
Kā mēs Anglijā par superzvaigznēm kļuvām 

Ir dzestrs 25. marta rīts. Pilsētas ielas ir klusas un mierīgas, taču pie Preiļu Valsts ģimnāzijas 
durvīm valda negaidīta rosība. 8 skolnieces (Santa, Violeta, Marina, Dace, Ieva, Lauma, Laura, 
Austra) un divas skolotājas (Anna Verza un Ilze Rožinska) ir gatavas doties uz Angliju Comenius 
starptautiskā projekta „Eiropas jauniešu forums” ietvaros. Protams, ir jūtams satraukums, taču pēc 
2008. gada 5. - 8. novembrī notikušās projekta dalībnieku pirmās tikšanās tepat Latvijā, varat kaut 
nedaudz iedomāties, kā viss notiks.  

Pēc dažu stundu lidojuma bijām tālu no mājām – Londonā, kur jau nepacietīgi gaidīja 
jaunieši no Vācijas. Kopā ar viņiem devāmies tālāk – uz Yeovilu, kas gluži tāpat kā Preiļi atrodas 
aptuveni 3 stundu braucienā no galvaspilsētas. Garās stundas ceļā nebūt nebija vieglas, taču, 
beidzot nokļūstot galamērķī- Prestonas biznesa un uzņēmējvadības koledžā, ikviena acīs iedegās 
neviltots prieks. Drīz vien cita pēc citas ieradās mūsu viesģimenes un kopā steidzāmies uz 
jaunajām mājvietām. Kā pēc tam atzina Violeta, interesanti likās sēdēt pie viena galda ar pavisam 
svešiem cilvēkiem, taču tā bija lieliska iespēja daudz labāk iepazīt angļu kultūru, tradīcijas un 
ikdienu. Visu daudz vieglāku padarīja tas, ka ikviens pret mums izturējās draudzīgi, atsaucīgi un 
laipni. Skolotāju Annu, kas bija arī visa projekta koordinatore, priecēja tas, ka šis brauciens bija 
labs valodas treniņš visām brauciena dalībniecēm, īpaši piecām trešo kursu jaunietēm, kuras pēc 
nepilniem 2 mēnešiem kārtos centralizēto eksāmenu angļu valodā.  

Otrā diena Anglijā bija pati darbīgākā. Jau no paša rīta apskatījām Prestonas skolu, kurā 
mācās jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadiem, un nonācām pie atziņas, ka mūsu Preiļu Valsts 
ģimnāzija nebūt nav sliktāka par angļu skolu. Angļi bija arī sagatavojuši nelielu muzikālu 
koncertiņu, pēc kura sākam pašu galveno - debates un dalībvalstu vizītkartes. Droši varam teikt, ka 
patīkami izcēlāmies uz citu valstu fona, jo prezentācijas laikā bijām ģērbušās Preiļu un Aizkalnes 
tautas tērpos un dziedājām dziesmas latgaliešu valodā. Tieši tas arī mūsu uzstāšanos padarīja īpaši 
saistošu un interesantu. Pēc šī projekta gan mūsu viesģimenes, gan angļu un vācu skolotāji ļoti 
atzinīgi novērtēja to, ka par spīti dažādiem laikiem un latvieši ir spējuši saglabāt savu nacionālo 
identitāti un kultūrmantojumu, kas ir tautas bagātība un padara mūs viegli pamanāmus citu 
Eiropas Savienībā dzīvojošu „slavenību apsēsto kultūru” valstu vidū. Starptautisko konferenci 
atklāja Eiropas Parlamenta deputāts Misters Grahams Watsons, un tagad varam sevi saukt arī par 
Eiropas mēroga zvaigznēm, jo mūsu valsts prezentācija tika filmēta un konferences atklāšanu varēs 
redzēt kanālā Euro News maija sākumā.  

Projekta galvenais mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību dažādām sociālām problēmām, 
to ietekmi uz sabiedrību un iespējamiem risinājumiem, tādēļ jau Latvijā bijām sagatavojušas 
prezentāciju par alkohola atkarību Latvijā un Preiļos. Arī Vācijā tā ir ļoti aktuāla problēma, bet 
angļu jaunieši runāja par dažādiem stereotipiem un vardarbību. Pēc tam jaunieši no visām 3 
partnervalstīm debatēja, analizēja un izteica savas idejas, kā mazināt sociāli aktuālo problēmu 
ietekmi uz sabiedrību.  

Kad nopietnā debašu daļa bija beigusies devāmies uz Yeovilas domi un nelielā pastaigā pa 
pilsētiņu. Visas latviešu meitenes bija ļoti priecīgas redzot, ka Anglijā jau iestājies pavasaris- zaļa 
zālīte, lielas ziedošas narcises un tulpes, plaukstoši krūmi. Pilnībā apstiprinājās arī stereotips par 



lielām, sakoptām un gandrīz vienādām angļu mājam un vienmēr mainīgo laiku. Vakara noslēgumā 
visi devāmies spēlēt boulingu, kas ir gluži tāds pats kā Latvijā.  

Ikvienai projekta dalībniecei visspilgtāk atmiņā palikusi trešā diena un Londonas apskate, 
kur visi kopā baudījām fantastisko skatu uz pilsētu no slavenās „Londonas acs” un varējām 
apmeklēt Lielbritānijas parlamentu, ieskatīties tā vēsturē un ikdienā. Protams, neiztika arī bez 
pavisam sievišķīgas nodarbes - iepirkšanās.  

Tā nu pienāca pēdējā mūsu viesošanās diena, kurā paspējām gan vienoties par nākošās 
konferences tēmu, mērķiem un mājasdarbiem, gan aprunāties ar Lielbritānijas parlamenta 
deputātu Misteru Davidu Lawu, gan noskatīties futbola maču, kas neapšaubāmi ir populārākais 
angļu sporta veids, gan vakarā kopā ar viesģimenēm iepazīt tradicionālo ķegļu spēli, kas izraisīja 
ļoti patīkamas emocijas. Bet jau nākamās dienas rītā atkal devāmies uz lidostu, lai dotos atpakaļ uz 
Latviju.  

Visas dalībnieces atzina, ka laiks bija ļoti labi saplānots un ne mirkli nebija garlaicīgi, taču 
pietrūka laika, lai visi jaunieši labāk varētu iepazīties savā starpā. Ikvienai no mums šī bija lieliska 
pieredze un iespēja gūt neaprakstāmus iespaidu, paplašināt redzesloku, un par to vislielākais 
paldies jāsaka skolotājai Annai, kura paveica ļoti smagu darbu plānojot un organizējot šo projektu. 
Bet vislielākais prieks ir par to, ka nekas nebeidzas, jo jau 5. novembrī notiks nākošā konference 
Nīderlandē.  

Ieva Pakere, Projekta dalībniece 
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Visu 3 valstu jaunieši apspriež dažādas aktuālas problēmas. 



 

Ekskursijā pa Prestonas skolu 

 

Mūsu valsts vizītkarte, kas izraisīja patiesu interesi 

 



 

Latviešu un angļu meitenes pie milzīgā „London eye” 

 

Visi projekta dalībnieki pie slavenā „Big Ben” 

 



 

Pēdējais vakars Anglijā - pēc jautrās ķegļu spēles 

 


