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AKRONĪMU SARAKSTS 

ALJ Action locale pour jeunes (Vietēja līmeņa rīcība attiecībā uz 

jauniešiem — Luksemberga) 

Cedefop Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs 

DEIS Iespēju vienlīdzības nodrošināšana skolās— Īrija 

DG EAC Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 

DG EMPL Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts 

E2C Écoles de la 2eme Chance („Otrās iespējas” skolas — Francija) 

ECEC Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe 

ENO Eiropas Nodarbinātības observatorija 

ENS Eiropas Nodarbinātības stratēģija 

EMA Pabalsts izglītības turpināšanai — Apvienotā Karaliste 

EPPE Projekts pirmsskolas izglītības efektīvai nodrošināšanai — Apvienotā 

Karaliste 

EKS Eiropas kvalifikāciju sistēma 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

PMP Priekšlaicīga mācību pārtraukšana / jaunieši, kas priekšlaicīgi 

pārtraukuši mācības 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (Obligātā vidējā izglītība — 

Spānija) 

ESRI Ekonomikas un sociālo pētījumu institūts — Īrija 

E&T Izglītība un mācības 

ET2010  Eiropas stratēģiskā sistēmā izglītībai un mācībām 2010. gadam 

ET2020 Eiropas stratēģiskā sistēmā izglītībai un mācībām 2020. gadam 

IKP Iekšzemes kopprodukts 
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ISCED Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija 

(S)PIA (Sākotnējā) profesionālā izglītība un mācības 

JCSP Programma „Junior Certificate School Programme” — Īrija 

JSA Darba meklētāja pabalsts — Īrija un Apvienotā Karaliste 

LCA Programma „Leaving Certificate Applied” — Īrija 

LFS Darbaspēka apsekojums 

LGBT Lesbietes, geji, biseksuālas un transseksuālas personas 

MIP Mūžizglītības programma 

LOE Konstitucionālais likums par tiesību aktu izglītības jomā — Spānija 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (Vidējā profesionālā izglītība — 

Nīderlande) 

MGI Mission générale d'insertion (Galvenā integrācijas misija — Francija) 

MLP Savstarpējas pieredzes apmaiņas programma 

DV Dalībvalstis 

NEET Jaunieši, kuri nestrādā un nemācās  

NESSE Izglītības un mācību sociālo zinātņu ekspertu tīkls 

NVO Nevalstiska organizācija 

NEWB Valsts izglītības atbalsta pārvalde — Īrija 

NMA Jaunā mūsdienu māceklības sistēma — Kipra 

VKS Valsts kvalifikāciju sistēma 

ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

OMC Atvērtā koordinācijas metode 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Sākotnējās 

profesionālās kvalifikācijas programmas — Spānija) 

VND Valsts nodarbinātības dienests 
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PISA Starptautiskā skolēnu vērtēšanas sistēma 

PLYA Mācību projekts jauniem pieaugušajiem — Slovēnija 

p.p Procenta punkti 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Individualizētas 

programmas sekmju uzlabošanai — Francija) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Izglītības 

nostiprināšanas, profesionālās orientācijas un atbalsta programmas 

— Spānija) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Projekts skolas kavējumu novēršanai 

— Vācija) 

RAR Réseaux ambition réussite (Sasniedzamo mērķu atbalsta tīkli — 

Francija) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Tīkls 

specializēta atbalsta sniegšanai grūtībās nonākušiem skolēniem — 

Francija) 

RONI NEET riska rādītājs — Apvienotā Karaliste 

RRS Réseaux de réussite scolaire (Skolēnu sekmju uzlabošanas tīkli — 

Francija) 

SCP Programma skolas pabeigšanai — Īrija 

SDE/ΣΔΕ „Otrās iespējas” skola — Grieķija 

SEN Īpašas izglītības vajadzības  

SPHE Sociālā, personiskā un veselības izglītība — Īrija 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Sagatavošana vidējai 

profesionālajai izglītībai — Nīderlande) 

VTOS Profesionālās izglītības iespēju shēma — Īrija 
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KOPSAVILKUMS 
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs Eiropas Savienībā 
Vairums jauniešu sekmīgi orientējas skolas sistēmā un turpina izglītību vai izmanto mācību 
iespējas, vai sāk strādāt. Tomēr Eiropā katrs septītais jaunietis pamet izglītības 
sistēmu, neieguvis prasmes vai kvalifikāciju, ko tagad uzskata par vajadzīgām, lai veiksmīgi 
iekļautos darba tirgū vai aktīvi piedalītos mūsdienu tautsaimniecībā, kuras pamatā ir 
zināšanas. Tas nozīmē, ka pašreiz aptuveni 6,4 miljoni jauniešu Eiropā tiek klasificēti 
kā jaunieši, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības1. 
 
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) rādītājs lielākajā daļā Eiropas valstu ir 
samazinājies. Šis rādītājs 2000. gadā bija 17,6 %, un kopš tā laika tas samazinājies par 
3,2 procenta punktiem; PMP rādītājs šobrīd ir 14,4 %. Līdz 2009. gadam astoņās valstīs 
PMP līmenis bija zemāks par ES 10 % mērķi (Čehijas Republikā, Lietuvā, Luksemburgā, 
Austrijā, Polijā, Slovēnijā, Slovākijā un Somijā). Tādās valstīs kā Luksemburga, Lietuva un 
Kipra PMP rādītājs ievērojami samazinājās laikposmā no 2000. līdz 2009. gadam. 
 
Tomēr virzība uz ES mērķi ir bijusi lēnāka, nekā paredzēts un patiesībā cerēts, lai gan 
visā Eiropā tika veikti dažādi iejaukšanās pasākumi. Vairākās valstīs (Spānijā, Maltā un 
Portugālē) katrs trešais jaunietis priekšlaicīgi pamet izglītības sistēmu. PMP rādītājs mainās 
no aptuveni 37 % Maltā līdz 4,3 % Slovākijā.  
 
Cēloņi  
Jaunieši, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, pārstāv dažādus sabiedrības slāņus. Mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas iemesls parasti ir pieaugošais nošķirtības process 
personisko, sociālo, ekonomisko, ģeogrāfisko, izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Šādi 
iemesli var būt nesaistīti vai saistīti ar mācību procesu un pieredzi, un parasti tie ir 
īpaši raksturīgi katram indivīdam atsevišķi. Daudzu skolēnu neapmierinātību izraisa 
tādi iemesli kā aizskaršana, sliktas sekmes mācībās, sliktas attiecības ar skolotājiem, 
motivācijas trūkums vai „nepareizu” draugu izvēle, bet citi pārtrauc mācības personisku vai 
ģimenes apstākļu dēļ, piemēram, atkarību vai pastāvīgas dzīves vietas trūkuma dēļ. Tomēr 
lielākoties problēma skaidrojama ar to, ka trūkst atbalsta un padoma, nav ieinteresētības 
mācībās, vidējās izglītības mācību programmas pārāk bieži sniedz nepietiekamu izvēli 
attiecībā uz dažādiem mācību priekšmetiem, alternatīvām mācīšanas metodēm, 
eksperimentālām un citām praktisko mācību iespējām vai programmas nav pietiekami 
elastīgas.  
 
Izmaksas 
PMP ir būtiska problēma, jo tā ir pamatfaktors, kas veicina sociālo atstumtību 
turpmākajā dzīvē. Prognozes attiecībā uz prasmēm, kādas Eiropā būs pieprasītas 
nākotnē, liecina, ka priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem jauniešiem būs pieejama tikai 
katra desmitā darba vieta. Jauniešiem, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, visdrīzāk būs 
arī mazāki ienākumi vai arī tiem draudēs bezdarbs. Neatbilstīga izglītība var radīt arī 
lielas valsts un sociālās izmaksas — mazākus ienākumus un lēnāku ekonomisko izaugsmi, 

                                                 
1  Eiropas Savienībā par jauniešiem, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, uzskata tos, kuri pametuši izglītības 

sistēmu ar viszemāko vidējās izglītības kvalifikāciju un neturpina izglītību vai mācības. Tādējādi jaunieši, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, ir tie, kas ieguvuši tikai pirmskolas, pamatskolas, zemāko vidējo izglītību vai 
īslaicīgi apguvuši vispārējo vidējo izglītību mazāk nekā divus gadus (ISCED 0, 1, 2 vai 3c, īslaicīgs 5 līmenis), 
kā arī tie, kuriem ir tikai pirmsprofesionālā vai profesionālā izglītība, kas nedeva iespēju saņemt apliecību par 
pabeigtu vidējo izglītību. 
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samazinātus nodokļu ieņēmumus un dārgākus sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, 
saistībā ar veselības aprūpi, kriminālo tiesvedību un sociālā pabalsta maksājumiem. 
 
PMP faktiski ir ļoti liela finansiālā ietekme, kas rada būtiskas sociālās un ekonomiskās 
izmaksas gan privātpersonām, gan sabiedrībai, PMP izmaksām mūža garumā 
sasniedzot no viena līdz diviem miljoniem eiro uz katru skolas beidzēju. Šādas 
izmaksas, kas saistītas ar izslēgšanu no skolas, ir aprēķinātas, piemēram, Nīderlandē, kur 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas radītās izmaksas mūža garumā tiek lēstas ap 
EUR 1,8 miljoniem2. Somijā gada izmaksas attiecībā uz vienu jaunieti, kas priekšlaicīgi 
pārtraucis mācības, veido EUR 27 500, kas mūža (40 gadu) izmaksu ziņā pārsniedz 
EUR 1,1 miljonu3, un valda izplatīts uzskats, ka patiesās izmaksas ir vēl augstākas. Līdzīgi 
Īrijā ir aprēķināts, ka valsts gada izmaksas pabalstiem kopā ar zaudētajiem nodokļu 
ieņēmumiem attiecībā uz katru jaunieti, kas priekšlaicīgi pārtraucis mācības, veido 
EUR 29 300, pat neņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar veselību vai noziedzību4. 
Jaunietis, kas turpina mācības gadu ilgāk, mūža garumā var nopelnīt papildu ienākumus 
vairāk nekā EUR 70 0005.  
 
Tādējādi valstij, kurā ir augsts PMP rādītājs, būs grūti uzturēt augstu 
nodarbinātības un sociālās kohēzijas līmeni. Ja šādi augsti PMP rādītāji būs vērojami 
visā Eiropā, tai nāksies cīnīties par konkurētspēju globālajā tirgū un saskarties ar 
ierobežojumiem tās centienos panākt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi 
— stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāti. Augstie PMP rādītāji arī kaitē mērķim padarīt 
mūžizglītību par realitāti un liecina par „individuālo iespēju un sociālā un ekonomiskā 
potenciāla nelietderīgu izmantošanu”6. Ja priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītāju 
Eiropā samazinātu tikai par vienu procenta punktu, Eiropas ekonomika ik gadu papildus 
iegūtu gandrīz pusmiljonu kvalificētu potenciālo jauno darba ņēmēju7. 
 
Tāpēc nav pārsteigums, ka PMP uzskata par galveno politikas prioritāti ne vien Eiropā, 
bet arī visās attīstītajās valstīs. Tas ir īpaši piemēroti, jo atšķirībā no daudzām citām 
pazīmēm (piemēram, ģimenes vai personiskām īpašībām) izglītības līmeni var ietekmēt 
valsts politika8.  
 
Pētījuma nozīme 
Pēdējo gadu laikā ir pastiprinājies darbs Eiropas līmenī, lai apkopotu dalībvalstu zināšanas. 
Piemēram, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts (DG EAC) četrus gadus (2006.–2010.) 
atbalstīja darbu, ko veica Grupa jautājumā par izglītības pieejamību un sociālo iekļaušanu 
(Cluster on Access and Social Inclusion), kura apvienoja 17 dalībvalstis, lai izskatītu 
jautājumus saistībā ar PMP un sociālo atstumtību. Grupas darbs sniedza ieguldījumu 

                                                 
2  Aprēķinu veicis ECORYS.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Nodarbinātības un ekonomikas ministrija (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  E. Smyth. un S. McCoy (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Ekonomikas un 
sociālo pētījumu institūts, Dublina, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers 
6  Eiropas Komisija (2011), Reducing early school leaving. Komisijas darba dokuments. Pavaddokuments 

priekšlikumam saistībā ar Padomes ieteikumu par politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. 
[SEC (2011) 96], 2011. gada 26. janvāris. 

7  Eiropas Komisija (2011), Reducing early school leaving. Galvenais ieguldījums programmā „Eiropa 2020”. 
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Briselē, 31.1.2011., COM(2011) 18 galīgā redakcija 

8  Sk. C. R. Belfield un H. M. Lewin (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education.  Un NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers 
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Komisijas paziņojuma sagatavošanā attiecībā uz PMP9. Paziņojumam pievienotajā darba 
dokumentā ietverti daudzi grupas izpētītie politikas piemēri. Izglītības un mācību sociālo 
zinātņu tīkls (NESSE) un Cedefop arī ir publicējuši Eiropas mēroga analīzi saistībā ar šo 
jautājumu, pievienojot NESSE ziņojumu, kurā uzmanība veltīta literatūras apskatam, un 
Cedefop ziņojumu, kurā analizētas Eiropas politikas un programmas, kas izstrādātas 
saskaņā ar ieteikumiem. 
 
Šajā saistībā Eiropas Parlaments 2010. gada novembrī pasūtīja pētījumu „Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas novēršana Eiropas Savienībā”, un piecu mēnešu laikā no 2010. gada 
decembra līdz 2011. gada aprīlim to veica neatkarīga sabiedrības politikas pētniecības 
organizācija „GHK Consulting Ltd”. Pētījuma galvenais mērķis ir ierosināt iespējamos 
turpmākos pasākumus, kas ļautu dalībvalstīm turpmāk strādāt labāk šajā jomā.  
 
Svarīgi, ka attiecībā uz šo pētījumu pieņemtā pētniecības pieeja ir atšķirīga no 
iepriekšējiem Eiropas mēroga pārskatiem par šo tematu, ļaujot sniegt sīkāku pārskatu 
par mazāku skaitu dalībvalstu, iekļaujot apspriedes ar plašu ieinteresēto personu 
loku šajās valstīs. Minētajā personu lokā bija izglītības iestāžu pārstāvji, skolotāji, vecāki 
un vidusskolu skolēni, kā arī speciālisti, kas strādā ar priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem 
jauniešiem, izmantojot NVO un projektus, kuri vērsti uz riska grupā esošiem jauniešiem.   
 
Pētījums aptver visas 27 ES dalībvalstis, tomēr tajā ietverta deviņu valstu padziļināta 
analīze. Šīs valstis ir Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Lietuva, Nīderlande, Polija, 
Somija un Apvienotā Karaliste (Anglija).  

Pārskats par politikas risinājumiem attiecībā uz priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu 
Eiropas Savienības dalībvalstu pieņemtajos dažādajos politikas risinājumos attiecībā uz PMP 
ir ņemtas vērā vērtības un perspektīvas, kā arī tos ietekmējusi attiecīgo dalībvalstu vēsture 
un tradīcijas. Turklāt katram priekšlaicīgi mācības pārtraukušajam jaunietim ir savs 
dzīvesstāsts un savi īpaši apstākļi jeb „ekosistēma”. Tādēļ minētie risinājumi jāsaskaņo un 
jāpielāgo. Šo iemeslu dēļ nav iespējams viens PMP risinājums, un visās dalībvalstīs ir 
izstrādāti dažādi politikas virzieni, programmas, projekti un pieejas. Šīs pieejas var iedalīt 
trīs plašās kategorijās: i) stratēģiska līmeņa risinājumi; ii) profilakses stratēģijas; iii) 
reintegrācijas stratēģijas, kā norādīts 1. tabulā.  
 

                                                 
9  Rīcības plāns, Komisijas paziņojums un darba dokuments par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu pieejams 

tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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1. tabula. Dalībvalstu pieņemto PMP risinājumu tipoloģija 
STRATĒĢISKA LĪMEŅA RISINĀJUMI 

Politikas un pasākumu saskaņošana Kavējumu un PMP uzraudzība (skaits un 
iemesli) 

 
 

PROFILAKSES STRATĒĢIJAS 
Mērķtiecīgas pieejas (piemēram, 

reģionālie atbalsta pasākumi, uzraudzība, 
papildu mācības, finansiāls atbalsts 

bērniem, ģimenēm, agrīnās brīdināšanas 
sistēmas; pārejas atbalsts, ārpusskolas 

aktivitātes u. c.) 

Sistēmas/strukturālie risinājumi 
(piemēram, skolotāju mācības, mācību 

programmas reforma, obligātās izglītības 
satura paplašināšana, kvalitatīva pirmskolas 
izglītība, ievirze un konsultācijas, darbs ar 

vecākiem un kopienām u. c.) 
 
 

REINTEGRĀCIJAS STRATĒĢIJAS 
Vienoti 
atbalsta 

pakalpojumi 
riska grupā 

esošiem 
jauniešiem 

Pārejas 
nodarbības 

„Otrās iespējas” 
skolas 

Neformālās un 
ikdienējās 
mācīšanās 
atzīšana 

Praktiskās 
(profesionālās un 
ar darbu saistītās) 
izglītības iespējas 

Avots: GHK Consulting Ltd., 2011. 
 

Stratēģiska līmeņa risinājumi — PMP samazināšana, izmantojot 
labāku saskaņošanu un uzraudzību 
Daudzās dalībvalstīs attieksmē pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu ir notikušas būtiskas 
un pozitīvas pārmaiņas. Šajā pētījumā divi no katriem pieciem aptaujātajiem (43 %) 
apgalvoja, ka viņu valstī vērojama stingra apņemšanās risināt PMP problēmu, 
pamatojoties uz atbilstīgu politiku, finansējumu un programmām. Tikai katrs piektais 
(20 %) uzskatīja, ka apņemšanās un ieguldījumu līmenis ir nepietiekams. 
 
Turklāt tagad ir vairāk valstu, kas risina PMP plašākas politikas ietvaros, piemēram, 
saistībā ar mūžizglītības politiku vai plašāku stratēģiju ekonomikas un sociālās kohēzijas 
veicināšanai, tādējādi atzīstot, ka jautājums ir daudzpusīgs un sarežģīts. Vēl viens 
pozitīvs aspekts ir skaidru un visaptverošu politikas sistēmu izstrāde attiecībā uz 
PMP, apvienojot galvenās ieinteresētās personas un programmas vienā visaptverošā 
politikā.  
 
Tomēr vairums valstu joprojām izmanto sadrumstalotu un nepietiekami 
saskaņotu pieeju PMP problēmas risināšanai, tādējādi izraisot pasākumu un 
finansējuma dublēšanos. Pārāk daudzi risinājumi vēl aizvien ir laika grafikam pakļauti, 
projektveidīgi pasākumi vai mērķtiecīgas iniciatīvas specifisku problēmu risināšanai, nevis 
darbošanās saskaņoti, kā arī stratēģiski un funkcionāli vienotā sistēmā. Gandrīz 
trešā daļa (31 %) pētījumā aptaujāto uzskatīja, ka PMP politikas saskaņošanas līmenis ir 
zems vai ļoti zems. Aptuveni puse (45 %) pauda viedokli, ka PMP politika ir daļēji 
saskaņota un ir manāma zināma saikne ar citām politikas jomām, tomēr situācija varētu 
būt labāka.  
 
Dažos gadījumos trūkst sadarbības starp izglītības, sociālajiem un nodarbinātības 
dienestiem, bet citās valstīs, lai panāktu saskaņotāku kopēju pieeju, ir jāuzlabo sadarbība 
starp izglītības un jaunatnes politiku. Dažos gadījumos vairākas atšķirīgas iestādes ir 
īstenojušas līdzīgas programmas, tādējādi izraisot pasākumu dublēšanos.  
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PMP rada dažādu faktoru kopums. Tādējādi aģentūru sadarbība un daudzdisciplīnu pieeja ir 
galvenie faktori, lai īstenotu kopējo redzējumu attiecībā uz PMP, un dalībvalstu, reģionālajā 
un vietējā līmenī no teorijas jāpāriet pie prakses. Šis pētījums liecina, ka pieejas, kuru 
pamatā ir patiesa sadarbība dažādu aģentūru un speciālistu starpā dalībvalstu, 
reģionālajā, vietējā un skolu līmenī, palīdz mazināt PMP. Šāda sadarbība un daudzdisciplīnu 
pieejas var arī nodrošināt ieinteresēto personu iesaistīšanos ar PMP saistītās politikas un 
programmu izstrādē un īstenošanā. Tas ļauj PMP jautājumā pieņemt visaptverošu pieeju 
bērnam, lai pievērstos visiem veicinošajiem un ietekmējošajiem faktoriem. Minētajā 
sadarbībā jāiesaista ne vien iestādes, kas pārstāv izglītības, jaunatnes, sociālās, veselības 
un nodarbinātības jomas, bet arī sociālie partneri, vecāki, NVO, jaunatnes sektors un paši 
jaunieši. Lai šāda sadarbība būtu pastāvīga un ar ilgtspējīgu ietekmi, tai jābūt 
nevis papildinošai vai saistītai ar projekta īstenošanu, bet iekļautai aģentūru un citu 
to ieinteresēto personu galvenajās darba metodēs, kuras strādā ar jauniešiem. Tas ir 
saistīts arī ar noteiktu iesaistīto personu, jo īpaši vecāku, sociālo partneru, jaunatnes 
sektora un NVO, ietekmes un/vai pieredzes labāku izmantošanu.   
 
Pētījuma zinātniski pētnieciskās liecības arī atklāj, ka politikā un programmās būtu jāņem 
vērā pētījumi un novērtējumi (kas pašreiz šķiet nepietiekami spēcīga joma), kā arī datu 
tendenču analīze. Pētījumos būtu īpaši jāņem vērā studentu, kā arī citu iesaistīto 
ieinteresēto personu viedoklis. Divi no katriem pieciem pētījumā aptaujātajiem (42 %) 
uzskatīja, ka viņu valstī attiecībā uz PMP politiku jauniešu viedoklis tiek ņemts vērā reti vai 
netiek ņemts vērā vispār. Turklāt katrs piektais (18 %) apgalvoja, ka reti kura PMP 
pasākuma/politikas pamatā ir pārliecinoši pētījumu un novērtējumu pierādījumi. 
 
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana  
Pārāk bieži jaunieši pārtrauc mācības tādu iemeslu dēļ, kurus varētu novērst. Tāpēc 
profilakses pasākumu mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, pirms tas ir 
noticis. Parasti tie ir rentablāki par reintegrācijas pasākumiem.  
 
Kopumā dalībvalstis ir atzinušas, ka jāatrod efektīvi veidi, kā atklāt un risināt problēmas, 
kas var palielināt PMP risku. Vienlaikus šādu stratēģiju īstenošana visā Eiropā atrodas ļoti 
atšķirīgos posmos, un dažādu valstu pieņemtie risinājumi ir ļoti atšķirīgi. Vērojams, ka 
plašāk tiek atzīta nepieciešamība rast dažādus risinājumus attiecībā uz dažādiem izglītības 
sistēmas procesa aspektiem; piemēram, to apliecina fakts, ka aizvien vairāk tiek atzīta 
agrīnās pirmskolas izglītības un aprūpes (ECEC) nozīme PMP stratēģijās. 
 
Dalībvalstu pieņemto politiku riska mazināšanai un PMP novēršanai var iedalīt divās lielās 
kategorijās: 

 mērķtiecīga politika un pasākumi; tas nodrošina atbalstu riska grupā esošiem 
jauniešiem, identificējot atsevišķas personas, personu grupas, skolas vai apkārtni ar 
augstāku risku attiecībā uz mācību pārtraukšanu; 

 politika un pasākumi ar plašu aptvērumu; to mērķis ir uzlabot izglītības sistēmu kopumā 
un tādējādi uzlabot sekmes un mazināt risku, kas saistīts ar mācību pārtraukšanu.  

 
Tās ir komplementāras pieejas, tāpēc tās abas ir vajadzīgas — mērķtiecīgā politika 
sniedz atbalstu tiem, kuri iekļauti vislielākā apdraudējuma grupā, bet tas arī nozīmē, ka 
daži jaunieši var „izslīdēt caur šo tīklu”. Turklāt šādas pieejas arī nemaina izglītības 
sistēmas būtību. Tāpēc, izmantojot visaptverošus pasākumus, var risināt sistēmiskos 
jautājumus, kas valstī veicina mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu.  
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Tomēr ilgtermiņā uzmanība būtu jāpievērš laikus veiktiem iejaukšanās 
pasākumiem, kas vajadzīgi, lai risinātu problēmas, kas radušās ar PMP saistītā kumulatīvā 
procesa sākumā. Laikus iejaukšanās veicināšanā liela nozīme ir identificēšanas, 
uzraudzības un līdzsekošanas darbībām. Agrīnās brīdināšanas sistēmas skolās var 
veicināt to skolēnu identificēšanu, kuriem draud priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Tām 
jābūt pieejamām dažādiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un jāveido saikne starp tiem. Agrīna iejaukšanās ir svarīga arī 
tāpēc, ka, ieilgstot nošķirtības laikposmam, reintegrācija var kļūt aizvien sarežģītāka. 
 
Galvenie pārejas posmi (no pamatizglītības uz nākamā līmeņa izglītību, no zemākās 
vidējās izglītības uz vispārējo vidējo izglītību) ir ļoti būtiski jauniešiem, kas var priekšlaikus 
pārtraukt mācības. Daži pasākumi minētās pārejas veicināšanai ietver „šefības” jeb 
uzraudzības programmas, profesionāļu padomu pastiprinātu nodrošināšanu un lielāku 
komunikāciju starp dažādu skolu un līmeņu pasniedzējiem, kā arī iepazīstināšanas 
programmas vai ievadkursus.  
 
PMP riska grupā esošiem jauniešiem var piedāvāt alternatīvas tradicionālajai mācību 
programmai. Tomēr jaunajām kvalifikācijām un mācību programmām jāgūst atzinība 
sabiedrībā un jāpiedāvā praktiski realizējams progress. Jāpalielina centieni, lai 
popularizētu izglītības vērtību attiecībā uz ienākumu gūšanas iespējām un riska grupā esošo 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
 
Padomiem un ieteikumiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ne tikai to, ka jaunieši izskata 
atbilstīgas turpmāko studiju iespējas un rod motivāciju un pārliecību pieteikties šādām 
studijām, bet arī pieņem pareizo lēmumu attiecībā uz studijām (tādējādi mazinot mācību 
pārtraukšanu nepareizas studiju izvēles dēļ). Tādā veidā jauniešiem jāsniedz skaidri, 
objektīvi un konstruktīvi ieteikumi, lai palīdzētu nodrošināt, ka viņi ir informēti un 
jūtas droši par izglītības iespējām un profesionālo izaugsmi. Turklāt PMP riska grupā 
esošie jaunieši bieži saskaras ar dažādiem sarežģītiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem 
vajadzīgs speciālista padoms vai cita profesionāla palīdzība. Papildus profesionāļu 
ieguldījumam skolas aktivitātēs vairāk jāiesaista vecāki un ģimenes. 
 
Svarīgi, lai skolotāji prastu iesaistīt un motivēt visus skolēnus klasē. Liela nozīme ir 
skolotāju mācībām PMP riska noteikšanai un risināšanai, kā arī modernu mācību metožu, 
mācību procesa pārvaldības un attiecību veidošanas prasmju izmantošanai. 
 
Spānijā veiktais pētījums par priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem jauniešiem liecina, ka 9 
no 10 jauniešiem pārtraukuši mācības, jo atstāti tajā pašā klasē uz otru gadu10. Tādējādi 
skolēnu skaita ziņā nelielas klases, pedagoģiskie asistenti un papildu mācības var novērst 
skolēna atpalikšanu mācībās, pirms tas nopietni ietekmē viņa sekmes un rada draudus 
pārtraukt mācības.  
 
Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad valstu budžeti ir ārkārtīgi ierobežoti, ir svarīgi 
norādīt, ka nebūt ne visi iejaukšanās pasākumi prasa būtiskus ieguldījumus. Šis 
pētījums liecina, ka PMP riska mazināšanā liela nozīme ir pretimnākošai, pozitīvai un 
atsaucīgai skolas videi. Jauniešiem ir ļoti svarīga piederības sajūta un tādas 
attiecības skolotāju un skolēnu starpā mācību procesā, kuru pamatā ir 
savstarpēja uzticība un cieņa. Turklāt pieredzes, prakses un prasmju apmaiņas iespēja 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009.), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010., 119.–145. lpp. 
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personālam, kas strādā ar mērķauditorijas grupu, var būt veids, kā izplatīt efektīvu praksi 
un zināšanas.  
 
Ja sabiedrībā nav spēcīgas izglītības kultūras, var veikt pasākumus, lai iesaistītu 
vecākus, vairotu viņu informētību par izglītības nozīmi un nodrošinātu viņiem 
izglītības iespējas, kas ļautu uzlabot to prasmes.  
 
Ārpusskolas pasākumi var palīdzēt skolēniem ne tikai neatpalikt mācībās un atgūt 
interesi par mācībām, bet arī atjaunot labvēlīgas attiecības ar skolu un tās personālu, kā arī 
nodrošināt iedvesmojošas aktivitātes, kas vairo pašapziņu un mazina neapmierinātību.  
 
Otrās iespējas nodrošināšana 

Reintegrācijas pasākumi piedāvā jauniešiem, kas pārtraukuši vispārējo izglītību, otro 
iespēju apgūt zināšanas vai iegūt kvalifikāciju vai alternatīvas izglītības iespējas. Tie 
atšķiras dalībniekiem sniegtā atbalsta intensitātes ziņā un tiek noteikti atkarībā 
no īpašo mērķgrupu vajadzībām; dažiem jauniešiem pirms atgriešanās izglītības 
sistēmā vajadzīga konsultēšana un praktiska palīdzība tādu problēmu risināšanā kā 
pastāvīgas dzīvesvietas trūkums vai atkarība no narkotiskām vielām, savukārt citi ir 
motivēti atgriezties un viņiem ir vajadzīga tikai otrā iespēja mācību sākšanai.  
 
Visi pasākumi, kuru mērķgrupa ir mācības pārtraukušie jaunieši, jāsāk ar iesaistīšanas, 
uzticības un piederības sajūtas veidošanas procesu. Tiem arī jārada lielas cerības, jābūt 
strukturētiem, kā arī drošiem un stimulējošiem. Turklāt ir svarīgi norādīt, ka daudzi 
jaunieši, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, uzskata sevi par pieaugušajiem un gaida, ka 
pret viņiem izturēsies kā pret pieaugušajiem. Raksturojot faktorus, kas bijuši viņu sekmju 
pamatā, šie jaunieši atkārto tādus vārdus kā „cieņa” un „uzticēšanās”. 
 
Vairumā gadījumu reintegrācijas pasākumu mērķis ir nodrošināt alternatīvu vispārējai 
izglītībai satura vai mācīšanas/mācīšanās veidu ziņā. Iniciatīvās izmantoti dažādi veidi, lai 
nodrošinātu uz skolēnu vērstu, individualizētu pieeju mācībām, piemēram, ievirze, 
uzraudzība, individuāli mācību plāni vai lietas vadība. Mācīšanas un mācīšanās veidi, ko 
izmanto reintegrācijas pasākumos, bieži vien ir praktiski un/vai eksperimentāli. To iniciatīvu 
mērķis, kuras nodrošina lielāku atbalstu, ir pieņemt visaptverošu pieeju, pievēršot 
uzmanību visām personas vajadzībām, sākot no personīgajām un sociālajām problēmām, 
līdz nepilnībām izglītībā. Faktiski jauniešiem, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, trūkst 
arī prasmes un kompetences, kuras jāpilnveido, pirms viņi turpina izglītību vai mācības vai 
sāk strādāt. Pamatprasmes un dzīves prasmes — ne tikai rakstīt un lasītprasmi un 
rēķināšanas iemaņas, bet arī finanšu jautājumu izpratni un veselības izglītību — var 
nodrošināt arī mazākā apjomā vai iekļaut citu mācību priekšmetu pasniegšanā. 
 
Elastīgums ir pamatfaktors reintegrācijas pasākumu pielāgošanai pārējām jaunieša 
saistībām, piemēram, darbam un ģimenes dzīves pienākumiem. Daudzdisciplīnu pieeja, 
piemēram, jauktas personāla grupas vai sadarbība ar ārējām ieinteresētajām personām, 
nozīmē, ka ir iespējams risināt visas jaunieša vajadzības. Individuāli rīcības plāni un 
skaidra nākotnes vīzija — ko var veidot mazākas mācību vienības — var motivēt 
jauniešus, kuriem ir zems pašvērtējums un negatīva iepriekšējā formālās izglītības 
pieredze. Šajā saistībā liela nozīme ir turpmākiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka 
labo darbu rezultāti, kas sasniegti, izmantojot reintegrācijas pasākumus, 
ilgtermiņā netiek zaudēti.  
 
Patiesībā ir vajadzīga nepārtrauktība, atbilstība un saskaņotība starp jauniešiem 
pieejamiem pakalpojumiem un atbalstu. Pretējā gadījumā jaunieši var apmulst dažādo 
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pakalpojumu klāstā. Pieņemtā „individuālu gadījumu pārvaldības” pieeja spēj piedāvāt riska 
grupā esošo jauniešu atbalstam atbilstīgākus līdzekļus nekā dažas citas pieejas, kurās 
paredzēts, ka jaunieši paši meklē dažādus pakalpojumus, nesaņemot nekādu īpašu 
atbalstu. 
 
Reintegrācijas pasākumu rezultātus ne vienmēr var apstiprināt, izmantojot kvantitatīvus 
datus. Tādēļ ir svarīgi atrast veidu, kā izmērīt „netaustāmos” rezultātus. Jāizstrādā arī 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, lai tiktu ņemti vērā gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie 
pasākumi. 
 
Visbeidzot liela daļa pasākumu, kas vērsti uz reintegrāciju, ir pagaidu iniciatīvas un 
projekti. Lai gan PMP ir dziļi iesakņojusies ES izglītības un mācību sistēmu iezīme, šķiet, ka 
parādījusies tendence nepiešķirt reintegrācijas pasākumiem nozīmīgu statusu. Tas būs 
nākotnē risināmais jautājums, tomēr vienlaikus jāatzīst, ka veiksmīgus vietējos projektus ir 
sarežģīti pārveidot par liela mēroga projektiem. Reģionālo vai sistēmas mēroga pasākumu 
izstrādei ir vajadzīgs laiks un saistības. Tomēr, ja valstu valdības atzīst mācības 
pārtraukušo jauniešu reintegrācijas nozīmi un garantē pastāvīgu atbalstu reintegrācijas 
centieniem, ir iespējams panākt lielāku saskaņotību, kā arī lielāku skaidrību attiecībā 
uz paraugpraksi, standartiem un skolēnu un pedagogu vajadzībām mācību un atbalsta ziņā.  
 
Efektīvas prakses PMP jomā kopsavilkums 

Abām pieejām (profilakses un reintegrācijas politikai un pasākumiem) ir četras vispārējas 
iezīmes, kas nosaka stratēģiskos panākumus. Tās ir šādas: 

 problēmas atzīšana un apņemšanās, pirmkārt, to mazināt un, ja iespējams, novērst 
un, otrkārt, reintegrēt priekšlaicīgi mācības pārtraukušos jauniešus izglītības 
sistēmā; 

 integrēta stratēģiskā plānošana, politikas īstenošana, pakalpojumu sniegšana un 
atbilstīga un efektīva atbalsta nodrošināšana gan priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušajiem jauniešiem, gan tiem, kas strādā ar šiem jauniešiem; 

 radošums, jaunrade, elastīgums un politikas veidotāju un speciālistu vēlme 
mainīties, jo īpaši attiecībā uz problēmas atrisināšanas pieeju individuālām 
dilemmām, ar kurām sastopas jaunieši, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, vai 
tie, kas atrodas šajā riska grupā; 

 vispārēja pieeja pakalpojumu sniegšanai (gan skolā, gan ārpus tās), kas:  
 vairo līdzjūtību, cieņu, izaicinājumus un cerības attiecībā uz priekšlaicīgi 

mācības pārtraukušajiem, viņu ģimenēm un kopienām; 
 iedrošina skolēnus un sekmē viņu piederības sajūtu; 
 ir skaidra, saskaņota, visaptveroša, konsekventa un pamatota uz daudzu 

aģentūru kopēju darbu; 
 ir laikus īstenota, piesardzīga, atsaucīga, orientēta uz rezultātu un rentabla. 

 
ES līmeņa rīcība attiecībā uz PMP 
ES ir atzinusi steidzamu nepieciešamību risināt PMP problēmu, izmantojot 
stratēģiskas politikas deklarācijas, ar ko izveido Eiropas rīcības un mērķu 
sistēmu, kā arī finansiālo un organizatorisko atbalstu dalībvalstīm. Ar Lisabonas stratēģiju 
ir ieviesti pieci kritēriji, ietverot arī kritēriju līdz 2010. gadam samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu Eiropas Savienībā līdz 10 %. Tomēr šis mērķis netika sasniegts un to 
attiecīgi izvirzīja no jauna 2009. gada maijā Padomes 2941. sanāksmē — Izglītība, jaunatne 
un kultūra. Eiropas valstu un valdību vadītāji 2010. gada jūnijā pieņēma stratēģiju „Eiropa 
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2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Nododot pārliecinošu vēstījumu 
dalībvalstīm, 10 % mērķis attiecībā uz PMP tika izvirzīts par vienu no šīs stratēģijas 
pamatmērķiem. Dalībvalstis ir vienojušās sasniegt 10 % mērķi, ieviešot stratēģiskas 
sistēmas sadarbībai izglītības un mācību jomā (ET2010 un ET2020).  
 
Šis jautājums ir uzsvērts arī vairākos Komisijas paziņojumos attiecībā uz izglītību un 
mācībām. Komisija nesen ir publicējusi paziņojumu par priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas novēršanu un priekšlikumu Padomes ieteikumam par politiku PMP 
mazināšanai11.  
 
To, cik svarīgi ir nodrošināt, lai visi jaunieši atstātu izglītības sistēmu ar pietiekamām 
prasmēm iekļūšanai darba tirgū, ES ir uzsvērusi arī saistībā ar Eiropas Nodarbinātības 
stratēģiju (ENS). Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēs uzsvērts, ka ir 
būtiski jāsamazina kvantitatīvie rādītāji attiecībā uz jauniešiem, kas priekšlaicīgi pārtraukuši 
mācības. Eiropas Komisijas politikā attiecībā uz jaunatni arī uzsvērta neformālās 
izglītības iespēju pilnveidošana kā viens no pasākumiem PMP problēmas risināšanai. 
 
ES mēroga stratēģiskie politikas paziņojumi ir izpaudušies dažādos pasākumos. 
Prioritātes, kas noteiktas Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmēšanas periodiem 2000.–
2006. gadam un 2007.–2013. gadam, liecina, ka Komisija un dalībvalstis atzīst, ka minētā 
problēma jārisina, modernizējot izglītības sistēmas un mācību programmas. Mūžizglītības 
programma (MIP) arī ir sniegusi dalībvalstīm iespējas izstrādāt un īstenot pasākumus šajā 
jomā. Daudzus gadus mūžizglītības programmas ikgadējās stratēģiskajās prioritātēs ir 
uzsvērts, cik liela nozīme ir atbalsta nodrošināšanai riska grupā esošiem jauniešiem, 
piemēram, pilnveidojot otrās iespējas nodrošināšanu, labāk izmantojot IKT, lai motivētu un 
dotu iespēju jauniešiem atgriezties izglītības sistēmā un vairāk iesaistītu vecākus savu 
bērnu izglītošanā.  
 
Ir veicinātas arī pieredzes apmaiņas iespējas dalībvalstu pārstāvjiem, NVO, sociālajiem 
partneriem un mācību iestāžu speciālistiem. Piemēram, četrus gadus (2006.–2010.) 
galvenajām ieinteresētajām personām no 17 valstīm bija iespēja salīdzināt PMP jomā 
pieņemto politiku un pasākumus dažādās Eiropas pilsētās un valstīs (kā daļu no 
pasākumiem, ko veic Grupa jautājumā par izglītības pieejamību un sociālo iekļaušanu). 
Mācību apmeklējumu programma ir nodrošinājusi atbalstu mācību apmeklējumiem 
speciālistiem un politikas veidotājiem saistībā ar PMP jautājumu. Pieredzes apmaiņu 
dalībvalstu starpā saistībā ar PMP problēmas risināšanu veicina arī citas ar Eiropas 
Nodarbinātības stratēģiju (ENS) saistītās programmas, ko nodrošina Nodarbinātības, sociālo 
lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts (DG EMPL), piemēram, Eiropas Nodarbinātības 
observatorija (ENO), Eiropas Nodarbinātības stratēģijas Savstarpējas pieredzes apmaiņas 
programma (MLP) un dialogs valstu nodarbinātības dienestu (VND) starpā.  
 
Reformas dalībvalstu līmenī veicinājusi arī Kopēju Eiropas instrumentu izstrāde 
izglītības un mācību jomā, piemēram, Eiropas kvalifikāciju sistēma (EKS). Piemēram, 
EKS ir mudinājusi dalībvalstis ieviest savas valsts kvalifikāciju sistēmas (VKS) un noteikt 
izglītības līmeņus atbilstīgi mācību rezultātiem. Šādi noteiktas kvalifikācijas var sadalīt 
mazākās vienībās, kas nozīmē, ka personas var pakāpeniski apgūt mācību vienības līdz 
vajadzīgās kvalifikācijas iegūšanai. Attiecībā uz tiem priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem 
jauniešiem, kas skolas laikā varētu būt jau apguvuši daļu no kvalifikācijai vajadzīgajām 
zināšanām, tā ir iespēja mācīties pēc pielāgotas mācību programmas, lai novērstu 
nepilnības savās zināšanās, nevis atkārtot pilnu mācību kursu. Mācību vienību apgūšanas 
                                                 
11  Rīcības plāns, Komisijas paziņojums un darba dokuments par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu pieejams 

tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 



B Politikas departaments.Struktūrpolitika un kohēzijas politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 16

iespēja var motivēt personas, kurām ir zems pašvērtējums, un var radīt panākumu sajūtu 
ik reizi, kad ir apgūta kārtējā mācību vienība.  
 
Vienlīdz svarīgi, ka EKS un attiecīgo VKS ieviešana norāda uz pārmaiņām izglītības un 
mācību kvalifikācijā, liekot uzsvaru nevis uz ieguldījumu mācībās (mācību kursu 
apmeklējumu, dalību mācību procesā), bet gan mācību rezultātu (zināšanu vai prasmju 
pilnveidošanu). Tas nozīmē, ka kvalifikāciju sistēmu var izmantot, lai atbalstītu neformālās 
un ikdienējās izglītības atzīšanu, ņemot vērā, ka šāda izglītība pati par sevi ir potenciāls 
instruments priekšlaicīgi mācības pārtraukušo jauniešu atbalstam, paredzot iespēju atzīt 
prasmes un zināšanas, kas apgūtas ārpus skolas vides, piemēram, darbavietā vai mājās. 
Visbeidzot stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvā „Jaunatne kustībā” paredzēta jauniešu 
nodarbinātības sistēma, kuras pamatā ir vairākas prioritātes bezdarba samazināšanai 
jaunatnes vidū un jauniešu darba iespēju uzlabošanai, no kurām viena ir „atbalsts riska 
grupā esošiem jauniešiem”.  
 
ES mēroga pasākumu subjektīvie rezultāti 
Šķiet12, ka Komisijas ieviestie dažādie nesaistošo tiesību normu pasākumi ir 
ietekmējuši dalībvalstu (un reģionu) centienus mazināt PMP. Dalībvalstu 
ieinteresētās personas uzskata, ka Eiropas fondi (jo īpaši ESF) un skaidri kritēriji attiecībā 
uz PMP, kas ļauj dalībvalstīm salīdzināt savus rezultātus, ir būtiski ietekmējuši dalībvalstu 
(un reģionālos) centienus samazināt PMP.  
 
Visas iesaistītās dalībvalstis apstiprināja, ka ESF līdzfinansējums ir izmantots, lai finansētu 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst nesekmību mācībās, un priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo jauniešu reintegrācijai; patiesi, daudzi uzskata, ka ESF ir efektīvs ES 
instruments, kam ir liela ietekme. ESF finansētie pasākumi ir, piemēram, diferencētas 
mācību programmas ieviešana, īpašām vajadzībām piemērotas nodarbības, otrās iespējas 
piešķiršana, agrīnās brīdināšanas un skolas apmeklējumu uzraudzības sistēmas, sociālās 
integrācijas iespējas un iespējas iekļauties darba tirgū, kā arī ievirzes un konsultāciju 
pakalpojumu uzlabošana.  
 
ESF ir bijusi liela nozīme, lai nodrošinātu atbalstu dalībvalstu pieeju izstrādē 
attiecībā uz PMP novēršanu. Tas nozīmē, ka parasti vēlme risināt PMP problēmu ir 
„iekšēja”, bet ESF ir sniedzis finansējumu sākotnējiem pasākumiem. Tomēr dažos 
gadījumos dalībvalstis diemžēl nav spējušas nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu savām PMP 
politikas pieejām un turpina paļauties uz ESF. Turklāt attiecībā uz ESF finansētajiem 
pasākumiem jānosaka atbilstīga definīcija un jāizvirza mērķi, pamatojoties uz valsts, 
reģionālajā vai vietējā līmenī sastopamās problēmas lieluma un būtības precīzu 
novērtējumu. 
 
Vēl viens ieguvums no Eiropas finansējuma (visiem risinājumiem), ko norādījušas vairākas 
ieinteresētās personas, ir tas, ka šis finansējums ir veicinājis uzraudzības un novērtēšanas 
kultūras attīstību, tomēr ir plaši atzīts, ka šajā jomā joprojām vajadzīgi uzlabojumi. 
Turpmāk ir svarīgi novirzīt ES līdzekļus pasākumiem, kuri var ilgstoši ietekmēt jauniešu 
dzīvi un galveno iesaistīto personu (iestāžu un skolu) darba metodes. 
 
Lai gan dažas iesaistītās personas ir fragmentāri informētas par 10 % kritēriju attiecībā uz 
PMP, 61 % šajā pētījumā aptaujāto ieinteresēto personu apgalvoja, ka minētajam 
kritērijam ir bijusi ietekme uz politikas izstrādi („neliela” vai „ievērojama”). Tikai 

                                                 
12  Svarīgi norādīt, ka šajā ziņojuma daļā rezultātu pamatā nav attiecīgo Eiropas Komisijas veikto pasākumu 

oficiālais novērtējums. To pamatā ir aptaujāto izpratne par šo jautājumu un literatūrā iegūtā informācija. 
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18 % aptaujāto apgalvoja, ka tam nav bijusi nekāda ietekme. Dažās valstīs tas palīdzējis 
izraisīt interesi par šo jautājumu un izvērtēt un definēt problēmu. Visbiežāk tas ir palīdzējis 
pastiprināt un uzturēt dalībvalstu uzmanību attiecībā uz šo jautājumu, jo daudzās valstīs 
tas tika atzīts par svarīgu politikas prioritāti vēl pirms šā kritērija ieviešanas. Tas ir bijis arī 
kritērijs valsts panāktā progresa noteikšanai. Dažos gadījumos šis faktors ir radījis 
„līdzbiedru spiedienu” attiecībā uz rīcību šajā jautājumā, jo attiecīgās valstis nav vēlējušās 
atpalikt no citām valstīm. Daudzās valstīs šo kritēriju uztvēruši plašsaziņas līdzekļi, radot 
papildu spiedienu uz valdību, lai tā sāktu rīkoties. Tas tika uzskatīts par pozitīvu faktoru. 
Vienlaikus ir svarīgi norādīt, ka dažās valstīs šis spiediens bija jūtamāks nekā citās.  
 
Kopumā dalībvalstu respondenti uzskatīja, ka trūkst pierādījumu, kas liecinātu, ka citi ES 
mēroga pasākumi, instrumenti un programmas būtu ietekmējuši PMP politiku viņu valstī13.  
 
Nākotnes skatījumā ir gaidāms, ka stratēģijas „Eiropa 2020” kritēriji attiecībā uz 
PMP palīdzēs pastiprināt un saglabāt šīs problēmas nozīmību. Prognozējams, ka 
prasībai, lai dalībvalstis izvirzītu savus mērķus PMP jomā, un „Eiropas pusgada” ieviešanai 
būs pozitīva ietekme uz PMP programmu. Pēdējo gadu laikā daudzas valstis arī ir 
izvirzījušas vērienīgākus mērķus.      
 
Pamatieteikumi 
Pētījumā sniegts pārskats par pašreizējo situāciju Eiropā saistībā ar priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas problēmu, pamatojoties uz visu ES dalībvalstu politikas un pasākumu 
pārskatu un padziļinātu izpēti deviņās valstīs. Pamatojoties uz šo darbu, ir iespējams 
noteikt dažas politikas jomas un pasākumus, kas būtu jāpastiprina, vai atklāt, kurās jomās 
jānovērš nepilnības. Tās izklāstītas turpmāk.  
Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, mēs iesakām, lai Eiropas Komisija: 

 veicina dalībvalstīs izpratni par PMP kā sarežģītu parādību, ko ietekmē dažādi ar 
izglītību saistīti, individuāli un sociālekonomiski faktori;  

 turpina uzraudzīt norises visās dalībvalstīs saistībā ar PMP problēmas mērogu un 
būtību dažādos izglītības līmeņos. Izvirza mērķus, lai saglabātu šīs problēmas 
nozīmību; 

 turpina līdzfinansēt dalībvalstu pasākumus izglītības un mācību sistēmu 
reformēšanai un uzlabošanai, lai tās spētu labāk apmierināt riska grupā esošo 
jauniešu vajadzības. Attiecībā uz finansējumu izskatāmi šādi pasākumi: 
 nodrošināt, lai finansējums tiktu novirzīts pasākumiem, kas nodrošina 

ilgtspējīgu rezultātu, — t. i. pasākumiem, kas neatgriezeniski maina dažāda 
līmeņa iestāžu darba metodes, — nevis daudziem jauniem projektiem, jo īpaši 
valstīs, kurās jau īstenoti daudzi izmēģinājuma pasākumi; 

 īstenot Eiropas līdzfinansētos pasākumus attiecībā uz PMP, pamatojoties uz 
esošās situācijas un prognozēto vai mērķtiecīgo rezultātu atbilstīgu analīzi; 

 PMP novēršanai vajadzīga daudzdisciplīnu pieeja, tādēļ ES varētu apsvērt 
iespēju izvirzīt to par nosacījumu finansēšanas pasākumiem, kas atbalsta 
intervences, kuru mērķis ir novērst dalībvalstīs problēmu, kas saistīta ar 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, jo tā skar dažādas jomas (piemēram, 
izglītību, nodarbinātību, sociālās lietas un jaunatni); 

                                                 
13  Svarīgi norādīt, ka šajā pētījumā netika aptaujāti ierēdņi, kas tieši saistīti ar šiem pasākumiem — viedokļa 

pamatā ir PMP programmā iesaistīto aptaujāto dalībnieku uzskati deviņās pētījumam izraudzītajās valstīs.   
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 finansējumu saskaņā ar pieejamām finansēšanas programmām varētu novirzīt 
mērķtiecīgākiem un/vai precīzāk noteiktiem pasākumiem vai prioritārajām 
grupām (piemēram, ESF, MIP);  

 turpina nostiprināt horizontālo sadarbību un pieredzes un paraugprakses apmaiņu 
dalībvalstu starpā (gan politikas veidotāju, gan speciālistu starpā) attiecībā uz 
pasākumiem PMP novēršanai un jauniešu reintegrācijai mērķtiecīgā izglītības un 
mācību procesā. Tas nodrošinās darba grupu iespēju un savstarpējas zināšanu 
apmaiņas veicināšanu, padarot tās mērķtiecīgākas;  

 turpina vākt pierādījumus un popularizē sociālekonomiskās priekšrocības, ko rada 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana (piemēram, atbalstot pētījumus par 
PMP izmaksu īstermiņa vai ilgtermiņa ietekmi), un veiksmīgās pieejas PMP 
problēmas risināšanai dažādās situācijās. Piemēram, varētu izveidot tiešsaistes 
paraugprakses observatoriju kā centru, kurā apkopo veiksmīgos politikas vai 
prakses modeļus, norādot saiti uz darba grupām, tīkliem un savstarpējām zināšanu 
apmaiņas programmām; 

 mudina dalībvalstis finansiāli atbalstīt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo jauniešu 
labāku uzraudzību. Agrīnās brīdināšanas sistēmas var izrādīties īpaši efektīvas. 

 
Attiecībā uz PMP politiku un stratēģijām mēs iesakām 
valsts/reģionālajām(/vietējām) iestādēm: 

 ieviest visaptverošas, saskaņotas stratēģijas PMP novēršanai;  
 sistemātiski pārskatīt stratēģiju, lai nodrošinātu politikas un noteikumu atbilstību 

pašreizējiem apstākļiem un vajadzībām;  
 izstrādāt un īstenot PMP politiku ciešā mijiedarbībā ar plašākas politikas virzieniem, 

kas ietekmē bērnu un jauniešu dzīvi;  
 nodrošināt, lai politikas un citu lēmumu pieņēmēji būtu informēti par PMP radītajām 

izmaksām un sekām; pārāk bieži „izslēgšana no izglītības sistēmas” ir cieši saistīta 
ar cita veida izslēgšanu (piemēram, sociālo atstumtību, veselības problēmām, 
iesaistīšanos kriminālās darbībās, bezdarbību un bezdarbu); 

 mazāk pievērsties PMP pieejām, kuru pamatā ir daudzi projekti, kas risina problēmu 
nelielā mērogā un kam piešķirts īstermiņa finansējums. Tā vietā nodrošināt, lai 
problēma, kas saistīta ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, tiktu risināta kā daļa no 
centieniem uzlabot izglītības kvalitāti visiem, apvienojot to ar mērķtiecīgām pieejām 
riskam pakļauto grupu atbalstam. Šādas stratēģijas jāpiemēro gan vispārējās, gan 
profesionālās izglītības iestādēs, un tās jāpielāgo vietējiem, reģionāliem un valsts 
apstākļiem;   

 ilgtermiņā uzmanību pievērst profilaksei un agrīnās iejaukšanās pasākumiem, lai 
gan vienmēr ir vajadzīgs profilaktisko un reintegrācijas pasākumu apvienojums. 
Profilakse var izrādīties (izmaksu ziņā) īpaši efektīva, un agrīna iejaukšanās ir 
svarīga, jo, ieilgstot nošķirtības laikposmam, reintegrācija var kļūt aizvien 
sarežģītāka; 

 nodrošināt, lai tiktu ņemti vērā un attiecīgi izmantoti pētījumu, uzraudzības un 
novērtējumu rezultāti; efektīvas PMP politikas pamatā ir liecības par PMP 
izraisošajiem faktoriem, kā arī izpratne par priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
jauniešu skaitu un profilu;  

 nodrošināt, lai PMP politikas pamatā būtu jauniešu vajadzības, nevis iestāžu vai 
sistēmas noteiktas vajadzības; jauniešu vajadzības jāizvirza par prioritāti kopējā 
redzējumā attiecībā uz PMP novēršanu. To var panākt, piemēram, nodrošinot 
jauniešiem un organizācijām/speciālistiem, kas strādā ar riska grupās esošiem 
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jauniešiem, mērķtiecīgas konsultācijas par politikas virzieniem, kas viņus ietekmē;  
 ir svarīgi uzlabot arī vecāku iesaistīšanu mācību procesā. Skolas jāinformē par 

metodēm un līdzekļiem, kā dažādos veidos iesaistīt riska grupā esošo jauniešu 
vecākus un vairot izpratni par izglītības nozīmību. 

 
Attiecībā uz atbildības sadalījumu mēs iesakām valsts/reģionālajām/vietējām 
iestādēm: 

 īstenot aģentūru sadarbību un daudzdisciplīnu pieeju valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī; PMP rada dažādu faktoru kopums, un izglītības iestādes vienas pašas to 
nevar novērst. Tādējādi, izvairoties no centienu pārklāšanās vai dublēšanās, 
aģentūru sadarbība var būt rentablāka un var arī palīdzēt nodrošināt, lai neviens 
bērns/jaunietis „neizslīdētu caur šo tīklu”;  

 apsvērt iespēju uzticēt vienai ieinteresētajai pusei vispārējo atbildību par PMP 
novēršanas darba koordinēšanu. Tomēr šim koordinatoram jāapņemas strādāt ar 
iestādēm, kas pārstāv izglītības, jaunatnes, sociālās, veselības un nodarbinātības 
jomas, kā arī ar sociālajiem partneriem, vecākiem, NVO, jaunatnes sektoru un 
pašiem jauniešiem. 
Ja aģentūru sadarbība un daudzdisciplīnu pieeja vēl nav ieviesta, padarīt pieejamu 
finansējumu un dot vajadzīgo laiku, lai nodrošinātu sadarbības pieejas (nevis 
projektu darbību) ieviešanu praksē; 

 nostiprināt saikni ar jauniešu un studentu organizācijām, NVO, kuras strādā ar 
neaizsargātākajām grupām, un sociālajiem partneriem. Sadarbība ar sociālajiem 
partneriem var palielināt darba tirgus atsaucību attiecībā uz mācīšanos, bet 
informatīvais darbs, ko veic NVO, padomdevēji un sabiedrības grupas, var palīdzēt 
noteikt un sasniegt grupas, kurām sniegt palīdzību ir vissarežģītāk. Nevajadzētu 
pārāk zemu novērtēt arī savstarpējā atbalsta nozīmi. Arī turpmāk jāatbalsta 
jaunatnes, kā arī skolēnu sektora rīkotie ārpusskolas pasākumi jauniešiem, un tiem 
var būt arī liela nozīme programmas skolas pabeigšanai atbalstīšanā;  

 vajadzības gadījumā apsvērt lielākas autonomijas piešķiršanu skolām un vietējiem 
partneriem centienos rast savu risinājumus riska grupā esošo vai mācības 
pārtraukušo jauniešu vajadzību piepildīšanai. Tomēr tam jābūt līdzsvarā ar efektīvu 
uzraudzību un atbildību.  

Galvenajā ziņojumā attiecībā uz šo pētījumu sniegts visaptverošs pārskats par 
dažādiem dalībvalstu pieņemtajiem pasākumiem PMP problēmas risināšanai un 
apskatītas to stiprās un vājās puses. Saistībā ar PMP novēršanas pasākumu 
praktisko īstenošanu atklājās daudzas konkrētas jomas, kurām jāvelta uzmanība. Mēs 
iesakām valsts/reģionālajām/vietējām iestādēm pievērst īpašu uzmanību šādiem 
jautājumiem: 

 vidējās izglītības mācību programmas pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tā ir 
pietiekami pielāgota indivīdam un piedāvā elastīgas mācīšanās iespējas un 
individuālus mācību plānus, kas satura (gan attiecībā uz akadēmisko, gan 
profesionālo izglītību) un mācīšanas veidu ziņā atbilst skolēnu vajadzībām. 
Vienlaikus jānodrošina atbilstošas iespējas profesionālās izaugsmes turpināšanai 
skolotājiem, lai nodrošinātu viņiem vajadzīgās zināšanas darbam ar jaunajām 
mācīšanas un mācīšanās metodēm; 

 apsvērt papildu mācību (individuālo mācību vai mācību nelielās grupās) 
nodrošināšanu kā iespēju samazināt to skolēnu skaitu, kuriem jāpaliek uz otru gadu, 
un palīdzēt novērst atsevišķu skolēnu atpalikšanu no mācību programmas, jo tas 
nopietni ietekmē šo jauniešu sekmes un palielina risku pārtraukt mācības; 
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 veicināt pretimnākošas, pozitīvas un atsaucīgas skolas vides nozīmi PMP riska 
mazināšanā. Jauniešiem ir ļoti svarīga piederības sajūta un tādas attiecības starp 
skolotājiem un skolēniem mācību procesā, kuru pamatā ir savstarpēja uzticība un 
cieņa;  

 veicināt datu labāku vākšanu par PMP un mācību kavēšanas uzraudzības sistēmas, 
jo tās var palīdzēt izstrādāt mērķtiecīgu politiku un darboties kā agrīnās 
brīdināšanas sistēmas, kas dod iespēju skolām un iestādēm laikus iejaukties un 
tādējādi mazināt atstumtības risku; 

 apvienot izglītību/mācības ar darba vidi, piemēram, izmantojot darba pieredzi, 
uzraudzību un profesionālās mācības darbavietā. Tas var vairot jauniešu izpratni par 
viņu izglītības svarīgumu un vērtību un uzlabot viņu nodarbinātības iespējas;  

 konsultāciju (psiholoģiskā un emocionālā atbalsta) pieejamība un kvalitāte un 
profesionālā orientācija skolās un mācību iestādēs; 

 nodrošināt, lai skolotāji, mācību pārziņi, konsultanti un citi speciālisti, kuri strādā ar 
jauniešiem, kas var pārtraukt vai jau ir pārtraukuši mācības, būtu atbilstīgi mācīti, 
atbalstīti, motivēti un pilnvaroti. To var panākt: 
 finansiāli ieguldot skolotāju mācībās (kvalifikācijas celšanā un tālākizglītībā), 

lai nodrošinātu skolotājiem un mācību pārziņiem vajadzīgās prasmes un 
zināšanas darbam ar riska grupā esošiem jauniešiem; 

 nodrošinot, lai skolotāji un citi speciālisti uzskatītu jauniešus par spējīgām 
personībām, nevis par nemiera cēlājiem un nesekmīgajiem; 

 veicinot lielu cerību likšanu uz visiem skolēniem — skolotāju cerībām attiecībā 
uz skolēniem no sociāli nelabvēlīgas vides nevajadzētu būt atšķirīgām; 
 

 svarīgi nodrošināt, lai bērni, sākot iet skolā, būtu vienlīdzīgi, tāpēc jāuzlabo piekļuve 
kvalitatīvai agrīnās pirmskolas izglītībai un aprūpei (ECEC); 

 sniegt atbalstu skolēniem pārejas posmā no viena izglītības līmeņa uz nākamo, 
nodrošinot, ka šī pāreja noris bez sarežģījumiem (tādēļ būtiska nozīme ir sadarbībai 
un saziņai ar citām skolām un iestādēm); 

 nodrošināt, lai atbalsts profesionālas izglītības un mācību (PIA) iestāžu 
piedāvājumam būtu atbilstīgs skolēnu grupas vajadzībām; 

 nodrošināt, lai reintegrācijas pasākumi, tostarp tie, kas saistīti ar visaptverošu 
pieeju personai, spētu risināt visas tās problēmas, ar kurām saskaras personas ar 
sarežģītām vajadzībām. 


