilu un stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot
to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu viņu vēlmi doties uz mācību iestādi. Projekta tiešā
mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 16-19 gadiem jeb vidusskolas 10.-12.klases un profesionālās
izglītības iestādes 1.-4. kursa studenti. No šiem jauniešiem vismaz 25% būs riska grupas jaunieši.
Projekta īstenošanas termiņš 01.02.2019.- 01.11.2019.
Nākamais atklātais projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” norisināsies 2019. gada pavasarī, kad biedrībām,
organizācijām un nodibinājumiem atkal būs iespēja ņemt dalību projektu konkursā, lai īstenotu
idejas par to, kā motivēt jauniešu darboties un nepamest mācības.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
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