
Brauciens uz Briseli pie Sandras Kalnietes 2015 

Laikā no 2015. gada 5. līdz 7. maijam mums, Laurim Skraucim (10.b) un Artūram Bumbierim (10.a), bija iespēja 

apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē, piedalīties vairākos pasākumos, kas bija saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas 

Savienībā un mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu.  

Lai gan brauciens ilga nepilnas 3 dienas, ļoti krāšņu šo būšanu Briselē padarīja diena parlamentā. No rīta bija informatīva 

prezentācija par Eiropas Parlamentu, tā darbību kopumā un mūsu valsts astoņu deputātu ieguldījumu.  Mēs ieskatījāmies 

galveno sēžu zālē, kurā notiek svarīgo lēmumu pieņemšana.  

Tieši mūsu vizītes dienā Eiroparlamenta ēkā tika atklāta foto galerija “25 mirkļi…”, kurā atainoti spilgtākie notikumi Latvijā 

no neatkarības atjaunošanas līdz prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Izstāde bija veltīta Latvijas neatkarības 

atgūšanai 1990. gadā un tā skatītāju vērtējumam bija nodota jau pirms tam Rīgā. Atklāšanu vadīja Latvijas un Īrijas spīkeres. 

Viņas runāja par Latvijas tautas vēlmēm  un cīņas sparu, atgūstot neatkarību, kā arī par veikumu un attīstību šajos 25 gados. 

Atklāšanas pasākumā radās iespēja īsai sarunai ar Sandru Kalnieti. Tikšanās noslēgumā  kā piemiņas velti par mūsu 

viesošanos Eiropas Parlamentā, dāvājām Sandrai Kalnietei un Eiropas Parlamenta muzejam suvenīrus – šim pasākumam 

speciāli veidotus Ādažu mākslinieces Ingas Pērkonas veidotus māla svilpauniekus.  

Klātienē varējām klausīties īpaši interesantu diskusiju “Karš un miers. 1945. – 2015.”, kurā politiķi un vēsturnieki sprieda 

par nozīmīgām problēmām saistībā ar Otrā pasaules kara beigu 70. gadadienu. Diskutēja arī par Eiropas Savienības valstu 

un Krievijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar kara un miera tēmu.  

Šīs dienas noslēgumā mēs piedzīvojām Latvijai veltītu krāšņu vakaru. Svinīgos apstākļos Eiropas Parlamenta modernās 

mākslas kolekcijai tika dāvināta  Purvīša balvas nominanta Kaspara Teodora Bramberga glezna „Trīs formas 01”. Tad 

kļuvām ļoti unikāla koncerta klausītāji, kad kopā ar erkusionistu Arti Orubu un basistu Andri Grunti uz skatuves kāpa Laima 

Jansone ar savu etnogrāfisko kokli. Īpaši skaisti meitene spēlēja elektrisko kokli, un katrs skaņdarbs bija unikāls 

audiovizuāls priekšnesums.  

Vakara noslēgumā baudījām karaļu cienīgas uzkodas, kuras arī apbrīnojām, jo tās bija pilnīgs roku darbs, par katru sīkumu 

bija padomāts un to autors bija Latvijā pazīstamais šefpavārs Raimonds Zommers. 

Vēlā vakara stundā, kājām atgriežoties no Eiropas Parlamenta, priecājāmies par Briseles vecpilsētas savdabīgo arhitektūru, 

izgaismotu košās krāsās, ielu muzikantu spēli un baudījām unikālās beļģu vafeles.  

Vēlamies pateikties Eiropas klubiņam un Sarmītei Savickai, Liānai Pumpurei, Sandrai Kalnietei un visai Eiropai par šo 

iespēju gūt jaunu pieredzi un izbaudīt šādu izaicinājumu. 

Ikvienam skolēnam no jums novēlam piedalīties projektos un rīkoties, jo ir ļoti daudz iespēju, tās tikai jāizmanto. 

L.Skraucis (10.b)  

 

 

 



Vizīte Eiropas Parlamentā 2015 

  Pēc Eiropas kluba paustās intereses par Eiropas Parlamenta darbību tika saņemts uzaicinājums 

no Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes doties vizītē uz Briseli. Tā 2015.gada 15. 

septembrī Aleks Marks Krusts (11.a), Kārlis Ruks (11.b), Lauris Rodionovs (12.a) un Adrians 

Grintāls (12.b), kā arī Eiropas kluba vadītāja Sarmīte Savicka iepazinās ar Eiropas Parlamenta 

darbu. Informatīva prezentācija par Eiropas Parlamentu darbību, plenārzāles apmeklējums un 

tikšanās ar Sandru Kalnieti radīja lielāku izpratni par parlamenta funkcijām  un politiskajām 

aktualitātēm šobrīd. Veiksmīgā intervijā ar Sandru Kalnieti uz iepriekš sagatavotajiem 

jautājumiem tika noskaidrotas atbildes, kas sekmēs Eiropas kluba nākošā projekta izstrādes gaitu.  

Aleksis – Īsumā sakot ceļojums bija piedzīvojumu pilns. Īstenojām savu mērķi, kas bija uzdot 

jautājumus, kā arī parunāt ar S.Kalnieti. Apskatījām kara muzeju, vecpilsētu un nogaršojām fantastiski garšīgās vafeles. 

Kopumā esmu ļoti apmierināts ar ceļojumu. Ieguvām jaunus kontaktus, paplašināju savu skatu uz pasauli un ieguvu jaunu 

neformālās izglītības pieredzi. 

Kārlis – Iepazināmies ar darbu Eiropas Parlamentā un ieguvām daudz vairāk saprašanas par politiku. Vēl sanāca apskatīt 

vecpilsētu un kara muzeju. Neskatoties uz dažādajiem laika apstākļiem, brauciens izdevās lielisks. 

Lauris – Eiropas Parlamentā bija ļoti interesanti. Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei mēs uzdevām pāris 

jautājumu par mūsdienu aktuālajām tēmām.  Visvairāk man patika, kā garšo tur taisītās vafeles – nepārspējami gardas. 

Briselē viss ir teicams. Personīgi patika Briseles vecpilsētas izsmalcinātā un skaistā arhitektūra, ka pašam gribētos tur 

dzīvot. Skaista bija Beļģijas karaļa pils  un  sv. Miķeļa katedrāle. Paldies par iespēju iepazīt Eiropas Parlamentu un Beļģijas 

galvaspilsētu.  

Adrians- Kopumā brauciens uz Briseli bija izdevies. Aplūkojām Eiropas Parlamentu, Eiropas Kvartālu. Noklausījāmies 

S.Kalnietes asistentu lekcijas, vēlāk runājām ar pašu S.Kalnieti. Tajā pašā dienā paguvām apskatīt eksponātus kara un auto 

muzejā, vecpilsētu, Rātslaukumu, karaļa pili. Kopumā var teikt, ka ir izveidojies labs priekšstats par EP un Briseli. 

  

 
 

 


