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Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 2021/2 

 

DATUMS: 2021. gada 13. decembrī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču platformu ZOOM 

 

Sanāksmē piedalās: 

1. Ilze Krēmere, izpilddirektora vietniece 

2. Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Valdis Kārkliņš, Domes priekšsēdētāja vietnieks 

4. Anita Lontone-Ieviņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciāliste 

5. Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja 

6. Elita Lecko, Izglītības dienesta Izglītības darba speciāliste 

7. Rihards Igāns, Izglītības dienesta Jaunatnes lietu speciālists 

8. Inga Mīdere, Biedrība “MāruGuns” 

9. Guntis Ruskis, SIA “Drošas velobraukšanas skola” 

10. Zane Dresmane, Biedrība “Pierīgas Partnerība” 

11. Lāsma Luksa, Biedrība “Mārupes nākotnei” 

12. Silva Jeromanova-Maura, Biznesa vēstniecība 

13. Sarmīte Āboliņa, Mārupes novada iedzīvotāja 

14. Jānis Zariņš, Mārupes novada iedzīvotājs 

15. Indra Kārkliņa, Babītes Mūzikas skolas vecāku padome 

16. Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs  

17. Agnese Kļaviņa, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padome 

18. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs 

19. Miks Lukstiņš, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” 

20. Zigmunds Vīķis, Mārupes pamatskolas skolas padome 

21. Jānis Palkavnieks, Mārupes novada iedzīvotājs 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

22. Ilze Priževoite, Izglītības dienesta Izglītības darba speciāliste 

23. Laine Paupere, Mārupes novada Jauniešu Dome 

24. Elizabete Marta Kaļķe, Babītes vidusskola skolēnu pašpārvalde 

25. Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotāja  

26. Aija Lejiņa, Mārupes novada iedzīvotāja 

27. Emīls Erciņš, Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvalde 

28. Ilze Ence, Mārupes novada iedzīvotāja, LRA Mārupes nodaļas biedrs 

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

30. Gunita Ievkalne, Mārupes novada iedzīvotāja 

 

Darba kārtība: 

1) Informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā; 

2) Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko vēlas panākt 

darbojoties konsultatīvajā padomē);  

3) Izglītības pārvaldes 2021. gadā paveiktais, budžeta izpildes rezultāti un 2022. gada plānotie darbi 

un budžeta prognoze; 

4) Citi jautājumi. 

 

NORISE: 

Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme notiek attālināti, sanāksme tiek 

nodrošināta, izmantojot konferenču programmu ZOOM. Sanāksmi atklāj un vada I. Krēmere. 
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1) Informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā 

I. Krēmere iepazīstina ar sevi, ar sēdes darba kārtību un informē par līdzšinējo konsultatīvo 

padomju darbu (KP) pašvaldībā un to, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) KP citā 

sastāvā sāk darboties no jauna. (skat. 1. pielikums Prezentācija: Izglītības un jaunatnes 

konsultatīvās padomes sēde, 13.12.2021. Informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un 

aktualitātēm pašvaldībā): 

Izglītības un jaunatnes KP ir izveidota un darbojas no 2016. gada. Nozīmīgākie paveiktie 

darbi no 2016. līdz 2021. gadam: 

• līdzdalības finansējums interešu izglītībā, tai skaitā sportā; 

• diskusija un līdzdalība projektos, piemēram, asfalta velo trases, kā arī attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē; 

• darbs pie sporta infrastruktūras attīstības projektu plānošanas un īstenošanas Mārupes 

novadā; 

• diskusija un ierosinājumu ņemšana vērā, veidojot aktīvās atpūtas aktivitātes – auto 

orientēšanās, distanču slēpošana, peldētapmācība, vingrošana u.c. 

 

I. Krēmere iepazīstina ar KP nolikumu. 

KP darbības mērķis: 

• sekmēt koordinētu un saskaņotu nozares attīstību; 

• nodrošināt vienmērīgu nozares izaugsmi; 

• veicināt Mārupes novada nozares iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju 

un sabiedrības iesaisti un sadarbību. 

KP uzdevumi: 

• sniegt priekšlikumus par nozares attīstību un nepieciešamajām izmaiņām novadā; 

• veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un 

uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarē; 

• sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozarei nepieciešamo finansējumu un investīcijām; 

• ierosināt grozījumus attīstības plānošanas dokumentos, rīcību plānos un uzdevumos, risinot 

ar nozari saistītus jautājumus; 

• veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru; 

• izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību 

Mārupes novadā, un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem, un 

attīstības plānošanas dokumentiem; 

• citi uzdevumi, kas saistīti ar nozaru attīstību novadā. 

KP sastāvs: 

Padomē darbojas pašvaldības speciālisti, organizāciju pārstāvji, komersanti un novadā 

deklarētie iedzīvotāji, kopā veidojot Padomi līdz 20 balsstiesīgajiem dalībniekiem padomē. 

 
I. Krēmere aicina dalībniekus piedalīties ekspresaptaujā, atbildot uz jautājumu: Kurš būtu 

piemērotākais vadītājs šai KP? 

Saņemtas 18 atbildes: 

• Es (0%) 

• Jebkurš no KP (40%) 

• Kāds no pašvaldības darbiniekiem 

• Jāpadomā, šobrīd nevaru atbildēt. 

 

I. Krēmere iepazīstina klātesošos ar aktualitātēm pašvaldībā. 

Atbilstoši 2020. gada 23. jūnija likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” bijušie Babītes un Mārupes novadi apvienoti vienā administratīvajā teritorijā. Mārupes 

novadu no 2021. gada 1. jūlija veido Babītes, Mārupes un Salas pagasts. 

Pašvaldības funkcijas:  

• sniegt iedzīvotājiem iespējas saņemt pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus 
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(ūdenssaimniecības, siltumapgādes, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 

u.c.); 

• nodrošināt infrastruktūras attīstības plānošanu, būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību, 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

• gādāt par iedzīvotāju izglītību, veikt darbu ar jaunatni; 

• sniegt iedzīvotājiem iespējas baudīt daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un piedalīties 

kultūras dzīvē; 

• veicināt sporta attīstību, gādāt par iedzīvotāju veselības saglabāšanu;  

• nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā; 

• organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

 

I. Krēmere iepazīstina ar pašvaldības īstenotajiem projektiem Mārupes novadā, minot Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu, informē, ka novadā uzsvars tiek likts 

uz izglītības kvalitāti, nevis, sociālo pabalstu, piem., brīvpusdienu piešķiršanu, tiek atbalstīta sporta 

infrastruktūras izveide (jauni velo un gājēju ceļi, sporta laukumi un stadioni, rotaļlaukumi), tiek 

plānota Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve, uzbūvēta un šogad atvērta jauna PII “Zīļuks” 

ar 386 vietām u.c. 

 

I. Krēmere iepazīstina ar aktualitātēm pašvaldībā – projektu īstenošanu pēc iedzīvotāju 

iniciatīvas – Mārupes pagastā īstenoto projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas 2021”, kura 

budžets sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai ir EUR 25 000 (projekti apstiprināti par EUR 24 634,00), 

saņemti 16 pieteikumi par kopējo summu EUR 39 170,75, budžets maza mēroga infrastruktūras 

izveidei ir EUR 20 000 (projekti apstiprināti par EUR 19 974,59), saņemti 2 pieteikumi. Babītes un 

Salas pagastos notiek novada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss “Ģimenei. Videi. Izaugsmei 

Babītes novadā” 2021, kurā atbalstīti 6 projekti par kopējo finansējumu 19 384,38 EUR: 

• Brīvdabas vides objekti par Dzilnuciema vēsturi - Dzilnuciema krustceles 1. un Dzilnuciema 

krustceles 2; 

• Stends par Spuņciema vēsturi; 

• Ielu vingrošanas un funkcionālais fitnesa laukums pieaugušajiem ciematā “Lapsas”; 

• Bērnu laukumiņa pilnveidošana un atjaunošana ciematā “Lapsas”; 

• Grāmatiņas bērniem “Teiksma par Babīti. 

 

I. Krēmere informē, ka tiek izstrādāts jauns likums “Par pašvaldībām”, kurā līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu konkursu rīkošana tiks iekļauta kā pašvaldības uzdevums un turpina 

iepazīstināt klātesošos ar aktualitātēm pašvaldībā uzņēmējdarbības jomā: 

• Darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”, 26.-30. aprīlis; 

• Grantu programmas konkurss “(Ie)dvesma” - iesniegti 14 projekta pieteikumi;  

• Konkurss “Mammu bizness Mārupē” - iesniegti 13 projekta pieteikumi.  

• “Mārupes novada uzņēmēju dienas 2021”, 25.-29. oktobris; 

• Ceļu infrastruktūras attīstība komercdarbības veicināšanai (ceļu – C15, C16 un C13 

pārbūve) – projekts noslēgts, sasniedzot 88 darba vietas; 

• Noorganizētas trīs tikšanās ar uzņēmējiem “Rīta kafija uzņēmējiem”;  

• Dalība izstādē “Riga Food”, 9.-11. septembris, prezentējot 12 Mārupes novada mājražotāju 

produktus; 

• Mobilās aplikācijas “Mana Mārupe” īstenošana – uzņēmumu piedāvājumu veidošana;  

• Iniciatīva “Dāvanas svētkiem”. 

 

I. Krēmere informē par aktualitātēm pašvaldībā tūrisma un aktīvās atpūtas jomā: 

• Uzstādīts tiltiņš dabas takā pie latviešu karavīru piemiņas vietām, pāri Dzilnupītei 

• Uzstādīts koka stends pie Baltā krusta ar informācija par tūrisma objektu 

• Uzstādītas jaunas norādes uz daļu Mārupes pagasta tūrisma objektu 
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• Medema purva takas plānošana – 6 purva apsekošanas kopā ar Latvijas Universitātes 

speciālistiem, SIA “Rīgas Meži” un Mārupes jauniešu domi 

• Mobilās aplikācijas “Mana Mārupe” - tūrisma sadaļā ievietoti visi jaunā novada objekti; 

• www.marupe.lv sadaļā “TŪRISMS” ievietoti arī par Babītes un Salas pagastu objekti. 

• Novada objekti iekļauti kalendārā “Apceļo Latviju 2022”, Izdevējs SIA «Mediju nams»; 

• Sižets “Latvijas Radio” raidījumā “Pēcpusdiena” par tūrisma attīstību Mārupes novadā; 

• Iestāšanās Pierīgas tūrisma asociācijā 

• Pierīgas tūrisma zīmola EXIT RIGA aktivitātes (projekts «Apkārt Rīgai – vienots tūrisma 

piedāvājums») 

 

I. Krēmere iepazīstina ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrādi, kas 

notika no 2020. gada novembra līdz 2021. gada oktobrim, un aicina klātesošos līdz 17. decembrim 

iesniegt priekšlikumus, ierosinājumus vai komentārus, piebilstot, ka IAS izstrādē piedalījās arī 

Izglītības konsultatīvā padome, strādājot pie publiskajiem pakalpojumiem, kas ietver izglītības 

jomu. Izstādes procesā no 2021. gada februāra līdz maija beigām notika 14 Mārupes novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba grupa sanāksmes. IAS izstrādes 

ietvaros veiktas izpētes šādās jomās: 

• demogrāfijas tendences un iedzīvotāju apdzīvotības struktūra,  

• mobilitāte un satiksmes infrastruktūra,  

• publisko pakalpojumu novērtējums,  

• dabas un vides resursu novērtējums; 

• sabiedrības iesaistes un līdzdarbības ilgtermiņa plāna izstrāde.  

 

I. Krēmere iepazīstina ar 2021. gada februārī notikušās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas 

rezultātiem, kur iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu vērtējumu par novadā notiekošo un 

steidzamākajiem darbiem. 

 
I. Krēmere aicina dalībniekus piedalīties ekspresaptaujā, atbildot uz jautājumu: Vai piekrītat, ka padomes 

darba kārtības satura veidošanā būtu jāpiedalās katram no dalībniekiem? 

Saņemtas 18 atbildes: 

• Jā, piekrītu (~40%) 

• Nē, lai piedalās aktīvākie, es gribu tikai paklausīties 

• Nē, saturs ir jāveido pašvaldībai 

• Jā, tikai visiem piedaloties, var panākt labu rezultātu (50%). 

 

I. Krēmere nosauc un izskaidro novada vadmotīvu: Kopā ceļā uz izaugsmi!, īsi iepazīstina ar 

Mārupes IAS noteiktajiem novada stratēģiskajiem mērķiem, kā arī informē, ka, sākot no 

29.09.2021., norit darbs pie Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (AP) 

izstrādes, t.sk., ka plānots 2022. gada februārī iesaistīt KP šī dokumenta izstrādē, informē par 

iespēju līdz 17.12.2021. iesniegt rakstveidā priekšlikumus par Mārupes novada IAS. 

 
I. Krēmere aicina dalībniekus piedalīties ekspresaptaujā, atbildot uz jautājumu: Vai Jūs atbalstāt 

konsultatīvās padomes darba procesā interaktīvo platformu izmantošanu (attālinātajās KP sēdēs)? 

Saņemtas 18 atbildes: 

• Jā, atbalstu, jo esmu strādājis ar MIRO, Paddle u.tml. interaktīvajām platformām (33%) 

• Neesmu strādājis, bet atbalstu izmēģināt (67%)  

• Nē, nav nepieciešams tādas izmantot 

• Nevaru atbildēt. 

 

2) Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un 

mērķiem, ko vēlas panākt darbojoties konsultatīvajā padomē) 
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I. Krēmere aicina dalībniekus savstarpēji iepazīties. Katrs dalībnieks pastāstīja par sevi, ko 

pārstāv un kādu pienesumu un atbalstu sniegs, darbojoties konsultatīvajā padomē. 

Pašvaldības darbinieki: 

Rihards Igāns, vecākais jaunatnes lietu speciālists pašvaldībā, bijis arī iepriekšējās KP sastāvā, 

vēlas panākt iedzīvotāju iesaisti un kopā strādāšanu ar pašvaldības darbiniekiem; 

Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas vadītājs, kopā ar komandu attīstīs sanāksmes ievaddaļā stāstīto, aicina visus sadarboties; 

Anita Lontone-Ieviņa, Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāve, iepriekš strādājusi kā KP 

koordinators, kas gatavojusi prezentācijas u.c. materiālus, nodrošinājusi attālināto diskusiju procesu. 

Šobrīd ir jauns amats – vides speciāliste pašvaldībā; 

Kaspars Magurs, Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas mārketinga un komunikāciju 

speciālists, sākotnēji iepazīsies un sekos līdzi KP darbam, lai kopīgiem spēkiem rastu iespējami 

labāko rezultātu un veidotu Mārupes novada izaugsmi KP jautājumos; 

Elita Lecko, Izglītības pārvaldes speciāliste, sagaida dažādas jaunas idejas, kas palīdzētu 

pilnveidot darbu; 

Sarmīte Antiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja, darbojusies arī iepriekšējā KP, vēlētos panākt 

iedzīvotāju līdzdalību jauno izglītības plānu izstrādē u.c. izglītības jautājumos. 

Valdis Kārkliņš, Domes priekšsēdētāja vietnieks, kā mārupietim ir svarīga Mārupes bērnu 

izglītība, aktīvi iesaistīsies KP darbā. 

Citi dalībnieki: 

Jānis Palkavnieks, Mārupes novada iedzīvotājs, darbojies arī iepriekšējā KP kā iedzīvotāju 

pārstāvis, strādājis dažādās izglītības iestādēs, šobrīd strādā “Draugiem Group”, kur pienākumos 

ietilpst rūpēties par izglītības jomu, novēl iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties KP darbā; 

Zane Dresmane, pārstāv biedrību “Pierīgas partnerība”, pirmā pieredze darboties KP, mērķis 

biedrībai ir līdzdarboties un būt informētiem par notiekošo izglītības jomā novadā, veicināt 

sadarbību starp biedrībām un pašvaldību, aicināt jauniešus līdzdarboties; 

Sarmīte Āboliņa, Mārupes novada iedzīvotāja, strādā personālvadības jomā, pirmā pieredze un 

izaicinājums darboties KP, uzskata, ka, sadarbojoties pašvaldībai, biedrībām un iedzīvotājiem, ir 

vieglāk sasniegt mērķus, vēlas, lai izglītības kvalitāte novadā ir līdzvērtīga Rīgā iegūstamajai; 

Aleksejs Nipers, bērni motivē iesaistīties KP, ikdienā ir Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes, vadošais pētnieks un asociētais profesors; 

Zigmunds Vīķis, darbojas Mārupes pamatskolas padomē, palīdzējis pilnveidot Mārupes novada 

izglītības attīstības stratēģiju, vēlas, lai bērni saņemtu zināšanas, kas noderētu tālākai nākotnei, 

saprotot, ka tuvāko 5-10 gadu laikā mainīsies ~40% darbavietu, veidot izglītības kvalitāti un saturu 

atbilstoši rītdienas prasībām, celt novadā izglītības līmeni; 

Lāsma Luksa, pārstāv biedrību “Mārupes nākotnei”, kurā ir 12 biedri, un biedrība tiks 

pārstāvētā visās KP, mērķis ir sekot līdzi, informēt iedzīvotājus par notiekošo KP, būt aktīviem, 

ierosina dalībniekiem uz nākamo KP tikšanās reizi sagatavot idejas un priekšlikumus par KP darbu; 

Indra Kārkliņa, Babītes Mūzikas skolas padomes priekšsēdētāja, stādā par audzināju 

bērnudārzā Piņķos, svarīgs ir viss, kas ir novadā saistīts ar izglītību; 

Miks Lukstiņš, uzņēmējs, nodarbojas ar bērnu rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas un sporta 

laukumu projektēšanu un būvniecību, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes loceklis, viens no 

biedrības uzdevumiem ir veicināt uzņēmējdarbības gara attīstīšanu skolās, vēlas celt izglītības 

kvalitāti skolās, jau tagad uzņēmēji projekta ietvaros vada nodarbības Mārupes pamatskolā, 

sadarbojas ar Mārupes ģimnāziju, vēlas turpināt iesākto; 

Jānis Zariņš, strādā portālā uzdevumi.lv, zina, kas notiek citās Latvijas skolās, vēlas uzlabot 

drošāku nokļūšanu līdz skolai; 

Agnese Kļaviņa, Mārupes novada iedzīvotāja, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padomes 

priekšsēdētāja, pirmā pieredze KP, vēlas līdzdarboties attīstot novadā profesionālās ievirzes un 

interešu izglītību mūzikas jomā, arī mūžizglītības jomā; 

Silva Jeromanova-Maura, Biznesa vēstniecība, ir idejas un iestrādes darboties pieaugušo 

izglītības, mūžizglītības jomā, darbojas arī kā mentors, vēlas sadarboties; 



6 

 

Guntis Ruskis, Mārupes novada iedzīvotājs, ir pieredze dažādu projektu īstenošanā Mārupes 

novadā un izsaka cerību, šī pieredze varētu būt noderīga, darbojoties KP; 

Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs, ir piedalījies ar mūziku saistītu projektu īstenošanā 

novadā, vēlas uzzināt notiekošo pašvaldībā, kopīgi strādāt, ģenerēt idejas un sadarboties, kā arī 

vēlas tikt sadzirdēts; 

Inga Mīdere, darbojas biedrībā “MāruGuns”, pirmā pieredze KP, interesē iekļaujošā izglītība, 

vēlētos, lai vecāki būtu aktīvāki un iesaistītos skolas dzīvē. 

 

I. Krēmere rezumē, ka KP ir pārstāvēts plašs spektrs, un atzinīgi vērtē potenciālo KP darbu, 

izsaka nožēlu, ka sanāksmē nepiedalās jauniešu pārstāvji un Salas pagasta pārstāvji.  

 

3) Izglītības pārvaldes 2021. gadā paveiktais, budžeta izpildes rezultāti un 2022. gada 

plānotie darbi un budžeta prognoze 

S. Antiņa ievada diskusiju, informējot, ka pēc ATR ir likvidēta Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde un šīs iestādes funkcijas pēc 01.01.2022. pārņem Mārupes novada Izglītības 

pārvalde, līdz ar to paplašinot tās funkcijas, un dod vārdu E.Lecko. 

 

I. Krēmere aicina dalībniekus uzdot jautājumus, kamēr tiek risinātas tehniska rakstura problēmas. 

Z. Vīķis: Kas ir prezentācijā minētais Karjeras izglītības plāns? 

S. Antiņa: Mārupes novadā ir apstiprināts Karjeras izglītības plāns. Līdz nākamā gada maijam 

karjeras izglītības apmācība notiek ES struktūrfondu ietvaros. Līdz šim novada skolas ir 

piedalījušās šī projekta īstenošanā, ar 2022. gada 1. septembri šo funkciju pilnībā pārņem 

pašvaldība, katra izglītības iestādē ir karjeras izglītības speciālists. 

E. Lecko: Pašvaldībai pārņemot likvidētās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

funkcijas, tika izstrādāts šāds plāns novadam, ar konkrētiem uzdevumiem, kas ir jāsasniedz tuvāko 

gadu laikā. Plāns tika prezentēts iepriekšējā KP. Karjeras izglītības plāni ir arī katrai izglītības 

iestādei, katrā no tām strādā karjeras konsultants, kura darbs tiek apmaksāts no ES struktūrfondiem. 

S. Jeromanova-Maura: Kādi ir pašvaldības plāni pieaugušo mūžizglītības jomā? 

S. Antiņa: Izglītības pārvaldē šobrīd stādā cilvēks, kas atbild par šiem jautājumiem. Mārupes 

novada pieaugušo izglītības 2021.-2025. gada plāns ir izstrādes procesā, nākamā gada sākumā to 

varētu apstiprināt. Atzīst, ka process notiek lēni. Plānots atkārtoti veikt iedzīvotāju aptauju, 

iekļaujot Babītes un Salas pagastu iedzīvotājus. 

S. Jeromanova-Maura uzskata, ka rudenī varētu būt citas prioritātes, par ko runāt, jo mainīsies 

apstākļi. Svarīgi, lai vecāki zinātu, kā rīkoties, ja bērns visu dienu pavada pie datora, kā tikt galā ar 

izdegšanu u.c. 

S. Antiņa: Pamattēmas saglabājas. Jāiemāca vecākiem parādīt, kādas vajadzības ir bērnam, kā 

nepārnest savu izdegšanu uz bērnu, arī tiem vecākiem, kas audzina bērnus ar īpašajām vajadzībām. 

 

I. Krēmere rezumē, ka vecāku skolas izveide ir labs priekšlikums, par kuru nākamajā reizē varētu 

diskutēt, piebilstot, ka mūžizglītības pasākumi pēc iedzīvotāju iniciatīvas tiek realizēti konkursā 

“Mārupe – mūsu mājas”. 

 

E. Lecko sniedz vispārēju informāciju par Izglītības pārvaldi, tās uzdevumiem, struktūru un 

pārraudzībā esošajām iestādēm, kā arī par izglītojamo skaita dinamiku Mārupes novadā no 

01.09.2017.-01.09.2021. gadam (6268 (+49%)), izglītojamo skaitu pašvaldības un privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un vecākiem sniegto atbalstu privāto bērnu uzraudzīšanas 

saņemšanā, par izglītības programmās iesaistītajiem bērniem ar īpašam vajadzībām un 2021. gadā 

īstenotajām aktivitātēm, kas nodrošināja Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 

1. iegūt pirmsskolas, vispārējo pamata un vidējo izglītību pašvaldības dibinātajās izglītības 

iestādēs; 

2. apgūt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas pēc iedzīvotāju 

vēlmēm; 
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3. iegūt izglītību visā Latvijas teritorijā esošajās pašvaldību dibinātajās izglītības iestādēs 

atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām (pašvaldību savstarpējie norēķini); 

4. saņemt pašvaldības finansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai iepirkuma 

“Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt pašvaldības finansējumu pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma sniegšanai” ietvaros; 

5. iegūt pirmsskolas izglītību (295.86EUR (M) / 291.00EUR; 364.00EUR (B)), vispārējo 

pamat un vidējo izglītību (87 EUR) privātajās izglītības iestādēs, saņemot Mārupes novada 

līdzfinansējumu; 

6. saņemt daudzbērnu ģimenēm līdzmaksājumu profesionālās ievirzes programmu apguvei 

Rīgas pašvaldības dibinātajās profesionālajās ievirzes izglītības iestādēs 100% apmērā, 

pārējiem – 50% apmērā; 

7. saņemt bērnu uzraudzības – auklīšu pakalpojumus (200 EUR (M); 146 EUR (B); 

8. bērniem ar īpašajām vajadzībām apgūt speciālās izglītības programmas Mārupes novada 

Skultes sākumskolā, Mārupes pamatskolā, PII Zeltrīti, PII Lienīte, Salas sākumskolā; 

9. saņemt pašvaldības līdzmaksājumu 300 EUR apmērā mēnesī bērniem ar īpašajām 

vajadzībām papildu nodarbību (noteiktas pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Darba 

ekspertīzes atzinumos) apmeklēšanai; 

10. saņemt transporta pakalpojumus izglītojamo nokļūšanai uz/no izglītības iestādēm, t.sk. 

ārpusstundu nodarbībām. Precizēti, pielāgoti, koriģēti autobusu maršruti, to laiki; 

11. apmeklēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes, pašvaldībai konkursa kārtībā piešķirot 

finansējumu sabiedriskajām organizācijām un juridiskajām personām (organizētas 10 

vasaras nometnes); 

12. piedalīties vasaras nodarbinātībā pašvaldības dibinātajās iestādēs. Ar darba vietām tika 

nodrošināti 156 jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, 75 - Teritorijas labiekārtošanas un 

uzkopšanas darbos, 81 - PII audzinātāju palīgi. 

13. Tiek īstenoti Mārupes novada plānošanas dokumenti: 

1. Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020.- 2026. gadam; 

2. Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020.-2025. gadam; 

3. Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2025. gadam; 

4. Uzsākts izstrādāt Mārupes novada pieaugušo izglītības plānu. 

14. Veikta PII “Zeltrīti” vadītājas I.Jirgensones profesionālās darbības novērtēšana (vērtē 

Izglītības kvalitātes Valsts dienesta eksperti, pašvaldības pārstāvji). Akreditācijas ekspertu 

komisijas lēmums – Atbilst izglītības iestādes vadītāja amatam; 

15. Sadarbībā ar SIA “ZZ Dats” uzsākta pāreja ar 01.01.2021 ieviest e-pakalpojumu Mārupes 

novada Babītes pagasta iedzīvotājiem pieteikt bērnus pirmsskolas rindā portālā 

www.epakalpjumi.lv; 

16. Turpinās elektronisko atskaišu iesniegšana un norēķini ar bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem vecākiem un auklēm “Palmasoft” sistēmas ietvaros; 

17. Izstrādāti, aktualizēti un iesniegti apstiprināšanai Mārupes novada Domei iekšējie izglītības 

jomai saistoši normatīvie akti; 

18. Sniegtas konsultācijas telefoniski un klātienē iedzīvotājiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, 

kā arī izglītojamo vecākiem; 

19. Mācību gada noslēgumā apzināti Mārupes novadā deklarētie 9. un 12. klases absolventi, 

kuru mācību sasniegumi ir 8 balles un augstāk, visās Latvijas teritorijā esošajās izglītības 

iestādēs. Balvas no Mārupes novada Domes saņēma 189 9. un 12. klases audzēkņi; 

20. Godināti Mārupes novada pedagogi “Mārupes novada gada pedagogs” pasākuma ietvaros  

21. Organizēti pasākumi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros. 

 (skat. 2. pielikums. Prezentācija: Izglītības pārvaldes 2021. gadā paveiktais, budžeta izpildes 

rezultāti un 2022. gada plānotie darbi un budžeta prognoze). 

 

R. Igāns informē par jautājumiem, kas skar jaunatni: 

• No 2021. gada jūlija organizēta kopīga Babītes un Mārupes jauniešu dome. Aktīvi darbojas 
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jauniešu dome. Darbojas 17 jaunieši; 

• Jaunieši savu ieguldījumu ir devuši novada dzīvē, organizējot foto orientēšanos, aktīvi 

piedaloties novada citu novada struktūru pasākumu organizēšanā un iesaistās novada NVO 

dzīvē, atbalstot tos novada jauniešu aptauju rezultātiem un palīdzot kā brīvprātīgajiem; 

• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas izsludinātā projektu 

konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība” projekta “MĒS” ietvaros piesaistīts 

valsts finansējums 4292 EUR apmērā jaunizveidotā novada jaunatnes politikas plānošanas 

dokumenta uzlabošanai; 

• Piesaistīts valsts finansējums projekta “Labbūtības ceļakarte” ietvaros Mārupes Valsts 

ģimnāzijai un Babītes vidusskolai 2000 EUR apmērā no Valsts programmas, lai mazinātu 

pandēmijas radītās sekas uz jauniešu psihoemocionālo stāvokli; 

• Jaunieši piedalījušies dažādu novada publikāciju veidošanā avīzē un mājaslapā; 

• Piedalījušies un snieguši savu pienesumu jaunatnes projektu rakstīšanā un realizēšanā; 

• Jauniešu centra būvniecība un tā darbības plānošana. 

 

S.Antiņa papildina, ka novadā ir jaunatnes lietu speciālista vakance bij. Babīte novadā. 

E. Lecko sniedz informāciju par šādiem 2021. gadā īstenotajiem projektiem, to mērķi, finansējumu 

un īstenošanas termiņu. 

• 8.3.2. SAM “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” (Valsts izglītības satura centrs); 

• 8.3.5. SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” (Valsts izglītības attīstības aģentūra); 

• Supervīzijas Mārupes novada izglītības iestāžu pedagogiem (Izglītības kvalitātes Valsts 

dienests). 

 

E. Lecko informē par pārmaiņām Izglītības dienesta darbībā 2021. gadā: 

• Ar 01.11.2021 Mārupes novada Izglītības dienests reorganizēts par Izglītības pārvaldi; 

• Ar 01.01.2022 Izglītības pārvalde papildus esošajām funkcijām pārņem Pierīgas Izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldes funkcijas izglītības jautājumos; 

• Palielināts štata vietu skaits no 6 līdz 10; 

• Likvidēta štata vieta “Lietvedis”, pievienojas Babītes pagasta Izglītības darba speciālists 

• Atvērtas jaunas štata vietas jaunatnes lietu speciālists (1), uzskaitvedis (1), izglītības darba 

speciālists (2); 

• Pārvaldes vadītājam piešķirtas tiesības slēgt darba līgumus ar pārvaldes darbiniekiem, izdot 

personāla rīkojumus; 

• Pārvaldes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar pašvaldības domes lēmumiem 

slēdz šādus līgumus un organizē to izpildes uzraudzību: 

o par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem; 

o par pašvaldības līdzfinansējumu par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 

pakalpojumiem; 

o par pašvaldības līdzfinansējumu par privāto pamata un vidējās izglītības iestāžu 

pakalpojumiem; 

o par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem; 

o par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu saņemtajiem 

pakalpojumiem; 

o par privātajās izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu. 

 

E. Lecko informē par 2022. gadā Izglītības pārvaldes risināmajiem uzdevumiem: 

• Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas īstenošana, t.sk. piedāvāto interešu izglītības 

programmu izvērtēšana, izstrādāt vienotu izglītības pakalpojumu kvalitātes un izglītības 
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iestāžu darba monitoringa sistēmu; 

• Pieaugušo izglītības plāna izstrāde un apstiprināšana; 

• Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības izvērtēšana; 

• Izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes mērķu un 

sasniedzamo rezultātu noteikšana un izvērtēšana; 

• Pirmsskolu izglītības iestāžu grupu komplektēšana, 1. klašu komplektēšana; 

• Pedagoģiski – medicīniskās komisijas izveidošana, darbības nepārtrauktības nodrošināšana, 

telpu nodrošināšana; 

• Mārupes novada teritorijā deklarēto personu un juridisko institūciju interešu izglītības un 

tālākizglītības programmu izvērtēšanas un licencēšanas nepārtrauktības nodrošināšana; 

• Metodiskā darba pirmsskolu un vispārējās izglītības līmenī nodrošināšana; 

• Turpināt organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās; 

• Uzsākt Jauniešu centra darbību, iesaistīt Jauniešu domes darbā Babītes pagasta jauniešus; 

• Organizēt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību 

programmu realizāciju, atbalstīt akreditācijas procesā; 

• Organizēt vasaras nometnes; 

• Organizēt un īstenot jauniešu vasaras nodarbinātību; 

• Turpināt īstenot uzsāktos projektus, piedalīties jaunajos projektos. 

 

S. Antiņa rezumē, ka Izglītības pārvalde veic ļoti daudzas sīkas funkcijas. 

 

I. Krēmere, noslēdzot sanāksmi, apkopo pārrunāto, informē par plāniem un uzdevumiem nākamajai 

sanāksmei 2022. gada februārī, kurā juridiski tiks izveidota KP, ievēlot padomes locekļus ar 

balsstiesībām un izvēloties vadītāju, notiks darbs pie AP izstrādes, tiks pārrunāts par pieaugušo 

izglītības tālāku virzību. Dalībniekiem tiks izsūtīts e-pasts ar aicinājumu norādīt idejas, kā varētu 

notikt KP darbs, t.sk. sanāksmju formāts. Sanāksmju biežumu noteiks dalībnieki, vēlams ne retāk 

kā reizi ceturksnī.  

 

Dalībnieks: Kur var iepazīties ar Mārupes novada IAS? 

I. Krēmere: To var izdarīt novada mājaslapā, atgādina, ka IAS sabiedriskā apspriešana notiek līdz 

17.12.2021. Dalībniekiem tiks nosūtīta saite uz Mārupes novada IAS. 

A. Kļaviņa: Vai var ieskicēt, kas ir paredzēts Mārupes novada pieaugušo izglītības plānā? Vai ir 

iespējams saņemt šo plānu? Ar pieaugušo izglītību saistītos jautājumus varētu risināt nākamajā KP 

sēdē. 

S. Antiņa: Plāns ir izstrādes stadijā, plānots, ka februāra KP sanāksmē ar to varētu iepazīstināt 

dalībniekus, ieskatam dalībniekiem tiks nosūtīti Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības 

pieprasījumu Mārupes novadā (3.pielikums. Prezentācija: Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības 

pieprasījumu Mārupes novadā). 

G. Ruskis ierosina izveidot WhatsApp grupu KP dalībniekiem ātrākai informācijas apmaiņai un 

apņemas to arī izdarīt. 

I. Krēmere atbalsta šo priekšlikumu. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:05 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

1. Iespējamā vecāku skolas izveide. 

2. izveidot WhatsApp grupu KP dalībniekiem. 

 

PIELIKUMI:  

1. Prezentācija: Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde, 13.12.2021. Informācija 

par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā; 
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2. Prezentācija: Izglītības pārvaldes 2021. gadā paveiktais, budžeta izpildes rezultāti un 2022. 

gada plānotie darbi un budžeta prognoze; 

3. Prezentācija: Aptauju rezultāti par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā. 

 

 

Protokolu pēc sanāksmes audioieraksta sagatavoja: I. Freidenfelde, LU Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultātes profesionālās 

augstākās izglītības maģistru studiju 

programmas “Telpiskās attīstības 

plānošana” studente 

 

Sanāksmes vadītāja: I.Krēmere, izpilddirektora vietniece 


