
 
Noskaidrots konkursa “Pasaules jaunatne debatē” 2016 uzvarētājs   

 

Kois Ngujens no Čehijas uzvar konkursa 
“Pasaules jaunatne debatē” X Starptautis-
kajā finālā  

Četri labākie oratori vācvalodīgā retorikas konkursa “Pasaules 

jaunatne debatē” Starptautiskajā finālā šodien debatēja par jau-

tājumu „Vai valsts, kas organizē dopinga lietošanu, jāizslēdz no 

starptautiskām sacensībām?”. Starptautiskā uzvarētāja titulu iz-

cīnīja Kois Ngujens no Čehijas, otro vietu ieguva Egle Karpaus-

kaite no Lietuvas. Latviju konkursā pārstāvēja Ņikita Stepanovs 

no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Sanija Zeiferte no Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzijas.  
 

Pirms Starptautiskā fināla debatētājiem bija jāpārvar vairākas 
kvalifikācijas kārtas – Prāgā pulcējās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Čehijas, Ungārijas, Ukrainas un Krievijas 
konkursu uzvarētāji, kuri savas debatēšanas prasmes bija apliecinājuši 
valsts līmenī. Pēc kvalifikācijas kārtām un pusfināla četri labākie 
debatētāji ieguva tiesības piedalīties Starptautiskajā finālā. Klātesot 

vairāk nekā 300 viesiem, debatētājiem 24 minūšu laikā bija jāpārliecina 
žūrija par savām spējam un pozīciju. Kois Ngujens pārliecināja ar 
argumentiem pret valstu izslēgšanu no starptautiskām sacensībām.  
 
Pasākuma patrons Karels Švarcenbergs savā apsveikuma runā norādīja, 
ka demokrātija aizvien jāizcīna no jauna. Bijušais Čehijas ārlietu ministrs 
uzsvēra: „No mums atkarīgs, kā veidojam savu nākotni, taču ne no 

mums, vecajiem, bet tagad no jums.”  Goda viesu vidū bija arī Čehijas 

izglītības ministrijas valsts sekretārs, kas atzinību projektam izteica ar 
vārdiem: „Mēs Čehijā ļoti lepojamies ar to, ka arī varam piederēt pie 
“Pasaules jaunatne debatē” saimes.” 
 
Taču uzvara konkursā nav pats būtiskākais. Projekta mērķis ir rosināt 

jaunus cilvēkus diskutēt par sabiedriski un politiski nozīmīgām tēmām un 

veicināt savstarpējo saprašanos dažādu tautu jauniešu vidū. Debates 

vācu valodā sniedz dalībniekiem iespēju likt lietā un uzlabot savas vācu 

valodas prasmes. Vācijas vēstnieks Čehijā, brīvkungs Dr. Arnds Freitāgs 

fon Loringhofens, slavēja debatētājus par to, ka viņi pierādījuši, ka vācu 

valodas apguve var būt ne tikai noderīga, bet arī sagādāt prieku. 

“Pasaules jaunatne debatē  – konkurss Centrālās un Austrumeiropas val-

stīs” ir Gētes institūta, fonda “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” 

(EVZ), sabiedriskā labuma organizācijas “Hertie-Stiftung” un Vācijas 

skolu sistēmas ārvalstīs centrāles projekts. 2016. gadā konkursā piedalī-

jušies vairāk nekā 2300 skolēnu no 157 skolām.   

Starptautiskā fināla informatīvie atbalstītāji bija Radio Wave un Radio 

Prag. 
 

Plašāka informācija par projektu “Pasaules jaunatne debatē”:  

Vāciski: www.jugend-debattiert.eu  
Latviski: www.goethe.de/latvija/skolenudebates 
Video: www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA  
Facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paziņojums presei 
 

Pasaules jaunatne debatē 

Jubilejas fināls  

Pasākuma patrons –  

Karels Švarcenbergs 

 
 
Foto materiāls lejupielādei: 
http://www.jugend-
debattiert.eu/service/bildergalerie.html 

 
 
 
Kontakti 
 
Kristīne Kļaustiņa 
Projekta koordinatore Latvijā 
Goethe-Institut Riga 
Tel. +67508200 
jdi@riga.goethe.org 

 

 

Tatjana Sinkova 
X Starptautiskā fināla preses asistente 
Goethe-Institut Prag 
Tel. +420 607 399 942 
tatyana.synkova.extern@prag.goethe.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prāgā, 2016. gada 23. septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.goethe.de/latvija/skolenudebates
http://www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA
http://www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
http://www.jugend-debattiert.eu/service/bildergalerie.html
http://www.jugend-debattiert.eu/service/bildergalerie.html
mailto:jdi@riga.goethe.org
mailto:mailtotatyana.synkova.extern@prag.goethe.org
mailto:mailtotatyana.synkova.extern@prag.goethe.org


 
 

 

 

X Starptautiskā fināla dalībnieki: 

 

 

1. vieta: Kois Ngujens, Prāga 

2. vieta: Egle Karpauskaite, Kauņa 

 

3. vieta: Maja Šūlmane, Sanktpēterburga 

4. vieta: Martina Ērme, Tallina 

 

 

Visi X Starptautiskā fināla nedēļas dalībnieki (valstu uzvarētāj 2016. 

gadā): 

 

Igaunija: 

Pauleta Talmona, Tallina 

Martina Ērme, Tallina 

 

Latvija: 

Ņikita Stepanovs, Rīga 

Sanija Zeiferte, Rīga 

 

Lietuva: 

Lisa Bajera, Viļņa 

Egle Karpauskaite, Kauņa 

 

Polija: 

Damiana Čempiels, Stšelce Opolske 

Emilia Cebula, Krapkovice 

 

Krievija: 

Anna Morozova, Maskava 

Maja Šūlmane, Sanktpēterburga 

 

Slovākija: 

Ema Bohumelova, Bratislava 

Kristina Doubkova, Bratislava 

 

Slovēnija: 

Anja Zadraveca, Beltinci 

Janko Staričs, Novomesto 

 

Čehija: 

Kois Ngujens, Prāga 

Kristina Pržikrilova, Brno 

 

Ukraina: 

Antons Douginets, Kijeva 

Jevgenija Čerkasova, Harkiva 

 

Ungārija: 

Patriks Niks, Pēča 

Dora Budai, Budapešta 


