
‘’Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.’’ 

 Šī gada 31. oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolā mēs - Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni - gan skolas 

Politkluba  dalībnieki, gan interesenti , kopā ar citu tuvāko skolu 10., 11.klases jauniešiem  pulcējāmies, 

lai diskutētu projekta „Eiropas pēdas Latvijā 2017” ietvaros organizētajā  pasākumā „ Es. Es esmu. Es 

esmu Latvija un Eiropa.” Diskusiju vadīja multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis, “Eiropas Kustība 

Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un viņa padomniece Liene Valdmane. 

Pirmo diskusijas daļu vadīja Kaspars Blūms – Blūmanis. Viņš savu diskusiju sāka ar jautājumu- 
‘’Kas esi tu?’’  Atbildot uz dažādiem jautājumiem, diskutējot ar citiem jauniešiem, varētu teikt, ka vairāk 
iepazinu pati sevi, un viņa stāstījums mani iedrošināja pašai atrast sevi. Šīs diskusijas laikā sapratu, ka  
svarīgi ir zināt, kas esi tu pats un , ka tu vari daudz ko  ietekmēt, galvenais - tikai paša vēlme kaut ko 
darīt. 

Otro diskusiju vadīja ‘’ Eiropas Kustība  Latvijā ’’ prezidents Andris Gobiņš. Mēs sadalījāmies 

divās lielās grupās . Viena grupa diskutēja un stāstīja pārējiem par Eiropas plusiem, mīnusiem un 

vērtībām, ko tā dot Latvijai , bet otra grupa diskutēja par Latvijas vērtībām. Šeit bija būtiski izteikt savas 

domas un tās pamatot. No šīs diskusijas sapratu, ka Eiropa Latvijai sniedz ļoti daudz priekšrocības, 

iespējas, dažādus projektus, kuras varam izmantot, un to, ka arī mēs- jaunieši- esam tie, kas var kaut ko 

mainīt uz labo pusi, ja ir tāda vēlme.  

Un šīs diskusijas beigās Liene Valdmane vairāk stāstīja par projektu ‘’ Eiropas pēdas Latvijā 

2017’’. Katrs izvēlējas kādu no alfabēta burtiem un izdomāja savu vērtību. Pēc tam aprakstīja, kāpēc tieši 

tā ir viņa vērtība. Tad droši varējām izpausties radoši un pa grupām izveidot savu raķeti no divām 

caurulēm, līmlentes un papīrlapas. Kad raķetes bija izveidotas, visi reizē tās raidījām lidojumā.  Ar  

diskusijām, kurās piedalījāmies Jēkabpilī, nebeidzas mūsu dalība , jo  jaunieši tiks aicināti darboties 

Latvijas jauniešu vērtību ABC izveidē. 

Šīs diskusijas man likās ļoti interesantas , jo , pirmkārt, mēs atradāmies sava veida būvlaukumā, 

kura ideja bija pateikt jauniešiem, ka mēs paši būvējam savu nākotni. Otrkārt, varējām  brīvi izteikt savas 

domas un aktīvi darboties. Treškārt, uzzināju arī , ko jaunu, iepazinu jaunus cilvēkus un sapratu, ka mēs 

esam Latvijas nākotne. Un , lai tiektos uz savu mērķi un  sapni, vispirms nepieciešams uzzināt, kas esi tu 

pats. Galvenie ieteikumi,  kurus es iegaumēju ir censties atrast sev laiku, pavadīt laiku ar cilvēkiem, 

kuriem vēlies, palaist vaļā perfekcionismu , mainīt prioritātes un pats galvenais- izaicināt sevi! Esmu ļoti 

priecīga, ka varēju piedalīties šāda veida diskusijā un  iegūt jaunu pieredzi! 

Agate Mežmale , 10.a klase. 

     Man ļoti patika šis pasākums, jo tajā tika runāts par man svarīgām un interesējošām tēmām. 

Šajā pasākumā arī sastapu līdzīgi domājošus jauniešus, un daži mūsu skolas skolēni pat ieguva 

jaunus draugus. Pasākuma laikā apspriedām ne tikai mūsu pašu, bet arī Latvijas un Eiropas 

vērtības. Pateicoties šim pasākumam, es skaidrāk zinu, kādas ir manas vērtības un kādus mērķus 

vēlos sasniegt nākotnē, kā arī, kas būs nepieciešams, lai tos sasniegtu. Manuprāt, pasākums bija 

izdevies, jo tas tika veidots tādā formātā, lai visi jaunieši varētu iesaistīties un nebūtu garlaicīgi- 

svarīgi jautājumi un diskusijas apvienotas ar radošajiem darbiem un uzdevumiem. Pasākuma 

gaitā smaidīju un visu darīju ar prieku. Labprāt piedalītos šādā pasākumā atkal! 

Anete Kapteine, 10.b klase 

    31.oktobrī, devāmies uz Jēkabpili, lai piedalītos pasākumā "Eiropas pēdas Latvijā". Sākumā 
mazliet baidījos, ka lekcijas izbaudīt traucēs zināšanu trūkums par ES. Taču, kad pasākuma 
vadītāji sāka runāt un stāstīt, bailes pārgāja., jo viss sākās ar jautājumu, ko uzdevām paši sev- 
Kas es esmu? Jau tajā brīdī iegrimu pārdomās.  



Diskusiju laikā ieguvu daudz dažādas atziņas un zināšanas. Priecājos satikt cilvēkus, kas 
iedvesmo darīt, nepadoties, sasniegt mērķus.  

Galvenā atziņa pēc spraigām diskusijām- Viss ceļš uz mērķiem sākas ar tevi pašu. Ja spēsi 
piespiest sevi mainīties un darīt to, ko vēlies sasniegt, viss izdosies.  

Enia Kaņepēja, 10.a klase 

    Pasākums, manuprāt,  daudziem tā dalībniekiem pavērās plašāku skatījums par dažādām 

tēmām. It īpaši par sevi pašu un ko katrs vēlas sasniegt, kā iepazīt sevi un mainīt lietas, kuras 

ietekmē uz slikto pusi. Visu padarīja interesantāku un vieglāk saprotamu tas, ka viss pasākums 

tika pasniegts kā "būvdarbi", kuros tikam uzlaboti mēs un pasaule mums apkārt.  

Līva Kārkliņa,10.b klase 

       Man patika šis pasākums, jo varēja kontaktēties ar citiem skolēniem un izteikt savu viedokli. 

Dienas beigās tika iegūtas dažādas atziņas par sevi un sev apkārt notiekošo, piemēram, ka mēs 

paši veidojam savu nākotni, kā arī nav jābaidās uzdrīkstēties. 

Laine Liepiņa, 10.b klase 

      Pasākuma gaitā radās lieliski iespaidi, dzirdot citu jauniešu domas par svarīgākajām 

īpašībām, kuras piemīt mums latviešiem,gan eiropiešiem, kā arī apzināties savas personības 

individualitāti. Guvām pieredzi diskutēšanā un savu domu paušanā. Noteikti vēlētos apmeklēt  

šādus un līdzīgus  pasākumus  gan ,lai dalītos ar savām domām, gan ,lai gūtu jaunu pieredzi. 

Betija Beāte Damberga, 10.a klase 

    Piedaloties "Eiropas pēdas Latvijā 2017/2018" guvu jaunus draugus un jaunus iespaidus. No 

sākuma man šķita, ka pasākums  izvērtīsies par ļoti vienmuļu, taču uzklausot vairākus stāstus, 

iepazīstoties ar citu skolu skolēniem, priekštstats pavisam mainījās. Protams, pasākumā bija 

iekļauta noteikta informatīvā sadaļa, taču tas tika pasniegts ļoti patīkamā un interesantā veidā. 

Man ļoti iepatikās "Kašera" (Kaspara Blūma) stāsts,  kā arī jauniegūtie draugi man noteikti paliks 

atmiņā.  

                                                                                       Gints Kapteinis, Politkluba prezidents, 12.klase 

 

 


