
 
Konkursa “Pasaules jaunatne debatē” X Starptautiskā fināla nedēļa Prāgā  

 

Ņikita Stepanovs un Sanija Zeiferte pār-
stāvēs Latviju konkursa „Pasaules jaunat-
ne debatē“ Starptautiskā fināla nedēļā 
Prāgā 

No 2016. gada 19. līdz 23. septembrim konkursa “Pasaules 

jaunatne debatē” uzvarētāji no desmit Centrālās un Aus-

trumeiropas valstīm pulcēsies Prāgā, lai Starptautiskajā 

finālā noskaidrotu labāko debatētāju. Mūsu valsti konkur-

sā pārstāvēs 2016. gada Latvijas fināla uzvarētājs Ņikita 

Stepanovs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un otrās vietas 

ieguvēja Sanija Zeiferte no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas. 

Čehijas galvaspilsētā viņi kopā ar konkursantiem no Igau-

nijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, Krievijas, Slovākijas, Slo-

vēnijas, Ukrainas un Ungārijas divās kvalifikācijas kārtās 

un pusfinālā cīnīsies par iespēju piedalīties fināla debatēs, 

kas 2016. gada 23. septembrī norisināsies centrā “Prāgas 

krustojums”. Fināla nedēļā notiks debates par bezmaksas 

sabiedrisko transportu lielpilsētās, par eitanāzijas legali-

zāciju un Ženēvas Konvencijā noteiktā bēgļa statusa iero-

bežošanu. Starptautiskajā finālā četri labākie jaunie orato-

ri debatēs par jautājumu „Vai valsts, kas organizē dopinga 

lietošanu, jāizslēdz no starptautiskām sacensībām?”. 

Ik gadu Starptautiskā fināla nedēļa ir konkursa kulminācija. Fināla nedē-

ļas dalībnieki pagājušajos mēnešos vairākās atlases kārtās skolu, reģio-

nu un valsts līmenī sevi apliecinājuši kā labākie daudzu konkursantu vidū 

un kvalificējušies startam Prāgā. Konkursā “Pasaules jaunatne debatē” 

žūrija punktus piešķir par temata pārzināšanu, pārliecinošiem argumen-

tiem, bet jo īpaši – par spēju ieklausīties sarunu biedra teiktajā un rea-

ģēt uz viņa sacīto.   

Desmit pastāvēšanas gados projekts “Pasaules jaunatne debatē” nemitī-

gi attīstījies, un par tā panākumiem cita starpā liecina aizvien pieaugo-

šais dalībnieku loks. Aizsācies 2005. gadā Čehijā un Polijā, projekts 

turpmākajos gados iekarojis savu vietu arī Baltijas valstīs, vēlāk – arī 

Ukrainā, Krievijā un Ungārijā.  No 2016. gada oficiālajā konkursā pieda-

lās arī Slovēnija un Slovākija. Priecājamies, ka X Starptautisko finālu va-

ram atzīmēt desmit dalībvalstu saimē. 

„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 pārvaldes projekts. Projekta mērķis ir stiprināt 

debates kā demokrātisku instrumentu diskusijās par cilvēktiesībām un to 

vēsturisko kontekstu, kā arī veicināt demokrātiju un savstarpējo sapra-

šanos dažādu tautu jauniešu vidū. Lai sekmētu vācu valodas zināšanas 

projekta valstīs, konkurss norisinās vācu valodā.  

Starptautiskā fināla informatīvie atbalstītāji – 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 
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Kristīne Kļaustiņa 
Projekta koordinatore Latvijā 
Goethe-Institut Riga 
Tel. +67508200 
jdi@riga.goethe.org 
 

Daniela Vuca 
Pasaules jaunatne debatē 
Prese un sabiedriskās attiecības 
Goethe-Institut Prag 
Tel. +420 221 962 299 
Daniela.Wutz@prag.goethe.org 

 

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