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Brisele, Eiropas Parlaments
Un kas tad notika tajā tālajā 2005.gada maijā, gadu pēc tam, kad Latvija bija kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas
Savienības (ES) dalībvalsti? Tas bija brīdis, kad, novērtējot Eiropas kluba „Mazie eiropieši” darbību un vēlmi
iesaistīties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, tā aktīvistiem bija unikāla iespēja gan vidusskolas, gan Eiropas
kluba vēsturē pirmo reizi viesoties ES lēmējvaras institūcijā – Eiropas parlamentā Briselē un tikties ar vienu no
tobrīd populārākajiem politiķiem – Ģirtu Valdi Kristovski.
Šis brauciens bija kas jauns, jo ierasto mācību ekskursiju ietvaros nav iespējami tik nelielā laika sprīdī uzņemt
neaprakstāmus iespaidus redzesloka paplašināšanai. Gan tā saucamā politinformācija, gan vizuālais efekts, spēja
atstāt patīkamas atmiņas ikviena dalībnieka prātos, ņemot vērā to, ka unikālākais pasākums bija Latvijas
neatkarības un demokrātijas simbola – Brīvības pieminekļa miniatūras atklāšana „Mini Eiropas” parkā.
Šis bija simbolisks brauciens, kas iezīmēja kluba vadības padarītā efektivitāti un pierādīja to, ka, ja pastāv īpaša
vēlme kaut ko sasniegt, viss ir iespējams – ne tikai piedalīties radošo eseju vai fotogrāfiju konkursos, bet arī
parādīt savā prāta plašumus, motivējot savu vēlmi piedalīties šajā braucienā. Šis brauciens kļuva par tradīciju
tam, ka ik gadu pavasarī Eiropas kluba jaunieši nododas izpētes darbam par Eiropas kopienai svarīgām lietām.
E.Ikstens 2012.
Dalībnnieki: Sarma Jēkabsone – Ādažu vidusskolas direktora vietniece un Eiropas kluba pārstāvji:
Edgars Ikstens- kluba prezidents (11.a); Artūrs Sabūrovs – kluba viceprezidents (11.a); Iveta
Balaševa ( 11.a)
... Briselē jaunieši pabija Latvijas oficiālās delegācijas sastāvā, kas piedalījās svinīgajā brīdī, kad Brīvības
pieminekļa makets pievienojās parkā “Mini Eiropa” izvietotajiem Eiropas valstis raksturojošajiem arhitektūras
un kultūras objektiem ... . Lai nokļūtu Briselē, notikusi sarakste ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu Ģirtu Valdi
Kristovski, bija jāveic dažādas pārbaudes, tostarp eseju rakstīšana par Eiropas Savienību un EP. Katrs EP
deputāts gada laikā var uzaicināt noteiktu skaitu interesentu, kas uz Briseli vai Strasbūru dodas par EP
līdzekļiem....
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