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Jūrmalas Alternatīvās skolas vecāku viedoklis par Jūrmalas domes plānoto mācību iestādes reorganizāciju 
 
 
Mēs, Jūrmalas Alternatīvās skolas audzēkņu vecāki, aicinām Jūrmalas domi atlikt steigā sagatavotā un 
virzītā lēmumprojekta "Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu, reorganizējot 
izglītības iestādes “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola” pieņemšanu. 
 
Uzskatām, ka šis nozīmīgais lēmumprojekts ir sagatavots sasteigti, bez detalizēti izstrādāta skolu 
reorganizācijas plāna, ar ieceri nav iepazīstināti izglītojamo bērnu vecāki. 
 
Iepazīstoties ar vecāku rīcībā esošo fragmentāro informāciju par reorganizāciju, top skaidrs, ka faktiski ir 
plānots likvidēt Jūrmalas Alternatīvo skolu (JAS) – bērniem draudzīgu mācību iestādi ar augstu izglītības 
kvalitāti, īpašu metodoloģisko pieeju, tradīcijām, ko nevēlamies pieļaut. 
 
Mums, vecākiem, nav skaidrs, vai, kā un kādā apmērā jaunveidojamajā skolā tiks īstenotas JAS izglītības 
programmas, kā mācību procesā tiks piemērotas JAS metodiskās iestrādes, kā tiks nodrošināta JAS tradīciju 
turpināšana (piem., skolas Ziemassvētku izrāde, vides nometne pēc 3.klases, āra dzīves nometne pēc 
6.klases, skolotāju-vecāku-skolēnu individuālās semestra pārrunas, projektu nedēļas un citas aktivitātes), 
kas veido skolas īpašo vidi un nodrošina augstu pieprasījumu pēc JAS izglītības pakalpojumiem. 
 
Uzskatām, ka Jūrmalas domes izvēlētais reorganizācijas modelis JAS audzēkņiem var radīt ievērojamu 
mācību apstākļu pasliktināšanos, kas var negatīvi ietekmēt mācību procesu kopumā. 
 
Vecākiem nav izprotams vasaras vidū, atvaļinājumu laikā steigā sāktais skolu reorganizācijas process. Nav 
skaidrs, kāpēc netika sagaidīts izvērsts ziņojums no Jūrmalas domes priekšsēdētāja š.g. 25.jūnijā izveidotās 
darba grupas, kas strādāja pie abu minēto skolu reorganizēšanas plāna un laika grafika ar mērķi “nodrošināt 
kvalitatīva izglītības procesa īstenošanu”. 
 
Šādu ziņojumu darba grupai vajadzēja sagatavot līdz š.g. 7. septembrim, 10. septembrī šis termiņš ar 
Jūrmalas domes priekšsēdētaja rīkojumu tika pagarināts līdz š.g. 30. septembrim. Tomēr 18. septembrī 
sasauktajā apvienotajā Jūrmalas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta 
jautājumu komitejas ārkārtas sēdē lēmums par reorganizāciju tika pieņemts, ziņojumu nesagaidot un virzot 
lēmumu ātrai apstiprināšanai Jūrmalas domē jau š.g. 24. septembrī. 
 
Vienlaikus vecākiem kļuvis zināms, ka Jūrmalas pilsētas dome gatavojas slēgt gandrīz 10 miljonus eiro 
vērtu līgumu par būvdarbiem topošās Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mājvietā - Lielupes pamatskolā, 
kuras apkaimē nav pietiekams deklarēto obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu skaits. Vairākus gadus 
pēc kārtas šajā skolā ir samazinājies izglītojamo bērnu skaits - 2017. gadā palika vien 200 bērnu, lai gan ir 



vieta 400 audzēkņiem un tādejādi skola sasniedza zemāko rādītāju Jūrmalā pēc skolēnu skaita uz 
paredzētajām vietām. Šajā mācību gadā Lielupes pamatskolā palikuši tikai 137 izglītojamie.  
 
Šī statistika atklāj, ka Jūrmalas pilsētas domes lēmums par JAS un Lielupes pamatskolas reorganizāciju nav 
saistīts ar izglītības procesu loģisku plānošanu, lai jaunveidojamās skolas vajadzībām nodrošinātu telpas. 
Tas tapis, lai nodrošinātu 400 skolēnu esamību "uz papīra", kas ļautu pamatot domes plānoto daudzmiljonu 
būvniecības ieceri Lielupes pamatskolā. 
 
Arī Jūrmalas dome lēmumprojektā par skolu reorganizāciju neslēpj, ka skolu reorganizācijas lēmums tiek 
virzīts,  "lai nodrošinātu, ka 2021./2022.mācību gadā atjaunotajā skolas ēkā izglītību iegūtu apmēram 400 
1.- 9. klašu izglītojamie, kas nodrošinātu pārbūvētās ēkas telpu racionālu izmantošanu". 
 
Diemžēl šajā mācību gadā Jūrmalas domes neskaidrā nostāja jautājumā par JAS nākotni veicinājusi to, ka  
no aptuveni 160 JAS skolēniem (2019./2020. m.g.) 32 šogad turpina mācības citās skolās.  
 
JAS vienmēr ir bijusi vecāku izvēles skola, izglītojamo ģimenes pārsvarā nav bijuši ar šo skolu saistītas 
teritoriāli. Daudzi bērni uz JAS brauc no Rīgas, kas apliecina šīs skolas konkurētspēju. Iekšējās informācijas 
aprite vecāku vidē diezgan droši norāda – skolas reorganizācijas gadījumā liela daļa JAS audzēkņu 
izvēlēsies citu izglītības iestādi. Tātad JAS un Lielupes pamatskolu apvienošanas rezultātā izvirzītais 
Jūrmalas domes mērķis “nodrošinātu pārbūvētās ēkas telpu racionālu izmantošanu” netiks panākts vai arī 
tiks sasniegts īslaicīgi, nesaimnieciski izmantojot nodokļu maksātāju naudu par iecerētajiem būvdarbiem 
jaunajā skolas ēkā.  
 
Lai panāktu JAS audzēkņu interešu ievērošanu, mēs, JAS vecāki, aicinām Jūrmalas domi atlikt 
lēmumprojekta "Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu, reorganizējot 
izglītības iestādes “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola” pieņemšanu. 
 
 
 

 

 

 

 

 


