
1.pielikums Jūrmalas domes 

2022.gada 31.marta nolikumam Nr.27 

(protokols Nr.6, 25.punkts) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 16.2.apakšpunktu, sadarbības partnerim (pilsētu un novadu pašvaldības, 

valsts profesionālās izglītības iestādes) jāizstrādā preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP* risku mazināšanai.  

 

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai 

Jūrmalas valstspilsētā 

 

N.p.k. 
 Plānotie mērķi un uzdevumi 

Kvalitātes rādītāji Izpildes 

periods 

Uz institucionālajiem faktoriem orientēti pasākumi  

1. 

 

PMP riska izglītojamo datu bāzes 

ieviešana un izmantošana 

 

 Tiek veikts mācību kavējumu monitorings un ir aktualizēta kārtība mācību 

kavējumu uzskaitei. 

 

09.2018.-

12.2022. 

2. Valsts un pašvaldības institūciju 

iesaistīšanās PMP preventīvo un 

intervences pasākumu īstenošanā 

 Pašvaldībā, atbilstoši pieprasījumam, notiek starpinstitucionālās sanāksmes, 

konsīliji, diskusijas, kurās iesaistīti atbildīgo institūciju pārstāvji. 

 Pēc nepieciešamības tiek pieaicināti izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie 

pārstāvji. 

 Ir pilnveidots izglītības iestādes un atbildīgo institūciju sadarbības modelis. 

09.2018.-

12.2022. 

3. Pedagogu un atbalsta personāla 

kompetences un kapacitātes darbā 

ar PMP riska izglītojamiem 

uzlabošana 

 Pedagogu vēlme un gatavība pakārtot savu darbību, lai nodrošinātu izglītojamo 

vajadzību precīzu izpratni un izpildi un pedagogiem attīstīta spēja rast 

atbilstošus risinājumus un papildu vērtību. 

 Ir izveidota diskusiju grupa (ar sociālo spēļu elementiem) izglītojamajiem kopā 

ar atbalsta personālu. 

09.2018.-

12.2022. 



4. Vienaudžu un jauniešu līderu 

atbalsta palielināšana PMP riska 

jauniešiem 

 Ir izstrādāta kārtība, kā izglītības iestādes ārpusstundu pasākumu organizēšanā 

iesaistās izglītojamie no PMP riska grupas. 

 Jauniešu dome organizē tematiskus seminārus riska grupas izglītojamajiem 

izmantojot neformālās izglītības metodes.  

 Darbā ar PMP mērķa grupām un PMP prevencijas pasākumos ir iesaistījušies 

jauniešu līderi, jaunatnes organizācijas un biedrības vai nodibinājumi, kas veic 

darbu ar jaunatni. 

 Ir nodrošināts finansējums jaunatnes organizācijām un biedrībām vai 

nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni (bāzes finansējums, projektu 

finansējums). 

09.2018.-

12.2022. 

Uz individuālajiem faktoriem orientēti pasākumi  

5. Vecāku iesaistīšana izglītojamo 

izglītības un sociālo problēmu 

risināšanā 

 Reizi gadā ir organizēta vecāku konference, kurā daudzpusīgi tiek analizētas 

un izvērtētas izglītības un sociālo problēmu risināšanas iespējas 

 Pašvaldībā ir izveidotas vecāku un pedagogu darba grupas pa klašu grupām, 

kuras plāno un organizē vecāku iesaisti PMP riskam pakļauto izglītojamo 

problēmu iespējamos risinājumus. 

 Tiek nodrošināta atbalsta personāla konsultāciju sniegšana vecākiem pieejamā 

laikā. 

 Domes mājas lapā ir izveidota sadaļa, kurā tiek publicēta informācija par 

PMP projekta aktivitātēm. 

09.2018.-

12.2022. 

6. Palīdzības sniegšana ģimenēm, 

kurām ir ierobežotas finansiālās 

iespējas pamatvajadzību 

nodrošināšanā izglītojamiem 

 Izvērtē materiālās palīdzības sniegšanas nepieciešamību gadījumos, kad 

Jūrmalas pašvaldības normatīvie akti nepiedāvā šādu iespēju un  palīdzību 

nodrošināt. 

 

09.2018.-

12.2022. 

7. Individuālu, konkrētām situācijām 

atbilstošu atbalsta pasākumu 

īstenošana PMP riska izglītojamiem 

 Pašvaldībā plānots atbalsta personāla darbs individuālajam darbam ar PMP 

riska grupas izglītojamajiem. 

 Pašvaldībā ir izstrādāta un ieviesta sistēma, kad ir nepieciešama 

problēmsituāciju risināšana PMP grupas izglītojamajiem. 

09.2018.-

12.2022. 

*Priekšlaicīga mācību pārtraukšana 



 

Sagatavoja:  

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra  

direktore Evija Majore 
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