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Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde 
SĒDES PROTOKOLS Nr.2021/1 

 

DATUMS: 2021. gada 8. martā 

 SĒDE SĀKAS: plkst. 16:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

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. Jānis Palkavnieks - Mārupes novada iedzīvotājs; 

10. Ilze Bērziņa - SIA "Četras skolas" pārstāve; 

11. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs;  

12. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Biznesa vēstniecība” pārstāve. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

13. Elita Lecko, Izglītības dienesta izglītības darba speciālists; 

14. Ilze Priževoite, Izglītības dienesta izglītības darba speciālists; 

15. Aiva Plise, Mārupes novada iedzīvotājs; 

16. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes, Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs; 

17. Elīna Jansone, Biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve; 

18. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

19. Kristaps Tirzītis, Rīgas Tehniskās universitātes students praksē; 

20. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultants; 

21. Miks Lukstiņš, Biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Ingrīda Bondare - Biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāve; 

2. Lana Roze - Mārupes novada iedzīvotāja; 

3. Iveta Timule - Jaunmārupes pamatskolas direktore; 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada 2021. gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrāde; 

2. Par Mārupes un Babītes starpnovadu sadarbības projekta “Mēs” īstenošanu; 

3. Aktualitātes karjeras izglītībā; 

4. Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā; 

5. Par mobingu un tā mazināšanas iespējām Mārupes novada izglītības iestādēs. Diskusijas ar 

izglītības iestāžu vadītājiem rezultāti. Turpmākās darbības; 

6. Informācija par ēdināšanas izglītības iestādēs iepirkumu; 

7. Citi jautājumi. 
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NORISE: 
Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme notiek attālināti, sanāksme tiek nodrošināta, 

izmantojot konferenču programmu ZOOM. Sanāksmi atklāj un vada I.Krēmere. 

 

1.Mārupes novada 2021. gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrāde. 

I.Krēmere informē, ka ir uzsākts darbs pie novadu apvienošanas un jaunā novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, laika posmā no 8. februāra līdz 1. martam bija iespēja 

aizpildīt aptaujas anketu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei, šobrīd turpinām darbu. 

I.Krēmere turpina par 2021. gada investīcijām, un budžetu, minot, ka esam strauji augošs 

novads, par to liecina iedzīvotāju pieaugums, kas 2020. gadā bija 23 231 iedzīvotāji un uz 2021. 

gada 1. janvāri 24 446 iedzīvotāji (PMLP dati). Iepazīstina ar 2020. gada nekustamā īpašuma 

nodokļu atvieglojumiem. Iepazīstina ar 2021. gada budžetu, minot, ka 2021. gada budžeta 

ieņēmumi ir mazāki, salīdzinoši ar 2020. gadu. Piebilst, ka arī šogad no pašvaldības budžeta lieli 

maksājumi tiks veikti pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kaut arī šos naudas līdzekļus varētu tikt 

ieguldīt novada attīstībā.   

2021. gada lielākās investīcijas tiek plānotas Izglītības jomā, pabeidzot 2020. gadā uzsāktos 

projektus – Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, Jaunmārupē un 2021. gadā uzsākot Mārupes 

mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvi un jaunas piebūves izbūvi, aptuvenās izmaksas vairāk nekā 

5 miljoni eiro. Ēka pēc pārbūves nodrošinās mācību vietas aptuveni 600 audzēkņiem. 2020. gada 

nogalē tika pabeigti Mārupes pamatskolas jaunā korpusa un sporta laukuma būvniecības darbi un 9. 

decembrī objekts tika nodots ekspluatācijā. 

Lai sakārtotu apkārtējo infrastruktūru un attīstītu Tīraines sportam un atpūtai iezīmēto vietu, 

kā arī sakārtotu Mārupes pamatskolas apkārtni, tiek plānota Kungu ielas izbūve, pēc Green Street 

principa, ar mērķi atslogot citas ielas, un sakārtot infrastruktūru, nodrošinot attīstību apkārtējām 

teritorijām. Autoceļa C19 būvprojekta izstrāde, ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības infrastruktūru 

šajā teritorijā.  

I.Krēmere turpina, sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un citiem sadarbības partneriem, 

tiek plānots īstenot veloinfrastruktūru virzienā no V7 Rīga – Mārupe – Jaunmārupe ar aptuveno 

kopgarumu 14 km. 

Iepazīstina ar esošo situāciju privāto ielu pārņemšanas procesā, kas tiek aktīvi veikts kopš 

2016. gada. Līdz ar iedzīvotāju lielo aktivitāti nodot ielas pašvaldības īpašumā, 2020. gadā tika 

izveidota rinda un atrunāti konkrēti kritēriji, lai pārņemšanas process būtu skaidrs visām iesaistītām 

pusēm. No 2020. gada līdz 2022. gadam Mārupes novadā notiek ūdenssaimniecības infrastruktūras 

izbūve, IV kārtas projekts, lai sasniegtu ES izvirzītos rādītājus, 2020. gadā tika izsludināta jau 7. un 

8.kārta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes 

novadā, šim mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Kopā pa šim abām kārtām ir saņemti 354 

pieteikumi.  Kopš 2020. gada ir uzsākts darbs pie ĢIS sistēmas izveides Mārupes novadā, un jau 

šogad šo sistēmu varēsim izmantot savā darbā, kā piemēram, atainojot ielu pārņemšanas procesu, 

ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves procesu u.c.  

Turpinās darbs pie projekta Jauniešu centrs un sporta laukums Dreimaņu ielā īstenošanas, 

tiek plānots, ka jau drīzumā tiks uzsākti būvniecības darbi. Bebru ielā 10 šajā gadā tiks pabeigta 

tirdzniecības vietas un tūrisma informācijas punkta izveidošana mājamatnieku un mājražotāju 

popularizēšanai. Turpinās projekts – veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Mārupes novadā.  

Jau iepriekš sanāksmēs diskutēts par velotrases būvniecību, no 2020. gada turpinās 

velotrases būvdarbi Tīraines dārzos, šogad darbi atsāksies, kad nokusīs sniegs.  Informē, par 

mobilās aplikācijas “Mana Mārupe” izstrādi. Darba grupa piedalās G.Ruskis, kas tika ievēlēts no 

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajām padomēm, kā pārstāvis. Iepazīstina ar IAS dokumenta 

izstrādes procesu un ka šobrīd strādājam pie sabiedrības iesaistes formām, piemēram, viktorīnas, vai 

orientēšanās spēļu veidā un kopā ar Babītes novadu strādājam pie kopēja skatījuma jaunajam 

novadam.  
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2.Par Mārupes un Babītes starpnovadu sadarbības projekta “Mēs” īstenošanu. 

R.Igāns iepazīstina ar projektu “Mēs”, kuram 2020. gadā tika piesaistīts finansējums (4292 

EUR) no Valsts programmas «Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā 

līmenī»-«Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.» 

Projekta mērķis - vienota Mārupes un Babītes jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izveide, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu darbu ar jaunatni un vecinātu jauniešu līdzdalību arī pēc novadu teritoriālās 

reformas.  

R.Igāns izskaidro, kāpēc šāds projekts tapis un min galvenos ieguvumus. Kā galvenie 

ieguvumi tiek minēti arī Jauniešu komplektēšana un saliedēšana no Babītes novada puses, jo 

Babītes novadam šādas jauniešu grupas nav. Datu ieguve, apstrāde un ziņojumu sagatavošana – tiks 

sagatavotas aptaujas. Babītes jauniešu vērtējums par novadu un datu salīdzināšana ar Mārupes 

jauniešu vērtējumu. Jauniešu apmācības par līdzdalību un sadarbību. Tiek plānots arī, ka dosimies 

uz Kuldīgu pieredzes apmaiņas braucienā. Jaunatnes politikas darba grupa izveidošana. Grupas 

mērķis ir konsultēt un strādāt pie apvienotā novada jaunatnes politikas attīstības plāna izstrādes. 

Projekta laikā izstrādātā jaunatnes stratēģija nākamajam periodam kalpos kā darba plāns un 

pamats tālākai jaunatnes jomas attīstībai.  

 

Diskusijā piedalās G.Ruskis, I.Krēmere, R.Igāns. 

Tiek minēts, ka ir noticis NVO organizēts forums par jauniešu tēmām. Un tiek uzdots 

jautājums, vai ir uzrunāti jaunieši, pusaudži, kā viņi jūtas šobrīd? Vai ir domāts, kā izmantot NVO 

novada resursu, lai apzinātu un risinātu šo situāciju, kad jauniešiem ir nepieciešama dažāda veida 

nodarbinātība.  

Tiek sniegta atbilde, ka jautājums tiek skatīts, pievēršot uzmanību, ko jaunietis varētu darīt 

un kā iesaistīt, piemēram, piedāvājot darbu uzņēmumos attālināti.  

 

 

3.Aktualitātes karjeras izglītībā. 

Ar aktualitātēm karjeras izglītībā Mārupes novada izglītības iestādēs iepazīstina E.Lecko.  

E.Lecko, izstāsta, ka katras skolas mājaslapā ir izveidota mājaslapa, kur ir informācija par 

pasākumiem. Iepazīstina ar pasākumiem kas pieejami Mārupes novada izglītības iestādēs. 

Jaunmārupes pamatskolas aktivitātes karjeras izglītībā ir dažādi karjeras izglītības pasākumi, 

individuālās konsultācijas, tiek nodrošinātas attālinātās karjeras stundas, kā arī karjeras tēmas tiek 

integrētas citos mācību priekšmetos. Tiek plānota karjeras nedēļa, ja epidemioloģiskā situācija to 

ļaus.  

Mārupes pamatskolas šobrīd notiek jaunas audzināšanas programmas izstrāde, kurā integrēti 

audzināšanas un karjeras mērķi, uzdevumi utt. Kā arī vecākiem un pedagogiem ir iespēja piedalīties 

integrētajās stundas. Izveidoti divi infografiki (facebook Mārupes pamatskolas karjeras izglītības 

lapā) un video skolēniem par karjeras atbalsta iespējām Mārupes pamatskolā. Mārupes pamatskola 

īsteno projektu "Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā". Tas tapis sadarbībā ar Skolas padomes 

iniciatīvas grupu, kas organizēja sadarbību ar Mārupes novada uzņēmējiem.  

Mārupes Valsts ģimnāzijā tiek nodrošinātas karjerizglītības konsultācijas, tiek organizēti 

grupu darbi un konsultācijas. Tiek organizēti sadarbības pasākumi, piemēram, iepazīstinot ar VMĢ 

izvēļu “groziem”. Notiek regulāra skolēnu un vecāku informēšana par mācību iestādēm un 

pieejamām programmām. Notiek 11 un 12. klašu skolēniem lekcijas, pasākumi par karjerizglītības 

iespējām, kā arī notiek karjeras prasmju integrēšana dažādos mācību priekšmetos.  

Skultes sākumskolā arī notiek aktivitātes, piemēram, audzināšanas stundās tiek iekļautas 

tēmas „Profesijas nākotnē” un "Profesiju pasaule", kā arī skolas bibliotēkā tiek organizētas izstāde 

un izzinošas nodarbības „Daudzveidīgā profesiju pasaule”. 

E.Lecko uzsver, ka viss notiek digitāli, bet ir arī iespēja saņemt individuālās konsultācijas, 

līdz ar to, saņemot detalizētāku informāciju un iespējas. E.Lecko prezentē plānotās aktivitātes 

karjerizglītībā, kas ietver uzņēmumu video - ar ko tas nodarbojas, kādi profesiju pārstāvji tur strādā, 
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ko viņi labprāt redzētu savā komandā - kādus darbiniekus, ar kādām zināšanām un prasmēm, kādas 

ir izaugsmes iespējas u.c. Uzņēmumi, kuri piedāvātu darba un prakses vietas - video būtu jābūt par 

iespējamām vakancēm uzņēmumā, darba pienākumiem, vidi, skolēna atbilstību vakancei, atbildību, 

darba laiku. Uzņēmumam jāpastāsta arī nedaudz par pašu uzņēmumu - kur atrodas, kāda ir tā misija, 

vērtības, mērķis u.tt., kādus mācību priekšmetus skolēniem ir papildus jāapgūst, lai strādātu 

minētajā uzņēmumā. Ēnu dienu organizēšana Mārupes novadā - videomateriālu izveide par 

dažādām profesijām Mārupes novadā. Dalība darba grupā - ir paredzēts strādāt pie atbilstošu 

risinājumu un moduļu izstrādes jauniešu un skolēnu nodarbinātībai novadā, kas paredz jauniešu un 

skolēnu nodarbinātību uzņēmumos un pašvaldībā, skolēnu nodarbinātību vasaras laikā gan 

uzņēmumos, gan pašvaldības iestādēs un prakses iespējas nodrošinājumu uzņēmumos gan 

skolēniem, gan jauniešiem. Paralēli, izstrādājot dažādos nodarbinātības moduļus, paredzēts 

izmantot iespējamos sadarbības veidus un partnerus. E.Lecko piebilst, ka šāda darba grupa jau ir 

izveidota un tuvākajā laikā tiek plānota pirmā sanāksme.  

 

Diskusijā piedalās J.Palkavnieks, E.Lecko, J.Kursiša, M.Lukstiņš, G.Ruskis, J.Tūtiņš, 

S.Antiņa, L.Paupere.  

Tiek izteikts ierosinājums, video par uzņēmumiem, veidot kvalitatīvus un jaunietim 

interesantus, video uzņemšanu veidot kompleksi, un piedāvājums nāktu no Mārupes novada domes 

puses. Ierosinājums tiek papildināts, video tiks veidoti izmantojot jau esošus video.  

Ar sevi iepazīstina M.Lukstiņš, kas pārstāv biedrību “Mārupes uzņēmēji”, ierosina veidot 

ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem, piemēram, uzņēmējus uzrunājot caur biedrību, iepazīstinot ar 

konkrētu projekta, pasākuma mērķi.  

Tiek izteikt ierosinājums padomāt par informācijas nodošanas platformām, tā lai labās 

idejas nodotu jauniešiem. Ierosinājums tiek papildināts, ka pašiem jauniešu vēstniekiem, piemēram, 

Jauniešu domei, ievietot informāciju jauniešiem. Tiek papildināts, ka Jauniešu domes jaunieši 

varētu izplatīt informāciju, bet arī ļoti aktīvi jaunieši, kuriem ir ļoti daudz sekotāju, kā arī tiek 

minēts, ka ļoti laba platforma ir e-klase, kuru apskatās visas vecumu grupas.  

 

4. Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā. 

I.Priževoite iepazīstina ar aptauju rezultātiem par pieaugušo izglītības pieprasījumu 

Mārupes novadā. Laika posmā no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 8. februārim tika 

izplatītas divas aptaujas – viena iedzīvotājiem un otra uzņēmējiem un ievietota Mārupes novada 

mājaslapā, Facebook.com kontā un nosūtīta e-pastā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti Mārupes novada 

pieaugušo izglītības 2021. - 2025. gada plāna izstrādei.  

Iedzīvotāju aptaujas mērķis - noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pieaugušo izglītības 

pieprasījumu Mārupes novadā, lai sekmētu iedzīvotāju iespējas gūt zināšanas, prasmes, pieredzi, kā 

arī lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm 

un vajadzībām. I.Priževoite iepazīstina ar iedzīvotāju aptauju, kuru aizpildīja 412 respondenti 

vecuma grupā no 25. gadam. Respondenta profils – iedzīvotājs ar augstāko izglītību, darba ņēmējs, 

lielākoties no Mārupes ciema. Uz aptaujas anketas jautājumu - Vai Jūs šobrīd apmeklējat kādu 

neformālās izglītības – lielākā daļa respondentu izrāda vēlmi izmantot iespēju un apmeklēt dažādas 

aktivitātes, kas saistās ar neformālo izglītību. Lielākā daļa respondentu norāda, ka nesaņem 

informāciju, vai nav atrodama informācija par neformālo izglītību.   

Uz jautājumu, kādas neformālās izglītības (kursi, lekcijas, apmācības, semināri utt.) 

programmas Jūs labprāt apgūtu Mārupes novada teritorijā tuvāko 12 mēnešu laikā, ja būtu tāda 

iespēja?, lielākā daļa respondentu atbildēja, ka apmeklētu datorzinību kursus, psiholoģijas kursus un 

ar veselību saistītus kursus u.c. Un uz jautājumu, Kādas interešu izglītības (dažādas sporta, mūzikas, 

mākslas aktivitātes) programmas Jūs labprāt apgūtu Mārupes novada teritorijā tuvāko 12 mēnešu 

laikā, ja būtu tāda iespēja?, lielākā daļa respondentu atbildēja, ka sporta interešu izglītību 

apmeklētu. Un, vērtējot gatavību maksāt par izglītību, respondenti atbildēja, ka ir gatavi maksāt, ja 

būtu piedāvājums.  

I.Priževoite iepazīstina ar uzņēmēju aptaujas rezultātiem, kuru aizpildīja 38 respondenti 
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un aptaujas mērķis noskaidrot darba devēju viedokli par pieaugušo izglītības neformālo izglītības 

programmu pieprasījumu Mārupes novadā, lai sekmētu darba ņēmēju iespējas paaugstināt 

zināšanas, prasmes, pieredzi, kā arī lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba 

tirgus prasībām, darba devēja interesēm un vajadzībām. Uzņēmēja profils – mazo uzņēmēju 

pārsvars, kur darbinieku skaits ir līdz 9 darbiniekiem. Uzņēmējam ir ļoti būtiski izglītot savus 

darbiniekus. Uzņēmēji atbildot uz jautājumu, Kādas neformālās izglītības (kursi, lekcijas, 

apmācības, semināri utt.) programmas Jūsu uzņēmumam būtu pieprasītākās?, norādīja, ka būtu 

nepieciešamas zināšanas projektu vadībā, tirdzniecības un mārketinga jomā, valodu un saskarsmes 

pilnveidošanas kursi. 

 

Diskusijā piedalās J.Palkavnieks, I.Priževoite, G.Ruskis, Silva Jeromanova – Maura 

 

Tiek uzdots precizējošs jautājums, kāds ir mērķis organizēt pieaugušo izglītību Mārupes 

novadā? Tiek sniegta atbilde, ka mērķis ir paaugstināt Mārupes iedzīvotāju labsajūtu, prasmes un 

zināšanas, kā arī kvalifikāciju. Un tiek sniegts priekšlikums apskatīties Cēsu projektu piemēru 

https://www.facebook.com/1242720935881322/videos/3535149849838329  - kur projekta ietvaros, 

ir aprēķināts peļņā, ja paņem 6 cilvēkus un apmāca nepieciešamajā profesijā.  

 

Priekšlikums Mārupes mūsu mājas projekta konkursa nolikumu paplašināt ar jaunām 

atbalstāmām jomām, kā arī izskatīt pieteikuma sarežģītību, kā arī ietvert iespēju, kad daļu 

finansējuma sedz pašvaldība un daļu projekta iesniedzējs. Papildina un piekrīt, ka projekta 

mērķiem būtu jābūt dažādākam, un līdz ar to, arī dažādām jomām sniedzama.  

 

Tiek izteikts komentārs no Biznesa vēstniecības, ka anketa parāda esošo situāciju, un ka 

iedzīvotāji ir tiešām ieinteresēti gūt pieaugušo izglītību. Izsaka priekšlikumu veidot kopēju 

programmu uzņēmējiem, ar mērķi izglītot un celt kvalifikāciju darba ņēmējiem. Biznesa vēstniecība 

ir spērusi vairākus soļus un min, ka šogad ir izstrādāts projekts postCOVID atveseļošanas projekts, 

lai atgūtu spēkus no šī perioda. Rosina uz koordinētu sadarbību un kā varam izdarīt visiem labi.  

   

Izsaka priekšlikumu, ka ir nepieciešams cilvēks, kas koordinē šo neformālo izglītību, kā arī 

jau piedāvāt lekcijas, materiālus, kas jau šobrīd ir pieejams bez maksas, vai salīdzinoši normālu 

finansējumu. Tiek sniegts piemērs par sadarbību, piemēram, ir kursi, par kuriem ir iedzīvotājiem 

liela interese, un pašvaldība varētu nodrošināt telpas bez maksas.  

Tiek piebilsts, ka jāskatās no situācijas, jo valsts institūcijas izvērtējot bezmaksas telpu 

piedāvāšanu, var uztvert savādāk.  

 

5.Par mobingu un tā mazināšanas iespējām Mārupes novada izglītības iestādēs. 

Diskusijas ar izglītības iestāžu vadītājiem rezultāti. Turpmākās darbības. 

S.Antiņa informē, ka biedrība “Mārupes Nākotnei” nāca ar ideju un ierosinājumu runāt par 

mobingu Mārupes novada izglītības iestādēs. Tika veicināta diskusija – kur piedalījās biedrība un 

izglītības iestādes, kuras laikā iepazināmies ar biedrības veikto aptaujas anketu. Un tika pieņemts 

lēmums piedalīties projektā “Neklusē”. Šobrīd interesi ir izrādījušas divas izglītības iestādes – 

Jaunmārupes pamatskola un Skultes sākumskola, un tiks noslēgts memorands. Mārupes pamatskola 

2020. gadā šo projektu jau bija uzsākušas. Bet līdz ar to, ka šobrīd ir ārkārtas situācija, un visi 

materiāli ir jādigitalizē, tad process ir daudz lēnāks. Un pakāpeniski arī Mārupes ģimnāzija plāno 

piedalīties šajā projektā, bet jau detalizētāk, kur būs apmācības vecākiem, izglītības iestādes 

pedagogiem utt., kā arī būs pieejama mobilā lietotne.     

 

Diskusijā piedalās S.Antiņa, J.Palkavnieks, A.Plise 

Tiek izteikts ierosinājums, apskatīties dažādus piemērus un jau gatavus izstrādātus lekciju 

kursus, kā arī sākt jau ar bērnudārzu, jo no mazotnes liekot šo pozitīvos pamatus. Kā arī tiek 

izteikts papildinājums, ka jāizglīto arī vecāki, lai vecāki var atšifrēt, to ko bērns nestāsta vecākiem. 

https://www.facebook.com/1242720935881322/videos/3535149849838329
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Un piekrīt, ka tā ir liela problēma. Tiek izteikts piemērs, kā tiek šādas risinātas situācijas 

uzņēmumā. Uzņēmumā ir izstrādāts process ar trauksmes cēlāja pogu – kur pretī ir jurists, kurš 

cenšas risināt problēmas.  

 

6.Informācija par ēdināšanas iepirkumu izglītības iestādēs. 

S.Antiņa informē, ka izglītības iestādēs 1. augustā beidzas ēdināšanas iepirkums. Darba 

grupa tiksies ar vecāku iestāžu pārstāvjiem un pārrunās jautājumus par iepirkuma nolikuma 

veidošanu, apkopojot vecāku ierosinājumus ēdienkartei.  

 

7.Citi jautājumi –  

J.Kursiša iepazīstina ar darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”! iespējamām 

aktivitātēm 2021. gadā, kas notiks no 6. aprīļa līdz 30. aprīlim. Tiek plānots, ka šī aktivitāte notiks 

attālināti. J.Kursiša aicina visus līdzdarboties un iesaistīties, sniegt priekšlikumus.  

 

I.Krēmere informē, ka nākamo sanāksmi plānojam organizēt š.g.maijā/ jūnijā, kur viens no 

darba kārtības jautājumiem būs saistīts ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. 

Aicina balsot par projekta konkursa “Mārupe – mūsu mājas’ idejām, kuras ir nodotas Mārupes 

iedzīvotājiem vērtēšanai. Projektu idejas ar lielāko balsu skaitu tiks realizētas.  

 

IZTEIKTO PRIEKŠLIKUMU KOPSAVILKUMS: 

 Priekšlikums apzināt situāciju novadā, kā Jaunietis jūtas šajā Covid-19 ierobežojumu 

periodā? Kādi varētu būt pasākumi pēc Covid-19 ierobežojum atcelšanas; 

 Priekšlikums karjeras izglītībā –  

- veidot kvalitatīvus un jaunietim interesantus video par uzņēmumiem, tālākām 

karjeras izaugsmēm; 

- video konceptu, montāžu un veidošanu  organizēt no Mārupes novada domes puses, 

tā iegūstot lielāku atsaucību no uzņēmējiem; 

- “Mārupes uzņēmēji”, ierosina veidot ciešāku sadarbību, piemēram, uzņēmējus 

uzrunājot caur biedrību, iepazīstinot ar konkrētu projektu, pasākuma mērķi; 

- informācijas nodošanas platformas, jauniešu vēstnieku starpniecība – komunicējot 

un sniedzot jauniešiem informāciju; 

 Priekšlikumi pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā -   

- priekšlikums deleģēt uzdevumus Mārupes domes speciālistam vai kādam citam, kas 

koordinē neformālo izglītību, t.sk. piedāvās lekcijas, materiālus, kas jau šobrīd ir 

pieejams bez maksas, vai salīdzinoši minimālu finansējumu; 

- priekšlikums Mārupes mūsu mājas projekta konkursa nolikumu paplašināt ar jaunām 

atbalstāmām jomām, kā arī izskatīt pieteikuma sarežģītību, kā arī ietvert iespēju, kad 

daļu finansējuma sedz pašvaldība un daļu projekta iesniedzējs; 

- priekšlikumu veidot programmu uzņēmējiem, ar mērķi izglītot un celt kvalifikāciju 

darba ņēmējiem. 

 

PIELIKUMĀ:  

1. Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

2. Prezentācija - Aktualitātes karjerizglītībā Mārupes novada izglītības iestādēs; 

3. Prezentācija - Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā; 

4. Prezentācija par projektu “Mēs”.  

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 18:00 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītājas palīgs    A.Lontone-Ieviņa 

 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja   I. Krēmere 


