
 

 

 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma  

 

Mūsu līdzdalība - Ernsta Glika Valsts 

ģimnāzijas saglabāšanai 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas vēstnieki-  

Vendija Mišela Krievāne, Kristaps Āboliņš, Ance Strakša, Alise Krista Vaļģe, Ingars 

Mukstiņš, Kristers Puzulis, Kristers Mednis, Evelīna Denīze Smolovina, Alise Zara, Beāte 

Kreice. 

   Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā 

kopš tās darbības sākuma 2016.gada. Viens no pašiem svarīgākajiem uzdevumiem ir  veidot jauniešu izpratni 

par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un līdzdalību, veidot interesi par 

politiku, pārliecību par to, ka jauniešu līdzdalība ir ļoti nozīmīga, ka ar jauniešu viedokli rēķinās, ka viņi būs 

Eiropas platformas balsts nākotnē. 

   Iesaistoties EP Vēstnieku skolu programmā, skolēniem ir iespēja tikties ar valsts amatpersonām, 

Eiroparlamenta deputātiem, piedalīties Euroscola pasākumos, Eiropas eksāmenā, dažādās diskusijās, izteikt 

savas domas un uzdot jautājumus. Jaunieši tiek mudināti izglītot savus vienaudžus, organizējot gan atklātās 

stundas, gan atraktīvus konkursus. Tajā visā ģimnāzijas jaunieši labprāt iesaistās. Tas viss lielā mērā 

pateicoties iespējai izmantot plašu materiālu klāstu, iepazīties ar jaunāko informāciju, ko nodrošina, jo īpaši, 

https://www.europarl.europa.eu/portal/lv,https://www.europarl.europa.eu/news/lv, 

https://esmaja.lv/lv/aktualitates/noderigs-macibu-saturs-un-tiessaistes-nodarbibas-skoleniem-es-maja . 

   Pilsoniskā līdzdalība  ir darbības, kas tiek īstenotas, lai radītu pozitīvas izmaiņas sabiedrībā, apgūstot 

prasmes, jaunas zināšanas, kā to paveikt. Iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs un esot aktīvam, cilvēkam ir 

iespējas uzlabot savu un savas kopienas ikdienu, atbalstot pozitīvas idejas,  iestājoties pret netaisnību. 

Pilsoniskā aktivitāte ir arī iespēja parādīt sev un citiem, ka manai darbībai un viedoklim ir nozīme. (Jauniesu-

pilsoniska-lidzdaliba-demokratiska-sabiedriba.pdf). Lai paplašinātu izpratni par pilsonisko līdzdalību, par 

iespējām izpausties, klases stundu, sociālo zinību stundu ietvaros, Vēstnieku skolas un skolēnu pašpārvaldes 

darbā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši izzina pieejamo literatūru un apmainās viedokļiem 

par šiem jautājumiem, piemēram Sabiedrības par atklātību - Delna projekta “Skolēnu līdzdalības tīkls”  

materiālu “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā”, ”Laba prakse pilsoniskajā izglītībā”, kas 

tapis „LATVIAN-ISRAELI JOINT EFFORT IN BUILDING SOCIAL INCLUSION 

THROUGH EDUCATION” ietvaros, metodisko līdzekli “Jaunietis – pilsoniskais līdzdalībnieks”, kas 

sagatavots  ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. 

https://www.europarl.europa.eu/portal/lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv
https://esmaja.lv/lv/aktualitates/noderigs-macibu-saturs-un-tiessaistes-nodarbibas-skoleniem-es-maja
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   Kā materiālā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā” apkopots,  “vairums pētnieku 

uzsver "pilsoniskuma" politisko aspektu, kas paredz, ka aktivitātes tiek īstenotas ne vien kolektīvi, bet tās ir 

tieši politiskas.  Proti, ar pilsonisko aktivitāti tiek saprastas arī tādas aktivitātes, kas tiek īstenotas individuāli. 

ASV politologs Roberts Putnams (Robert D. Putnam), apskatot pilsoniskās aktivitātes, lielāku lomu vērš 

tieši uz "iesaistīšanos". Autori Ričards Adlers (Richard P.Adler) un Džūdija Gogina pilsonisko aktivitāšu 

pamatā izvirza aktīvu pilsoni, kurš "piedalās kopienas dzīvē ar mērķi uzlabot apstākļus citiem vai arī, lai 

palīdzētu veidot kopienas nākotni". Savukārt Mihaels Dela Kalpini (Michael Della Calpini) pilsoniskās 

aktivitātes skata plašāk – ar tām tas saprot aktivitātes sākot ar brīvprātīgā darba veikšanu līdz pat iesaistei 

vēlēšanās. 

   Lai arī nepastāv vienota definīcija, kas ir pilsoniskās aktivitātes, tomēr kopumā var teikt, ka tās ir darbības, 

kuras indivīds veic, lai uzlabotu esošo situāciju sabiedrības vai kādas kopienas ietvaros. 

 https://simplystakeholders.com/civic-engagement-definition/ pētījumā izvirzīti vairāki svarīgi aspekti, kādēļ 

pilsoniskā aktivitāte, līdzdalība ir nozīmīga: 

1. Tas ir veids, kā uzlabot savstarpējās attiecības – aktivitātēs iesaistītie cilvēki veido ciešākas attiecības savā 

starpā. 

2. Tā veicina sociālo saliedētību – kopienas locekļi attīsta uzticības, piederības un savstarpējās saiknes sajūtu.  

3. Kopienas un sabiedrības uzlabošanās – īstenojot noteiktas aktivitātes – iesaistoties brīvprātīgajā darbā un 

veicot citas aktivitātes, iesaistītās personas aktīvi strādā pie tā, lai uzlabotu apstākļus savā kopienā un 

sabiedrībā kopumā. 

4. Izglītotība – iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs personas ir zinošākas un kompetentākas būtiskos to dzīvi 

ietekmējošajos jautājumos. 

5. Labākas izpratnes veicināšana – pilsoniskā iesaistīšanās iespējas var palīdzēt informēt sabiedrību par 

vietējiem notikumiem. 

6. Izaugsmes un attīstības iespējas – pilsoniskā iesaistīšanās var sniegt ieguldījumu kopienas (sabiedrības) 

attīstībā un panākt pārmaiņas. 

7. Individuālās atbildības veicināšana – iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs mudina personas kļūt par plašākas 

kopienas daļu, un būt atbildīgiem par savu ieguldījumu šajā kopienā, kā arī tās uzlabošanu visu interesēs. 

8. Dzīves kvalitātes uzlabošanās – kopienas locekļi var iesaistīties noteiktu jautājumu risināšanā, tos 

ietekmējot uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti kopumā. 

9. Labākas pārvaldības veicināšana – pilsoniskā iesaiste ir būtiska funkcionējošai demokrātiskai pārvaldībai.  

      Lai demokrātija darbotos sekmīgi, tai ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība. Tā pilsoņiem palīdz 

apzināties savas kopienas vajadzības, kā arī to, kā risināt konkrētas problēmas.  

      Kā izriet no minētā, pilsoniskās aktivitātes sevī ietver gan individuālas, gan kolektīvas darbības, kuru 

mērķis ir radīt izmaiņas sabiedrībā, tādējādi uzlabojot apstākļus savai kopienai vai sabiedrībai kopumā. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši, kā pierādīja 2020./21.m.g. veiktās aptaujas, ir pilsoniski 

aktīvi, iesaistoties gan pašpārvaldes, gan brīvprātīgajā darbā, gan interešu izglītības aktivitātēs un to 

organizēšanā ģimnāzijā, pilsētā un novadā.  

https://simplystakeholders.com/civic-engagement-definition/


   Jauniešu atbildība un pilsoniskā līdzdalība īpaši izpaudās sākot ar 2022.gada februāri, kad Alūksnes novada 

pašvaldība informēja novada sabiedrību par plānoto skolu reorganizāciju. Tās ietvaros bija paredzēta 8 skolu 

apvienošana, likvidējot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju. Ģimnāzija ir skola ar senu vēsturi, tradīcijām 

un augstu mācību kvalitāti visos laikos.  Lai to izprastu, ir piedāvāts neliels ieskats ģimnāzijas vēsturē 

(Pielikums Nr.1) Glika vārds savulaik dots Alūksnes pilsētas sešklasīgajai pamatskolai, kad 1933.gadā tika 

atzīmēta 250 gadu jubileja pirmajām Glika dibinātajām  skolām zemnieku bērniem Vidzemē /Alūksnē, 

Apukalnā, Zeltiņos/, bet 1943./1944. gadā skola ar nosaukumu “Glika tautskola”, darbojusies Glika ielā 10. 

Vēlāk gan šis nosaukums pazuda. To atjaunoja Atmodas laikā – 1989.gadā, pievienojot Alūksnes 

1.vidusskolas nosaukumam, 1995.gadā skolas nosaukumam tiek pievienots ģimnāzijas nosaukums, bet kopš 

1996.gada esam ieguvuši un saglabājuši Valsts ģimnāzijas statusu, ar cieņu nesam Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas vārdu. 

   Iepazīstoties ar skolu reorganizācijas darba grupas izstrādāto dokumentu un paredzamo ģimnāzijas 

likvidāciju, sabiedrībā kopumā radās liela neizpratne. Protams, reformas skolu tīkla sistēmā būtu 

nepieciešamas, jo  pēdējos gados samazinās novada iedzīvotāju, kā arī skolas vecuma bērnu skaits.  Tomēr 

par sasteigto lēmuma projektu radās daudz jautājumu gan vecākiem, gan skolotājiem. Ņemot vērā 

reorganizācijā iesaistīto skolu neapmierinātību, 18.februārī vecāki  rosināja iniciatīvu manabalss.lv platformā 

par skolu tīkla saglabāšanu. Pāris dienu laikā tika savāktas 2526 balsis un kolektīvais iesniegums iesniegts 

Domē ar aicinājumu apturēt steigā un slepenībā virzīto skolu reorganizācijas plānu.  

   Tomēr neskatoties uz vecāku, skolēnu un skolotāju iebildumiem par nepārdomāto lēmuma projektu,  5.aprīlī 

Dome sasauca ārkārtas sēdi, lai jau pēc pāris stundām pieņemtu lēmumu par Alūksnes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu, virzot savu priekšlikuma variantu, kurš atšķīrās no 

Ziņojumā piedāvātā un Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdē apstiprinātā skolu reorganizācijas 

priekšlikuma. https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/atklata-vestule-par-skolu-tikla-reorganizaciju-aluksnes-

novada/ Tā ar šo lēmumu būtiski tiek apdraudēts Alūksnes novadā lielākās un populārākās skolas – Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas liktenis. Ministre Anita Muižniece vizītes laikā medijus informēja, ka  

EGAVĢ, veidojot jauno izglītības modeli Alūksnes novadā, plānota kā centrālā izglītības iestāde, noturot 

uzstādītos standartus. Apmeklējot skolu, Ministre atzina, ka izvēlēts pareizais ceļš stiprināt šo izglītības 

iestādi.  Neskatoties uz to, ar 5.aprīļa lēmumu Dome paredzējusi ģimnāzijā saglabāt tikai 10.-12. klašu posmu, 

kas nespēs ilgstoši nodrošināt vismaz 90 izglītojamos, ja nebūs spēcīga pamatskolas posma izglītības iestādē, 

kas sagatavo un motivē izglītojamos turpināt mācības ģimnāzijā. 

  Īstu pilsoniskās līdzdalības paraugu pilnīgi patstāvīgi pierādīja ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde kopā ar EP 

vēstniekiem, kuri savās aktivitātēs iesaistīja visu ģimnāzistu saimi. 2022.gada 16.februārī tapa Skolēnu 

ministru kabineta vēstule Alūksnes novada pašvaldības deputātiem ar 168 skolēnu parakstiem ar pamatotu 

lūgumu saglabāt Valsts ģimnāzijas statusu un rast iespēju tikties ar domes deputātiem, lai uzklausītu viņu 

domas un paustu savu viedokli (Pielikums Nr.2). Vienlaicīgi ar šo vēstules sagatavošanu skolēni ļoti īsā laikā 

aptaujāja ģimnāzistus, izmantojot google veidlapas anketu ar mērķi noskaidrot, cik nozīmīga ir ģimnāzijas 

statusa saglabāšana. 

https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/atklata-vestule-par-skolu-tikla-reorganizaciju-aluksnes-novada/
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  Atbildes sniedza 55% no ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēniem jeb 148 respondenti. Tikai 15.5% respondentu 

bija vienalga, kāda statusa skolā mācīties, bet 67.7% respondentu uz to brīdi no 7.- 11.klasei gatavi mainīt 

skolu, tātad arī novadu, kas nozīmē kādas daļas jauno cilvēku pārcelšanos uz dzīvi citur. 

 

  Skolēnu motivāciju, apziņu un izpratni, ka ģimnāzija ir augstu pievienoto vērtību, apliecina 91.9% 

respondentu, kuri ļoti novērtē, ka mācās Valsts līmeņa ģimnāzijā. 

 

   Neskaidrību par Domes lēmuma projektu pauda ne tikai vecāki, pedagogi, absolventi un sabiedrība, bet arī 

skolēni. Tā 87.2% respondentu norādīja, ka ir pret skolu tīkla reorganizāciju, būtībā likvidējot ģimnāziju. 



Vecāko klašu skolēni izmantoja karikatūras kā politiskās attieksmes paušanas formu, piemēram, aicinot 

novada domes mēru būt kopā ar ģimnāziju, lai Alūksne nepārvērstos par laukiem.( Pielikums Nr.3) 

   Vēstures un sociālo zinību mācību stundu ietvaros, skolēni rakstīja pārdomas, pauda viedokli par savu 

pilsonisko līdzdalību ģimnāzijas dzīvē. Skolēni pieminēja gan savu dalību skolas pasākumos, gan darbošanos 

Skolēnu ministru kabinetā, gan citās aktivitātēs.  Kā min Deiva, ka “viens no pirmajiem pasākumiem pēc lielās 

divu gadu pauzes, kuru organizēja Skolēnu ministru kabinets, bija skolēnu saliedētības pasākums”. Tajā tika 

veicināta skolēnu komunikācija, sadarbība un iesaistīšanās maskēšanās tīkla siešanā, izrādot solidaritāti 

Ukrainas karavīriem. Skolēni uzsver savu līdzdalības nozīmīgumu, darbojoties ES Vēstnieku skolas 

programmā, un Kristaps saka: “Manuprāt, visnozīmīgākā lieta, ko esam darījuši, ir pārējo skolas skolēnu 

informēšana par demokrātiju un tās procesiem”. Skolēni savās pārdomās izsakās arī par tikšanos ar novada 

domes deputātiem, runājot par skolas reorganizāciju. Evelīna raksta, ka: “pilsoniskā līdzdalība ir ļoti svarīga, 

lai uzlabotu savu apkārtni, vidi,  jo tieši pilsoņiem ir vārds, viedoklis, lēmums, kuru jādzird valdībai”. Tomēr 

pēc tikšanās  skolēni ir guvuši rūgtu pieredzi. Annija min: “ … diemžēl netikām pienācīgi uzklausīti”, savukārt 

Evelīna raksta: “Lai cik apsveicama būtu mūsu drosme, domes deputāti necienīgi izturējās pret skolēnu 

viedokļiem, jautājumiem, piedāvātajiem variantiem, atklāti ņirgājoties un pašiem neorientējoties savā 

sakāmajā”. (Pielikums Nr.4) 

   Skolēni savās pārdomās atzīst, ka būt pilsoniski aktīviem ir svarīgi, jo tā var paust viedokli, tikt uzklausītam, 

uzlabot savstarpējās attiecības un censties uzlabot dzīves kvalitāti.  

   Viens no veidiem, kā veicināt skolēnu radošumu, ir materiālu apkopošana, izmantojot infografikas. Vizuāli 

uzskatāms materiāls, kas sniedz īsu, būtisku informāciju. Vēstnieki savās infografikās parāda pilsoniskās 

līdzdalības piemērus, jauniešu līdzdalības iezīmes un uzsver tās nozīmīgumu. Vienā no infografikām ir attēlots 

Rodžera Hārta “Līdzdalības kāpņu” modelis. Kristiāns Edvards savā infografikā “Pilsoniskā līdzdalība mūsu 

vidū” akcentē ģimnāzijas aktuālo problēmu, kurā raksta “šajā piemērā tiek rādīts, ka cilvēki iesaistās un 

ieinteresējas, kas notiek viņu novadā. Parakstu vākšana, demonstrējumi, protesti, pasaka, ka mūsu cilvēki nav 

vienaldzīgi. Vai izdosies saglābt skolu, tas ir cita jautājums”. https://my.visme.co/view/y4n6dk4j-

ok32rzyze7085w8d  (Pielikums Nr.5) 

   Kopsavilkums.  

   Mēs ģimnāzisti, iesaistoties aktivitātēs par savas skolas saglabāšanu, apguvām pilsoniskās līdzdalības 

prasmes. Atskatoties uz aspektiem, kādēļ pilsoniskā aktivitāte ir nozīmīga, mēs secinām, ka esam guvuši jaunu 

pieredzi: 

Uzlabot savstarpējās attiecības Jāatzīst, ka šīs aktivitātes savas skolas aizsargāšanai, bija 

ģimnāzistus saliedējošs pasākums. 

Veicina sociālo saliedētību Komunikācija ar Domes deputātiem pierādīja pilnīgi pretējo - 

diskusijas laikā tika sagrauta uzticības, piederības un 

savstarpējās saiknes sajūta. 

https://my.visme.co/view/y4n6dk4j-ok32rzyze7085w8d
https://my.visme.co/view/y4n6dk4j-ok32rzyze7085w8d


Izglītotība Neapšaubāmi, īpaši vecāko klašu skolēni, iesaistoties skolas 

aizstāvības pilsoniskajās aktivitātēs kļūst zinošāki un 

kompetentāki, dzīvi ietekmējošajos jautājumos. 

Labākas izpratnes veicināšana Pilsoniskā iesaistīšanās palīdzēja informēt vecākus, jaunāko 

klašu skolasbiedrus par notikumiem ar skolu tīkla reorganizāciju 

novadā. 

Izaugsmes un attīstības iespējas Ģimnāzistu pilsoniskā iesaistīšanās, sadarbībā ar Domes 

deputātiem, rezultējās ar to, ka viņi netika uzklausīti, skolēni 

juta negatīvu attieksmi,  lai arī mērķis bija, izvirzot pamatotus 

argumentus, panākt ģimnāzijas saglabāšanu. 

Individuālās atbildības veicināšana Iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs neveicina ģimnāzistus būt 

atbildīgiem, un dot savu ieguldījumu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai visas kopienas interesēs. 

Dzīves kvalitātes uzlabošanās Jaunieši labprāt iesaistās sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 

risināšanā, tomēr dialogs ar pašvaldību nedeva cerētos 

rezultātus. Vietējā kopienā ir augsts stresa līmenis, uztraukums 

par izglītotības kvalitātes līmeņa saglabāšanu un ģimnāzijas 

mācību vides nodrošināšanu. 

Labākas pārvaldības veicināšana Ģimnāzisti uzskata, ka pilsoniskā iesaiste ir būtiska 

funkcionējošai demokrātiskai pārvaldībai, tomēr šis piemērs 

pierāda, ka deputātu rīcība ne vienmēr atbilst demokrātiskas 

pārvaldības principiem. 

 

   Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni kā vienots kolektīvs ir pierādīja savu pilsonisko nostāju, 

aktīvu līdzdalību, to, ka vienaldzīgo skolā ir maz. Jau iepriekš skolēni ir izrādījuši iniciatīvu, lai iekārtotu 

sporta laukumu pie ģimnāzijas. Ir aktīvi iesaistījušies brīvprātīgajā darbā gan palīdzot dzīvnieku patversmei, 

gan iepriecinot Ziemassvētkos sociālajā aprūpes centrā dzīvojošos seniorus. Sākoties karadarbībai Ukrainā, ir 

diskutēts par Eiropas vērtībām, izrādīta solidaritāte un atbalsts Ukrainai un Alūksnē dzīvojošiem bēgļiem.  

IESAISTIES, RĪKOJIES SAVĀ UN LĪDZCILVĒKU LABĀ! 

    

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

Īss ieskats Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturē 

 

 

• 1683.gads – vācu mācītājs un sabiedriskais darbinieks Ernsts Gliks dibina pirmās skolas zemnieku 

bērniem Alūksnē, Apukalnā un Zeltiņos 

• 1910.gada 20.septembris – Alūksnes Izglītības biedrība /izveidoja 29 inteliģences pārstāvji, tirgotāji, 

muižu rentnieki un pārvaldnieki, pagastu rakstveži u.c./ dibina mācību iestādi ar ģimnāzijas zemāko 

klašu programmu – 2.pakāpes četrklasīgo proģimnāziju zēniem un meitenēm. Par pirmo pārzini kļūst 

Augusts Bieziņš. 

• 1929. – 1934.gadam skolas nosaukums – Alūksnes ģimnāzija. 

• 1934.-1939. g. Alūksnes valsts ģimnāzija 

• 1939.gads – skolēni uzsāk mācību darbu jaunajā ģimnāzijas ēkā Glika ielā 10. 

• 1939.-1941.gads – Alūksnes valsts vidusskola 

• 1941.- 1945.gads – Alūksnes valsts ģimnāzija 

• 1945.-1951. Alūksnes pilsētas vidusskola 

• 1951.gadā – skolai dots nosaukums Alūksnes 1.vidusskola. 

• 1989.gadā – skola tiek nosaukta Ernsta Glika vārdā. 

• 1995.gadā vidusskola iegūst ģimnāzijas statusu – tiek saukta par Ernsta Glika Alūksnes ģimnāziju. 

• 1996.gadā skola iegūst valsts ģimnāzijas statusu un no tā laika saucamies – Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija. 

  



Pielikums Nr.2 

Alūksnes novada Domes priekšsēdētājam, 

 vietniekiem un deputātiem 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

 Skolēnu ministru kabinets 

Iesniegums 

Cien. Domes deputāti! 

Esam ļoti satraukti par informāciju, kas saistās ar ģimnāzijas likvidāciju. Esam 

uzzinājuši par skolu reformu. Saprotam, ka ir plānots likvidēt Alūksnes Valsts 

ģimnāziju un izveidot jaunu vidusskolu, zaudējot gan Valsts ģimnāzijas statusu, gan 

padziļinātos mācību priekšmetus kompetenču izglītībā. 

Vēlamies informēt, ka līdz ar šo reformu arvien vairāk dzirdam skolēnus 

plānojam turpināt mācības citās skolās, jo turpinot mācības šeit bez padziļinātajām 

eksaktajām zinātnēm, tiek aizvērtas durvis uz augstskolām, kurās ir nepieciešami šie 

mācību priekšmeti. Līdz ar šo reformu tiks strauji samazināts skolēnu skaits, kas 

mācās ģimnāzijas vidusskolas klasēs un, iespējams, palielināsies bezdarbnieku skaits, 

skolotāju darba pieprasījuma krituma dēļ. Kas, savukārt, lielākā laika periodā var 

krasi samazināt pilsētas iedzīvotāju skaitu. Vai šis ir tas rezultāts pie kura jūs vēlaties 

nonākt? 

Mēs gribētu uzsvērt to, ka mūsu skolēni un pārējo skolu skolēni mūsu pilsētā 

pazaudēs iespēju mācīties padziļināti eksaktās zinātnes. Un tas mums ir ļoti svarīgi. 

Mēs ļoti lūdzam pārskatīt jūsu lēmumu un, ja nepieciešams, apvienot EGAVĢ un 

Alūksnes pilsētas sākumskolu, taču Alūksnes novada vidusskolu veidot kā atsevišķu, 

citu skolu. Mums tiešām būtu liels prieks mācīties kopā ar mazākiem skolēniem, jo 

tad mums būtu vēl lielāka motivācija rādīt labu piemēru un redzēt mazos, kuri tikko 

uzsākuši savas skolas gaitas. Palīdzēt atrast kādu klasi vai paskaidrot uzdevumu - tas 

mums gādātu prieku un gandarījumu. 

Ļoti lūdzam mums neatņemt padziļinātās zinātnes, apvienojot mūs ar Alūksnes 

novada vidusskolu. Lūdzu atstājiet Valsts ģimnāzijas statusu, jo mūsu sasniegumi un 

rezultāti pierāda, ka esam pelnījuši un vēlamies mācīties Valsts ģimnāzijas līmeņa 

skolā. 

Lūdzam rast iespēju izskaidrot radušos  situāciju ģimnāzijas skolēniem. 

16.02.2022. 

Ģimnāzijas skolēni: 
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Pielikums Nr.3  

 

 

  



Pielikums Nr. 4 

  



  



  



 



 



Pielikums Nr.5 

lidzdalibas_kapnes.

pdf
     Deiva Hvaleja, 11.a klase 



 

 

 

 

pilsoniska_lidzdalib

a.pdf
 Kristers Puzulis, 11.a klase  



 

 

jauniesu_lidzd_iezi

mes.pdf
 Kristers Mednis, 11.a klase  



 

lidzdalibas_piemeri.

pdf
  Alise Zara, 11.a klase  



 

aktivs_pilsonis.pdf

 Beāte Kreice, 11.a klase 

https://my.visme.co/view/y4n6dk4j-ok32rzyze7085w8d 

Edvards Kristiāns Koemecs, 11.a klase 

https://my.visme.co/view/y4n6dk4j-ok32rzyze7085w8d

