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Mārupes novada pašvaldības  

Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. 3/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 12. septembrī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: Jauniešu centrā “Hēlijs” 

 

 Sanāksmē piedalās izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Zigmunds Vīķis, Mārupes pamatskolas skolas padome 

2. Einārs Ervīns Deribo, Izglītības pārvaldes Vecākais jaunatnes lietu speciālists 

3. Liene Šmite, Izglītības pārvaldes vadītāja 

4. Sigita Sakoviča, Mārupes pamatskolas direktore 

5. Guntis Ruskis, SIA “Drošas velobraukšanas skola” 

6. Agnese Kļaviņa, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padome 

7. Zane Dresmane, Biedrība “Pierīgas Partnerība” 

8. Silva Jeromanova-Maura, Biznesa vēstniecība 

9. Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotāja 

10. Sarmīte Āboliņa, Mārupes novada iedzīvotāja 

11. Laine Paupere, Mārupes novada Jauniešu Dome 

12. Agnese Meija, Mārupes novada iedzīvotāja, LRA Mārupes nodaļas vadītāja 

13. Inese Šīmane, Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāja 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

14. Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja 

15. Silvestrs Savickis, pārstāv biedrību “Mārupes uzņēmēji” 

16. Indra Kārkliņa, Babītes Mūzikas skolas vecāku padome 

17. Elizabete Marta Kaļķe, Babītes vidusskola skolēnu pašpārvalde 

18. Emīls Erciņš, Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvalde 

19. Lāsma Luksa, Biedrība “Mārupes nākotnei” 

20. Jānis Zariņš, Mārupes novada iedzīvotājs 

21. Jānis Palkavnieks, Mārupes novada iedzīvotājs 

 

Sanāksmē pieaicināti piedalās: 

22. Ilze Krēmere, Izpilddirektora vietniece 

23. Erita Rutkovska, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 

24. Elita Lecko, Izglītības darba speciāliste 

25. Rūta Arāja, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja palīdze 

 

Darba kārtība: 

1.   Iepazīšanās ar Izglītības pārvaldes vadītāju Lieni Šmiti un komandu (ziņo: Liene Šmite) 

2.   Jaunatne Mārupes novadā (ziņo: Einārs Ervīns Deribo) 

3.   Aptaujā iegūto datu prezentācija (ziņo: Liene Šmite) 

 

NORISE: 

Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme notiek jauniešu mājā “Hēlijs”. Sanāksmi 

atklāj un vada Zigmunds Vīķis. 
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1. Iepazīšanās ar Izglītības pārvaldes vadītāju Lieni Šmiti un komandu (ziņo: Liene 

Šmite) 

Klātesošie iepazīstina ar Izglītības pārvaldes vadītāju  - Lieni Šmiti.  

Liene Šmite informē, ka viņas kopējā darba pieredze pašvaldības darbā un izglītības jomā 

sasniedz divdesmit gadus. Šobrīd savā amatā kā Izglītības pārvaldes vadītāja ir pēdējos trīs 

mēnešus.  

Iepazīstina ar daļu no izglītības pārvaldes kolektīva: Elita Lecko un Kristīne Purmale (izglītības 

darba speciālistes), Erita Rutkovska (vadītājas vietniece), Einārs Deribo (jaunatnes lietu speciālists), 

Laine Paupere (jaunatnes lietu speciālists). Laine Paupere strādā jauniešu mājā Hēlijs un uztur 

dinamisku vidi. Neatņemama daļa no izglītības pārvaldes ir Mārupes novada izglītības iestāžu 

vadītāji. 

 

2. Jaunatne Mārupes novadā (ziņo: Einārs Ervīns Deribo) 

Klātesošie iepazīstas ar jaunatnes lietu speciālistu Eināru Ervīnu Deribo, kurš dalās, ka izglītības 

jomā ir kopumā strādājis vairāk kā desmit gadus. 

Einārs Ervīns Deribo informē par trim prioritātēm jaunatnes jomā, kuras ir būtiskas Mārupes 

novadā. Jaunatnes darba popularizēšana un iedzīvināšana Mārupes novadā, ņemot vērā, ka Babītes 

novadā jaunatnes darbs nav veikts, līdz ar to, tas nav attīstīts. Kopš novadu apvienošanas, ir būtiski 

aktualizēt jaunatnes darbu visā novadā līdzvērtīgi. Otrā prioritāte būtu starpnozaru sadarbība caur 

jaunatnes jomu. Kā arī trešā prioritāte, darba ar jaunatni normatīvo dokumentu aktualizēšana. 

Jaunatnes darba popularizēšana un iedzīvināšana Mārupes novadā šobrīd, sadarbībā ar jauniešu 

organizāciju «Move up», ir iesniegts un apstiprināts projekts par «M-up» jauniešu podkāsta izveidi, 

kas tiks organizēts jauniešu mājā Hēlijs. Valsts jaunatnes programma, projekta finansējums ir 7 000 

EUR. Tā ietvaros jaunieši Mārupē podkastos dalīsies ar savu pieredzi, skolā notiekošo, utt., tā 

nodrošinot, ka podkastu saturu jaunieši veidos paši. 

Iesniegts projekts «Jauniešu aktivitāšu pieturas Mārupes novadā», Valsts jaunatnes programma. 

Mērķis ir mobilā jaunatnes darba metodikas izstrāde un īstenošana Mārupes novada teritorijā, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu jaunatnes darba pieejamību un veicinātu jauniešu līdzdalību visā novada 

teritorijā. Kopējais pieprasītais finansējums: 6 960 EUR. Pašvaldība algos jaunatnes darbinieku, 

kurš apmeklēs Mārupes novada mazāk apdzīvotās teritorijas un tajās īstenos dažādas aktivitātes ar 

jauniešiem, tādējādi nodrošinot jauniešiem iespēju iesaistīties. 

Izglītības pārvalde sadarbībā ar Mārupes sociālo dienestu, ir iesniegusi pieteikumu Valsts 

nodarbinātības aģentūrai ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” aktīvajam 

pasākumam «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība». Kopumā plānots izveidot 7 darba vietas 

mērķgrupas personām, Mārupes novada dienas centros un jauniešu centrā. Šis sniedz iespēju 

izveidot darba vietas jauniešiem vecumposmā no 18-29 gadu vecumam, kuri ir reģistrēti kā 

bezdarbnieki. Strādājot šajā programmā jaunieši iegūtu ne tikai praktiskas iemaņas un darba 

pieredzi, bet arī 15 euro ikdienas stipendiju. Programma tiek mērķēta uz sociālā riska grupas 

jauniešiem, lai veicinātu jauniešu iesaisti darba tirgū un integrētu viņus sabiedrībā. Kopumā šeit tiek 

saskatītas trīs mērķugrupas, jaunieši vecumposmā no 18-29 gadiem, kuri ir reģistrēti kā 

bezdarbnieki; cilvēki ar invaliditāti un cilvēki, kas ir divus gadus vai vairāk bezdarbnieku statusā. 

Einārs Ervīns Deribo turpina, ka ar pašu resursiem ir iesākuši veikt mobilo jaunatnes darbu 

sadarbībā ar jauniešu domi – Jaunmārupē un Skultē – kur ir jau realizēti pasākumi jauniešiem. 

Turpinot, septembrī tiek plānots izsludināt jaunatnes darbinieka vakanci Babītē, līdz ar to Babītē 

būtu jaunatnes darbinieks, kas organizētu un aktivizētu jaunatnes darbu Babītē. 

Starpnozaru sadarbība caur jaunatnes jomu ir otrā būtiskā prioritāte, kas ir jāattīsta Mārupes 

novadā. Šobrīd ir uzsākta sadarbība, kā jau iepriekš tika minēts, ar Mārupes novada sociālo 

dienestu, taču sadarbību tiek plānots izveidot arī ar Kultūras namu, sporta centru, tūrisma centriem, 

izglītības iestādēm un dienas centriem. Tiek plānots realizēt arī Erasmus+ projektus jaunatnes jomā, 
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liekot uzsvaru uz stratēģisko partnerību, kas ir sadarbība ar citu valstu pašvaldībām vai 

organizācijām un savstarpēji apmainīties ar pieredzēm. Ir izveidota sadarbība jaunatnes jomā ar 

pašvaldībām Hapsala, Igaunija un Vīsbādene, Vācija, ar kurām nākotnē tiks realizēti Erasmus+ 

projekti. Š.g. novembrī vairāk kā 20 jauniešu līderi no Hapsalas, Igaunijā un Vīsbādenes, Vācijā 

ciemosies Mārupē. Tiek plānots akreditēt pašvaldības izglītības pārvaldi ERASMUS+ jaunatnes 

programmas projektiem un akreditēt jauniešu centru «HĒLIJS» Eiropas solidaritātes korpusa 

programmai «Eiropas jauniešu brīvprātīgais darbs». 

Trešā prioritāte ir normatīvie dokumenti jaunatnes jomā: 

• Nepieciešams pilnveidot brīvprātīgā darba nolikumu Mārupes novadā; 

• Nepieciešams izstrādāt skolēnu vasaras nodarbinātības vadlīnijas un definēt to mērķi; 

• Pirms pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātības programmai, nepieciešams iziet divu 

veidu apmācības: CV un motivācijas vēstuļu darbnīcas un darba pārrunu simulācijas ar 

personāla speciālistu; 

• Nepieciešams izstrādāt un iegūt apstiprinājumu Jauniešu centra Hēlijs nolikumam, kopā ar 

iekšējās kārtības noteikumiem; 

• Nepieciešams pilnveidot Mārupes novada jauniešu domes nolikumu; 

Einārs Ervīns Deribo turpina, ka š.g. vasarā tika organizēts jauniešu pieredzes apmaiņas 

brauciens sadarbībā ar Vīsbādeni, Vācijā, projektā piedalījās 15 jaunieši no Mārupes. Divas reizes 

tika organizētas vizītes Hāpsalu pašvaldībā, Igaunijā. VISC piešķīra finansējumu 6 000 EUR 

apmērā, lai organizētu nometnes Ukrainas un Mārupes novada bērniem un jauniešiem. Ir rīkotas arī 

dažādas aktivitātes jauniešu centrā. Kopumā šajā vasarā skolēnu vasaras nodarbinātībā tika iesaistīti 

183 jaunieši no Mārupes novada. 

 

Diskusijā piedalās klātesošie: 

Tiek nonākts pie vairākiem priekšlikumiem, kā iesaistīt jaunatni Mārupes novadā: 

• Klātesošie dalās, ka nozīmīgi ir iesaistīt visus Mārupes novada jauniešus.  

• Dalās ar pieredzi, kur jaunatnes darbinieki dodas pie jauniešiem sadzīvē, mēģinot viņus 

iesaistīt darbā. Šāda prakse  

• Dalās ar negatīvu pieredzi saistībā ar minēto NVA projektu, kur tiek iesaistīti jaunieši 

uzņēmumos kā darbinieki. 

• Uzsver, ka jaunieši mūsdienās nav informēti par darba tirgu Mārupes novadā, tajā skaitā 

nav informēti par iespējām.  

• Iespējams nepieciešams iesaistīt skolotājus pārrunās, lai aicinātu viņus informēt jauniešus 

un dot iespēju izzināt darba tirgu Mārupes novada pašvaldībā.  

Tiek uzsvērts, ka Mārupes novadā pastāv 12 apkaimes, kur ir jaunieši, kuri vēlas socializēties 

savstarpēji ar jauniešiem, kur ļoti būtiska ir vecāku iesaiste.  

Tiek izteikts priekšlikums – veidot skolu padomju tikšanos. 

 

3. Aptaujā iegūto datu prezentācija (ziņo: Liene Šmite) 

Liene Šmite informē, ka variatīvā izglītības vide nodrošinātu skolēniem iespēju variēt ar 

mācību telpām un šāda pieeja nodrošinātu lielākam skolēnu skaitam izglītību. Tiek izteikts 

priekšlikums, ka 7-12 klasei variēt izglītības modeli, pasniedzot lekcijas dažādās lokācijās kā 

bibliotēkā, tajā skaitā variēt ar mācību stundu sākumu. Tika veikta aptauja par variatīvo mācību 

modeli Mārupes novada izglītības iestādēs, kopumā tika iesniegtas 468 atbildes.  

Zigmunds Vīķis papildina, ka tuvāko gadu laikā tiek prognozēts, ka lielam Mārupes jauniešu 

skaitam nebūs iespējas mācīties Mārupē, vietu deficīta skaita dēļ. Šī aptauja tika veikta pēdējās 

sanāksmes nolemtā rezultātā, lai uzzinātu Mārupes novada pašvaldības skolēnu vecāku viedokļus,  
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kā arī, lai noskaidrotu, vai skolās tiek izmantots viss to pieejamais potenciāls, saistībā ar to 

infrastruktūru un pieejamajiem laikiem.  

Liene Šmite norāda, ka jauniešu attīstības specifikas dēļ, piemērotāks mācību grafiks būtu, ja 

jaunieši sāktu mācības dienas vēlākā posmā, kā agri no rīta. Variatīvs mācību process dotu iespēju 

pielāgoties enerģijas un attīstības atšķirībām bērniem un jauniešiem.  

Liene Šmite informē, ka aptauju pārsvarā veica sievietes (89,74%), respondentu vecumposms ir 

no 18-40 gadiem (58,33%), taču aptauju aizpildīja arī pāris respondentu vecumposmā no 61 gadam 

un vairāk. Atbildēs uz jautājumu, vai piekrītat, ka izmaiņas mūsdienu dzīves ritmā un darba vidē 

prasa meklēt arī jaunus risinājumus mācību procesa organizācijā (laika, telpas un formas ziņā) - 

lielākais respondentu skaits (70,73%) piekrīt. Aktīvāko vecāku vidū, kas veica aptauju, bērni mācās 

klasē no 1-6. klasei (64,74%). Uz jautājumu - kurā klašu posmā nepieciešams veikt izmaiņas 

mācību procesa organizācijā primāri būtu ieviešamas? - lielākā daļa vecāku atbild, ka izmaiņas 

jāveic visās klasēs (52,99%). Šāds rezultāts iezīmē vecāku neizpratni par šobrīd veiktajiem 

procesiem un izmaiņām, kuras jau tiek ieviestas. Ir nepieciešams strādāt un izglītot vecākus, lai 

radītu izpratni par skolu sistēmā notiekošo. Pozitīva iezīme ir, ka lielākā daļa vecāku savā ikdienā ir 

gatavi sniegt saviem bērniem gan psihoemocionālu atbalstu un atbalstu laika plānošanā, gan 

sadarbotos ar izglītības iestādi, veiksmīgākai pārejai uz jauno modeli, lai atbalstītu bērnus skolu 

sistēmas izmaiņās. Tika noskaidrots kādas pārmaiņas vecāki atbalsta mācību procesa organizācijā. 

Vecāku pārsvars (66,67%) atbildēja, ka atbalsta, ka mācību stundas var notikt dažādās vietās (skolā, 

brīvā dabā, bibliotēkā, jauniešu centrā u.c.). 

 

Zigmunds Vīķis: klātesošie tiek informēti, ka nākamā sanāksme tiks organizēta novembra otrajā 

pusē, 14.11. plkst.17:00, Babītes vidusskolā. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:00 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

1. Nepieciešams organizēt Mārupes novada skolu padomju tikšanos, lai skolas savstarpēji 

pārrunātu aktualitātes, dalītos pieredzēs un labajās praksēs; 

2. Nepieciešams izglītot Mārupes novada jauniešus par uzņēmējdarbību, uzņēmējiem Mārupes 

novadā un piemēriem; 

3. Nepieciešams izglītot Mārupes novada jauniešus par naudas vērtību, tās apgrozību un apriti; 

4. Nepieciešams izstrādāt novadā vienotus principus pēc kuriem vadoties tiks organizēts jauniešu 

darbs vasarā Mārupes novada uzņēmumos; 

5. Nepieciešams rast veidus kā pilnvērtīgi iesaistīt vecākus jauniešu skolu dzīvē; 

6. Nepieciešams informēt vecākus par skolās notiekošajām pārmaiņām un aktualitātēm; 

7. Nākamā sanāksme Izglītības un jaunatnes konsultatīvajai padomei tiks organizēta 14.11. plkst 

17:00, Babītes vidusskolā. 

 

PIELIKUMI: 

1. Prezentācija darbs ar jaunatni Mārupes novadā 

2. Izglītības kvalitāte un pieejamība. 

 

Protokolu sagatavoja: Rūta Arāja, Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja palīdze 

 

Sanāksmes vadītājs:  Zigmunds Vīķis, Mārupes pamatskolas 

skolas padome 


