Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.1

DATUMS: 2020. gada 10. augustā
SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1.
Ilze Krēmere - Mārupes novada Domes attīstības nodaļas vadītāja;
2.
Sarmīte Antiņa - Izglītības dienesta vadītāja;
3.
Ilze Celma - Bērnudārza "Mārzemīte" vadītāja;
4.
Rihards Igāns - Jaunatnes lietu speciālists;
5.
Inese Grīnvalde-Kabutaviča - PII "Mārzemīte" Vecāku padomes pārstāve;
6.
Laine Paupere - Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāve;
7.
Lāsma Lukss - Biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve;
8.
Guntis Ruskis - Biedrības "Mārupes BMX klubs" pārstāvis;
9.
Ingrīda Bondare - Biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāve;
10. Ilze Bērziņa - SIA "Četras skolas" pārstāve;
11. Lana Roze - Mārupes novada iedzīvotāja;
12. Jānis Palkavnieks - Mārupes novada iedzīvotājs;
13. Jēkabs Tutiņš - Mārupes novada iedzīvotājs.
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
14. Iveta Timule - Jaunmārupes pamatskolas direktore;
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs - Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
2. Līga Kadiģe - Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece;
3. Anna Gabriela Jūra - Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāve.
PIEAICINĀTIE (nepiedalās):
4. Kristaps Ločs - Mārupes novada Domes izpilddirektors;
5. Pēteris Pikše - Mārupes novada Domes, Attīstības un vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājs;
6. Elīna Jansone - Biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Padomes izveidošana un jauno padomes locekļu ievēlēšana;
2. Informācija par uzsāktajiem projektiem izglītības un jaunatnes lietu jomā;
3. Informācija par “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014.-2019.gadam”
ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu;
4. Prezentācija un diskusija par Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu 2020.
– 2025.gadam, 1.redakciju;
5. Prezentācija un diskusija par Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.2025.gadam, 1.redakciju;
6. Citi jautājumi.
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NORISE:
Sanāksmi atklāj un vada Ilze Krēmere. I.Krēmere iepazīstina ar sanāksmes darba kārtību.
I.Krēmere iepazīstina par padomi un padomes darbu no 2016. gada. Īsi izstāsta par jauno
nolikumu, iepazīstinot ar nolikumu, nolikuma mērķi un padomes uzdevumiem. Iepazīstina ar
sastāvu. Sastāvs tika veidots pamatojoties uz veikto aptauju. Līdz ar to šajā reizē tiek līdzsvarota
proporcija starp Mārupes novada pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un sabiedrības pārstāvjiem.
Iepazīstina ar paveikto kopš 2016. gada. Īpaši akcentējot, ka konsultatīvā padomes ir
platforma, kuru izmanto dažādas izglītības pārstāvju mērķgrupas, piemēram, Mārupes pamatskolas
vecāku padomes pārstāvji izstrādāja “Mārupes pamatskolas stratēģiju”. Aktīvi padomēs tiek
diskutēts par dažādiem izglītības un izglītībai saistošiem plānošanas dokumentiem, par projektiem,
par sabiedrības priekšlikumiem utt.
I.Krēmere iepazīstina ar jauno padomes locekļu ievēlēšanas procesu, informējot, ka “vecās”
padomes dalībniekiem jāievēl, jaunie padomes dalībnieki. “Veco” padomi pārstāv ir Ilze Krēmere Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja; Sarmīte Antiņa - Izglītības dienesta vadītāja;
Ilze Celma - Bērnudārza "Mārzemīte" vadītāja; Rihards Igāns - Jaunatnes lietu speciālists.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Ilzi Bērziņu. I.Bērziņa iepazīstina ar sevi ,minot, ka
vēloties piedalīties konsultatīvajā padomē, jo patreiz izstrādā mājaslapu ar izglītojošu ievirzi, kas
būs palīgs arī Mārupes novadā dzīvojošiem vecākiem, meklējot izglītošanās iespējas bērniem un
pašiem. Piebilst, ka paralēli ir Mārupes pamatskolas vecāku padomes pārstāve.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Ilze Bērziņa, kas pārstāv SIA “Četras
skolas” un Mārupes pamatskolas vecāku padomi.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta SIA “Četras skolas” un Mārupes pamatskolas vecāku padomes pārstāve Ilze Bērziņa.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Lanu Rozi, kas pārstāv Mārupes iedzīvotāju. L.Roze
iepazīstina ar sevi, minot, ka vēlas iesaistīties, jo nesen ir kļuvusi par Mārupes iedzīvotāju un
labprāt piedalītos savas dzīves vietas sociālās dzīves pilnveidošanā un uzlabošanā. Minot, ka viņai
ir divi pirmsskolas vecuma bērni, kas apmeklēs izglītības iestādes Mārupē, tāpēc rūp šīs jomas
aktualitātes.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Lana Roze, kas pārstāv Mārupes novada
iedzīvotājus.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta Lana Roze, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Jāni Palkavnieku, kas pārstāv Mārupes iedzīvotāju.
J.Palkavnieks iepazīstina ar sevi, minot, ka pārstāv Mārupes iedzīvotājus, un Mārupē ir deklarēts
jau gandrīz gadu. Aptuveni 10 gadus strādā uzņēmumā Draugiem Group, kur viens no
profesionālajiem pienākumiem ir organizēt izglītības projektus, gan skolēnu/studentu motivācijas
projektus tieši strādājot ar jauniešiem un izglītības iestādēm. Kā arī strādājot ar skolotājiem,
lektoriem, sniedzot priekšlikumus, idejas darbā ar jauniešiem. J.Palkavnieks min, ka ir saņēmis
Mārupes ģimnāzijas apbalvojumu “Jauniešu draugs”, kā arī ir organizējis vairākus ārpusskolas
mācību projektus - līderu akadēmiju, programmēšanas skolu u.tml., apmācījis gan Latvijas skolu
karjeras konsultantus gan Iespējamās misijas direktoru kluba biedrus. Padomē centīsies pārstāvēt
iedzīvotāju vēlmes un viedokļus, sniegt savu pienesumu konsultatīvajā padomē.
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Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Jānis Palkavnieks, kas pārstāv Mārupes
novada iedzīvotājus.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēts Jānis Palkavnieks, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Jēkabu Tutiņu. J.Tutiņš iepazīstina ar sevi, minot, ka
pārstāv jauniešus, kopā ar jauniešiem piedaloties dažādās aktivitātēs.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Jēkabs Tutiņš, kas pārstāv Mārupes novada
iedzīvotājus.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēts Jēkabs Tutiņš, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Inesi Grīnvaldi-Kabutaviču. I. Grīnvalde-Kabutaviča
iepazīstina ar sevi, minot, ka pārstāv PII "Mārzemīte" vecāku padomi ar mērķi veicināt sadarbību,
komunikāciju starp izglītības iestādēm un Mārupes novada Domi. Tai skaitā sniegt pamatotus
priekšlikumus izglītības attīstības jomā.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Inese Grīnvalde-Kabutaviča, kas pārstāv PII
"Mārzemīte" vecāku padomi.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta Inese Grīnvalde-Kabutaviča, kas pārstāvēs PII "Mārzemīte" vecāku padomi.
I.Krēmere lūdz ar sevi iepazīstināt Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāvjus, minot, to
ka no Mārupes novada Jauniešu Domes ir pieteikušies divi pārstāvji - Anna Gabriela Jūra un
Laine Paupere, līdz ar to pārstāvjiem tiek lūgts savstarpēji vienoties, kurš pārstāvēs Mārupes
novada Jauniešu Domi ar izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes balss tiesībām.
Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāves vienojas, ka izglītības un jaunatnes konsultatīvo
padomi ar balss tiesībām pārstāvēs Laine Paupere un Anna Gabriela Jūra būs, kā padomes
pieaicinātais pārstāvis.
L. Paupere iepazīstina ar sevi, un min, ka mācās Jaunmārupes pamatskolā un ir saskarusies
ar situāciju, ka jauniešu idejas netiek uzklausītas, tāpēc vēlas būt Izglītības un jaunatnes lietu
konsultatīvās padomes sastāvā un vēlas pārstāvēt Mārupes novada jauniešu intereses, lai palīdzētu
jauniešiem saprast un noticēt, ka viņu idejām un to realizācijas iespējām ir krietni mazāk robežu
nekā šķiet.
A. Gabriela Jūra iepazīstina ar sevi, un min, ka labprāt pārstāvētu jauniešu intereses, jo
vēlas sniegt ieguldījumu Mārupes novada attīstībā un argumentēt izvirzītos priekšlikumus ar savām
zināšanām par jauniešu interesēm Mārupē un kā jauniešiem uzlabot novadā piedāvātās iespējas.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Laine Paupere, kas pārstāvēs Mārupes
novada Jauniešu Domi.
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Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta Laine Paupere, kas pārstāvēs Mārupes novada Jauniešu Domi un Anna Gabriela Jūra būs
Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes pieaicinātā pārstāve no Mārupes novada Jauniešu
Domes.
I.Krēmere informē, ka no biedrības "Mārupes Nākotnei" ir pieteikušies divi pārstāvji, līdz
ar to, ka padomē balss tiesīgo pārstāvju skaits ir ierobežots, tad pārstāvjiem jāvienojas savā
starpā, kurš pārstāvēs biedrību “Mārupes Nākotnei” izglītības un jaunatnes konsultatīvajā
padomē. Līdz ar to, ka biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve Elīna Jansone e-pastā informēja,
ka nevarēs ierasties uz konsultatīvo padomes sanāksmi, tad tika lūgts viedoklis, vai E.Jansone
neiebilst, ka L.Lukss, kas arī ir biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve, tiks ievēlēta kā balss
tiesīga pārstāve. Bet E.Jansone būs izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes pieaicinātā
persona. Līdz ar to, ka E.Jansonei nav iebildumu, tad I.Krēmere lūdz Lāsmai Lukss ar sevi
iepazīstināt. L.Lukss iepazīstina ar sevi, minot, ka viņa ir divu bērnu mamma, kura ikdienā seko
līdzi visām jaunākajām aktualitātēm, kas notiek gan bērnudārznieku, gan skolnieku izglītības
attīstībā. Piebilst, ka vēlas palīdzēt gan ar idejām, gan arī būt lietas kursā par aktuālo un nākotnes
plāniem Mārupes novadā.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Lāsmai Lukss, kas pārstāvēs biedrību
“Mārupes nākotnei”.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta Lāsma Lukss, kas pārstāves biedrību “Mārupes nākotnei” izglītības un jaunatnes
konsultatīvajā padomē ar balss tiesībām un Elīna Jansone pārstāvēs biedrību “Mārupes nākotnei” kā
pieaicinātā pārstāve.
I.Krēmere informē, ka tika saņemts iesniegums no biedrības “Mārupes uzņēmēji”, kur
norādīts, ka biedrība “Mārupes uzņēmēji” uz izglītības un jaunatnes konsultatīvo padomi izvirza
Ingrīdu Bondari. I.Krēmere lūdz Ingrīdai Bondarei iepazīstināt ar sevi. I.Bondare iepazīstina ar
sevi minot, ka iepriekš kā biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve piedalījusies Sporta un aktīvas
atpūtas konsultatīvajā padomē. Līdz ar to, ka biedrība “Mārupes uzņēmēji” kopsapulcē nolēma, ka
šogad būs citi pārstāvji padomēs, tad pēc rotācijas principa, ņemot vērā pārstāvja pieredzi uz
izglītības un jaunatnes konsultatīvo padomi tika izvirzīta I.Bonadre. I.Bondare piebilst, ka pēdējos
gados aktīvi līdzdarbojas izglītības jomā, realizējot dažādus projektus.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Ingrīda Bondare, kas pārstāvēs biedrību
“Mārupes uzņēmēji”.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta Ingrīda Bondare, kas pārstāvēs biedrību “Mārupes uzņēmēji”.
I.Krēmere aicina ar sevi iepazīstināt biedrības “Mārupes BMX klubs” pārstāvi Gunti
Ruski. G.Ruskis min, ka sabiedriskajās aktivitātes esmu iesaistījies līdz ar bērnu piedzimšanu.
G.Ruskis papildina, ka jau 10. gadus Mārupes novadā attīsta BMX sportu un jau 10. gadus Mārupē
darbojas BMX trase. G.Ruskis aicina visus uz BMX trases 10. gadu jubileju, minot, ka ja būs
noteikti jauni ierobežojumi, saistībā ara COVID – 19 izplatību valstī, tad tiks nodrošināta arī
tiešsaiste.
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Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Guntis Ruskis, kas pārstāvēs biedrību
“Mārupes BMX klubs”.
Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēts Guntis Ruskis, kas pārstāvēs biedrību “Mārupes BMX klubs”.
Noslēgumā I.Krēmere iepazīstina ar informāciju par uzsāktajiem projektiem izglītības un
jaunatnes lietu jomā. Īsi iepazīstinot ar 2020. gada pašvaldības budžetu. Izglītībai ir 62% no kopējā
budžeta, kā arī min, ka aplūkojot plānotās investīcijas 2020. gadā ir redzams, ka Izglītībai plānotās
investīcijas ir viss lielākās, skatoties attiecībā pret visām citām jomām. Minot, ka ir uzsākti un jau
pabeigti vairāki projekti –
- Pabeigts Jaunmārupes dabas parka piegulošajā teritorijā rotaļu laukums “Pavasaru bērnu
laukums” bērniem no 6 līdz 16 gadu vecumam;
- Pabeigta Mārupes ģimnāzijas jaunā korpusa piebūve un mācību vides uzlabošana;
- Realizēts un arī 2020. gadā turpinās daži pasākumi projektā “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Mārupes novadā”;
- Sagatavots projekta pieteikums un uzsākta realizācija Jauniešu centra izveidei un sporta
laukuma labiekārtošanai Dreimaņu ielā;
- Uzsākta Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība;
- Uzsākta Jauna bērnudārza būvniecība Jaunmārupē.
Piebilstot, ka vidēji katru gadu Mārupes novadā iedzīvotāju pieaugumus ir par 1000
iedzīvotājiem gadā, vidējais mārupieša vecums ir 33 gadi, līdz ar to ir liels pieprasījums ir pēc
izglītības iestādēm.
3.
Informācija par “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014.2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
Elita Lecko iepazīstina ar “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014.2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
Sākotnēji E.Lecko iepazīstina ar paveiktajiem darbiem un darbiem, kuri turpinās, un daļēji arī ir
integrēti jaunajā Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijā 2020.–2026. gadam, minot,
aktivitātes - tiek nodrošināta iespēja bērniem ar īpašajām vajadzībām apgūt speciālās izglītības programmas
novada izglītības iestādēs;
- izstrādāta peldēt prasmes apguves programma Jaunmārupes pamatskolā;
- logopēdiskās nodarbības. Nodarbības uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas
rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai. Pieejams pašvaldības līdzfinansējums
bērniem ar speciālām vajadzībām, tsk., logopēda apmeklējumam;
- katru gadu tiek veikta mācību sasniegumu analīze;
- bērniem ar mācīšanās traucējumiem ir nodrošinātas dažās netradicionālas apmācību metodes.
Mārupes novada dome sedz līdzfinansējuma maksu 100% apmērā izglītojamajiem no daudz
bērnu ģimenēm, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā;
- ir nodrošināta iespēja novadā dzīvojošiem bērniem, kuri ir obligātajā izglītības vecumā
apmeklēt bērnu vasaras nometnes katrā ciemā;
- bērni ar speciālajām vajadzībām tiek iekļauti klasēs kopā ar bērniem, kuri apgūst vispārējās
izglītības programmas;
- katrā izglītības iestādē ir izstrādāts karjerizglītības plāns;
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Izglītības iestādes veic ikgadējo pedagogu novērtēšanu, kā arī pedagogi popularizē savu
pieredzi Latvijā un ārpus tās, sadarbībās ar Pierīgas Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldi tiek
veicināta labās prakses popularizēšana.

E.Lecko iepazīstina ar darbībām kuras nav notikušas dažādu apstākļu dēļ –
- Par koriģējošo vingrošanu izglītības iestādēs bērniem - izglītības iestāžu pašreiz pieejamos
resursus, mācību noslodzi un izglītojamo skaitu koriģējošās vingrošanas piedāvājums
individuālajās nodarbībās netiek vērtēts kā iespējams. Pirmsskolas Izglītības iestādē “Lienīte”
interešu izglītības programmas ietvaros tiek piedāvātas koriģējošās vingrošanas nodarbības (Par
maksu);
- Par sporta skola dibināšanu, šobrīd pašvaldības teritorijā darbojas Mārupes novada sporta
centrs un Mārupes Ledus halle, Mārupes Tenisa skola, Jaunmārupes pamatskolas peldbaseins,
līdz ar to nav iemesls šobrīd dibināt sporta skolu;
- Par mūžizglītības piedāvājumu Mārupes novadā – līdz ar to, ka Mārupes novads robežojas ar
Rīgu, kur koncentrējas izglītības iestādes, līdz ar to ir nodrošināta informācijas pieejamība.
Diskusija Tiek uzdots jautājums kāpēc netiek nodrošināts papildus logopēds bērnudārzu jaunākajās
grupās? Uz jautājumu atbildi sniedz S.Antiņa, minot, ka vecumā no 3-5. gadiem tiek veikts bērna
attīstības novērtējumus, t.sk. valodas attīstības novērtējums. Un logopēds tiek nozīmēts tiem
bērniem, kuriem tiek fiksētas problēmas ar valodas attīstību.
I.Krēmere aicina apstiprināt “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija
2014.-2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, I.GrīnvaldeKabutaviča, L.Paupere, L.Lukss, G.Ruskis, I.Bondare, I.Bērziņa, L.Roze, J.Palkavnieks,
J.Tutiņš, nolemj apstiprināt “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014.2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
Nolemts: atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt “Mārupes novada Izglītības
iestāžu attīstības koncepcija 2014.-2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
4. Par Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu 2020. – 2025.gadam,
1.redakciju.
Elita Lecko iepazīstina ar Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu 2020. –
2025.gadam, kurš šobrīd ir izstrādāts 1.redakcijā, un ir atvērts jūsu priekšlikumiem un
ierosinājumiem.
Kopš 2017. gada piedalāmies projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” (projektā laikā piešķirti 16548,- eiro.) kā izmēģinājumskola.
Projekta īstenošanas termiņš no 2017. gada 20. marta līdz 2021. gada 31. decembrim ar mērķi
uzlabot pieeju atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes – nodrošinot
karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un
izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām,
sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Tālāk E.Lecko turpina iepazīstināt ar katras izglītības iestādes veikumu karjerizglītības
aktivitātēs–
Mārupes Valsts ģimnāzijā tika realizēti pasākumi – “Mērķu plānošanas karte”; “Kēkss ar
profesionāli”; “Iepazīstini RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti”; “Nacionālais jauno
profesionāļu konkurss SkillsLatvia 2019”; ”Veiksmīgi pamati”; “Manas nākotnes profesija”.
Jaunmārupes pamatskolā tika realizēti pasākumi – “Profesiju diena”, Karjeras veidošana mācību
motivācija”, “Mana nākotnes profesija”, Veru durvis uz…”, es iepazīstu, es izzinu, es mācos”, “Soli
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pa solim”, “Izvēļu maratons”, “Ceļš uz karjeru”, “Karjeras solīši”, “Manu mērķu plānošanas karte”,
“Mana karjera informācijas un komunikāciju joma”. Tika ņemta dalība arī Karjeras nedēļā un
Uzņēmēju dienās 2019 u.c. pasākumi.
Mārupes pamatskolā tika realizēti pasākumi – “Izveidota karjeras izglītības tīmekļa lapa”,
“Izveidots interneta resurss ar metodiskiem materiāliem”, “Novadītas dažādas meistarklases”,
Izveidotas un novadītas aptaujas, lai nosaidrotu skolēnu karjeras vadības prasmes attīstību, kā arī
skolēnu intereses un vēlmes u.c. aktivitātes.
Skultes sākumskolā karjerizglītības projekta ietvaros (1.-6.klašu skolēniem) un PI sagatavošanas
grupas bērniem tika organizētas ekskursijas, pasākums - “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”.
Tradicionāli katru mācību gadu notiek Karjeras nedēļa, tās laikā vecāki stāsta par savu profesiju,
spilgtākie un garšīgākie iespaidi par pavāra un mobilo tehnoloģiju menedžeris, medmāsu,
ugunsdzēsēju profesijām, organizējot projektu nedēļu “Profesiju pasaule” sākumskolas skolēniem
un pirmsskolēniem. Audzināšanas stundās tika iekļauta tēma „Ko tu zini par profesijām?”. Skolas
bibliotēkā tika noorganizēta izstāde un izzinoša nodarbība „Daudzveidīgā profesiju pasaule”.
Diskusija –
Tiek uzdots jautājums Jauniešu Domes pārstāvjiem - vai bija nepieciešamība šādu plānu
izstrādāt un realizēt? Uz ko tiek sniegta atbilde, ka šis plānošanas dokuments bija noderīgs un
realizētie pasākumi, bija ļoti interesanti. Jāņem vērā arī skolotāja iesaiste un ieinteresētība.
E.Lecko turpina un iepazīstina ar jauno Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības
plānu 2020. – 2025.gadam, 1.redakciju un plānoto pasākumu kopumu. Paredzētais pasākumu
kopums mācību iestādēm tiek plānots šāds - skolotāju izglītošana karjeras vadības jautājumu
iekļaušanā mācību stundu un ārpus stundu darbā; darbs ar skolēnu „Karjeras portfolio”; mācību
priekšmetu tematisko jomu sasaiste ar noteiktām profesijām; karjeras izglītības informatīvi metodiskais centrs skolas bibliotēkā; karjeras nedēļas sasaistē ar Valsts izglītības attīstības
aģentūras vadlīnijām un organizētajiem pasākumiem; mācību priekšmetu tematisko jomu sasaiste ar
noteiktām profesijām; karjeras izglītības informatīvi - metodiskais centrs skolas bibliotēkā; karjeras
konsultēšana; mācību priekšmetu sasaiste ar dažādām profesijām; skolēnu personības izzināšana;
skolotāju un vecāku izglītošana; darba pasaules izzināšana; ēnošana sasaistē ar valstī noteiktajām
aktivitātēm; darbs E-vidē; izstāde «Skola 20..»
Diskusija –
Tiek uzdots jautājums, vai jaunieši tiek iesaistīti izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020.
– 2025.gadam izstrādē. Uz ko tiek sniegta atbilde, ka ir apzināti jaunieši, un ir lūgts jauniešu
viedoklis un priekšlikumi.
I.Krēmere aicina apstiprināt Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu
2020. – 2025.gadam.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, I.GrīnvaldeKabutaviča, L.Paupere, L.Lukss, G.Ruskis, I.Bondare, I.Bērziņa, L.Roze, J.Palkavnieks,
J.Tutiņš, nolemj apstiprināt Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plānu 2020. –
2025.gadam.
Nolemts: atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt Mārupes novada izglītības
iestāžu karjeras izglītības plānu 2020. – 2025.gadam.
5. Par Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2025.gadam,
1.redakciju.
Rihards Igāns norāda, Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.2025.gadam, tiek izstrādāts Valsts programmas - “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un
attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, kā arī iepazīstina ar Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības
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plāna 2020.-2025.gadam izstrādes gaitu, minot, ka tika organizētas vairākas darba grupas,
izanalizēts iepriekšējais Jaunatnes politikas plāns, analizēti nerealizēties pasākumi un skatīti
iespējami turpmākie virzieni. Darba grupās tika nodefinēti jaunā plāna provizoriskie virzieni:
jauniešu līdzdalība, Starpinstitucionālā sadarbība, Jaunatnes politikas plānošana, izvērtēšana,
pilnveidošana. Pirms jaunā plāna izstrādes tika veikta anketēšana, lai noskaidrotu jauniešu viedokli.
Tika aptaujāti 397 jaunieši.
Darba grupas veidoja jaunieši, un dažādu jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī NVO
sektora pārstāvji.
Rihards Igāns iepazīstina ar Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2025.gadam
galvenajiem rīcību virzieniem un no tiem izrietošajiem uzdevumiem.
Jauniešu līdzdalība un iniciatīva - nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi ikdienas lēmumu pieņemšanas procesam,
neatkarīgi no viņu izcelsmes;
- nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā
pirms to pieņemšanas
Ilgtspējīga vide –
- Nodrošināt, ka ikviens, tostarp jaunieši, apzinās viņu rīcības ietekmi uz vidi.
Jauniešu centrs – kā zinātnes māja –
- Nodrošināt jauniešu vadītas fiziskas telpas un infrastruktūru, t.s. “jauniešu telpas”, kas ir
autonomas, atvērtas un drošas, visiem pieejamas un kas nodrošina profesionālu atbalstu
izaugsmei un nodrošina iespējas jauniešu līdzdalībai
Neformālā izglītība –
- Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās zināšanas neformālās izglītības ceļā;
- Turpināt attīstīt neformālās izglītības piedāvājumu, pieejamību un tās izmantošanas iespējas
Mārupes novadā.
Diskusija I.Krēmere papildina, ka Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2025.gadam ir izstrādāts
ņemot vērā visus pārējos Mārupes novada attīstības dokumentus. Pieskaras arī tēmai par Jauniešu
māju, kas provizoriski būs kā jauniešu pulcēšanās centrs, kur realizēt un īstenot Jaunatnes politikas
attīstības plāns 2020.-2025.gadam izvirzītos rīcību virzienus un uzdevumus. Kā arī, min ka tiks
noslēgts memorands par jauniešu mājas izmantošanu un attīstīšanu, pilnveidošanu arī turpmāk.
J.Tūtiņš piebilsts, ka Jauniešu māja ka informācijas punkts, kas apver visus Mārupes
novada jauniešus, kā arī sevi popularizē arī ārpus Mārupes novada robežām.
Diskusija tālāk tiek turpināta par jauniešu mērķgrupām, akcentējot to, ka būtu nepieciešams
vairāk iesaistīt jauniešus no 19-25 gadiem. S.Antiņa papildina, ka tika izziņota informācija visām
jauniešu vecuma grupām, pieteicās dažādu jauniešu grupas, protams, jauniešu vecuma grupas no
19-25. ir grūtāk sasniedzamas, jo ir jau projām no mājām, un vai nu studē, vai devušies savā dzīvē.
S.Antiņa aicina, sniegt savus priekšlikumus Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2025.gadam
papildināšanai, kā arī katru gadu plāns tiek izskatīts, ja nepieciešams papildināms ar uzdevumiem.
G.Ruskis papildina, ka ir jāveicina piederības sajūta, līdz ar to tad saņemtu arī lielāku atdevi
no Jauniešiem.
I.Krēmere aicina apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.2025.gadam.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Antiņa, I.Celma, R.Igāns, I.GrīnvaldeKabutaviča, L.Paupere, L.Lukss, G.Ruskis, I.Bondare, I.Bērziņa, L.Roze, J.Palkavnieks,
J.Tutiņš, nolemj apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.2025.gadam
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Nolemts: atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes
politikas attīstības plānu 2020.-2025.gadam.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta SIA
“Četras skolas” un Mārupes pamatskolas vecāku padomes pārstāve Ilze Bērziņa.
2. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Lana
Roze, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
3. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Jānis
Palkavnieks, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
4. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Jēkabs
Tutiņš, kas pārstāvēs Mārupes novada iedzīvotājus.
5. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Inese
Grīnvalde-Kabutaviča, kas pārstāvēs PII "Mārzemīte" vecāku padomi.
6. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Laine
Paupere, kas pārstāvēs Mārupes novada Jauniešu Domi un Anna Gabriela Jūra būs Izglītības
un jaunatnes konsultatīvās padomes pieaicinātā pārstāve no Mārupes novada Jauniešu Domes.
7. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Lāsma
Lukss, kas pārstāves biedrību “Mārupes nākotnei” izglītības un jaunatnes konsultatīvajā
padomē ar balss tiesībām un Elīna Jansone pārstāvēs biedrību “Mārupes nākotnei” kā
pieaicinātā pārstāve.
8. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta Ingrīda
Bondare, kas pārstāvēs biedrību “Mārupes uzņēmēji”.
9. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Guntis
Ruskis, kas pārstāvēs biedrību “Mārupes BMX klubs”;
10. Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt “Mārupes novada Izglītības iestāžu
attīstības koncepcija 2014.-2019.gadam” ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
11. Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt Mārupes novada izglītības iestāžu
karjeras izglītības plānu 2020. – 2025.gadam.
12. Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” nolemj apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes politikas
attīstības plānu 2020.-2025.gadam.
PIELIKUMĀ:
1. “Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.-2019.gadam” ieviešanas
uzraudzības pārskats par 2019. gadu;
2. Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam, 1.redakcija;
3. Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2025.gadam, 1.redakcija;
4. Prezentācija “Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde”;
5. Prezentācija “Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.–2019.gadam
izpilde”;
6. Prezentācija “Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2016.–2019.gadam
izpilde; Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020.–2025.gadam.”
7. Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes dalībnieku saraksts.
SĒDI BEIDZ: plkst. 19:20
Protokolēja:

Attīstības nodaļas vadītājas palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja
9

I. Krēmere

