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Pasaules jaunatne debatē 10. Latvijas fināls 
 

Pavels Hluško no Rīgas pārliecina ar savām retorikas 
prasmēm un uzvar konkursā Pasaules jaunatne debatē  
 
2015. gada 22. aprīlī Rīgā vācvalodīgā retorikas konkursa „Pasaules jaunatne 
debatē” Latvijas finālā norisinājās aizraujošas un spraigas debates par 
jautājumu „Vai Latvijā būtu jālegalizē viendzimuma partnerattiecības?“.  
Debatēs piedalījās četri jaunieši, no kuriem divi iestājās „par”, bet divi – 
„pret” viendzimuma partnerattiecību legalizāciju, attiecīgās pozīcijas 
iepriekš izlozējot.  Debatētājiem bija 24 minūtes laika, lai  sarunu biedrus un 
žūriju pārliecinātu par savu pozīciju. Pavels Hluško (Pavel Hlushko) no J.G. 
Herdera Rīgas Grīziņkalna visdusskolas izcēlās ar labām klausīšanās 
prasmēm un pārliecinošiem „pret” argumentiem, kļūstot par 10. Latvijas 
fināla uzvarētāju. 
 
Kopā ar otrās vietas ieguvēju Kārli Blūmu no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 
Pavels Hluško pārstāvēs  Latviju starptautiskā fināla nedēļā, kas no 19. līdz 24. 
oktobrim norisināsies Rīgā.  Sacenšoties ar Igaunijas, Lietuvas, Polijas, 
Krievijas, Čehijas, Ukrainas un Ungārijas konkursa uzvarētājiem, Latvijas 
pārstāvji cīnīsies par uzvaru starptautiskajā finālā.   
 
Latvijas Universitātes Mazajā aulā publika ar interesi klausījās debatēs un 
jauniešu sniegumu atzinīgi novērtēja ar skaļiem aplausiem. Skatītāju rindās 
bija arī tādi goda viesi kā Vācijas vēstniece Andrea Viktorīna, Austrijas 
vēstnieks Dr. Arads Benke, LR izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Sanda 
Brūna. Diskusiju nozīmi savā apsveikuma runā uzsvēra Sanda Brūna: „Es pati 
atceros skolas laikus, kad ar draugiem piedalījāmies debašu turnīros – tās bija 
mūsu pirmās argumentētās diskusijas par globālo sasilšanu, vienlīdzīgām 
tiesībām vīriešiem un sievietēm, par kultūru, vēsturi un citām sabiedrībai 
nozīmīgām tēmām. Mēs mēdzām teikt, ka “tikai argumentētās diskusijās 
dzimst patiesība”, un tieši tas mūs iedvesmoja meklēt atbildes uz saviem 
jautājumiem.“ 
 
Konkursa Pasaules jaunatne debatē mērķis ir rosināt jauniešus Centrālās un 
Austrumeiropas valstīs diskutēt par aktuāliem sabiedriski politiskiem 
tematiem. Turklāt, debatējot vācu valodā, skolēniem ir iespēja izmantot un 
uzlabot savas svešvalodas prasmes.  Latvijā konkurss Pasaules jaunatne 
debatē notiek kopš 2005. gada. Šajā mācību gadā projektā iesaistījušies 175 
skolēni deviņās Latvijas skolās.   
 
„Pasaules jaunatne debatē – konkurss Centrālās un Austrumeiropas valstīs” ir 
Gētes institūta, fonda „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ), 
sabiedriskā labuma organizācijas „Hertie-Stiftung” un Vācijas skolu sistēmas 
ārvalstīs pārvaldes projekts. 
 
 
Plašāka informācija par projektu Pasaules jaunatne debatē: 
 

 Latviski: https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/unt/ver/jdi.html 

 Vāciski: www.jugend-debattiert.eu  

 Video: http://www.youtube.com/watch?v=ggbJoQ6A9QA  

 Facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 
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Foto materiāli lejupielādei 
pieejami: http://www.jugend-
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Kontakti: 
 
Kristīne Kļaustiņa 
projekta koordinatore Latvijā  
Goethe-Institut Riga 
Tel. +371 67 508200 
jdi@riga.goethe.org 
 
Anete Rihtere Juta 
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs 
pārvaldes eksperte Latvijā  
Tel. + 371 24 796625 
riga@auslandsschulwesen.de 
 
Tatjana Sinkova 
Prese un sabiedriskās attiecības     
Goethe-Institut Prag 
Tel.: +420 221962 224  
jdipresse@prag.goethe.org 
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