Skolēnu vizīte „KarMUN 2016”,
Budapeštā, Ungārijā.

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolēnu šī gada martā piedalījās internacionālajā Apvienoto Nāciju
Organizācijas modelēšanas konferenci „KarMUN 2016”. No mūsu skolas tika izvirzīti 8
delegāti, Marta Līva Spriņģe, Krista Tingbranda, Nikola Upīte, Daniels Šterns, Kristaps
Mednis un Daniels Raugevičus no 11.SB klases un Anete Upeniece un Helēna Korolonoka no
10.SB klases, kas reprezentēja Latviju un mūsu skolu šajā starptautiskajā pasākumā, ko
ikgadēji organizē Karinthy Frigyes Gymnasium Ungārijā.
Kopā ar diviem skolotājiem, Ingu Treimani un Imantu Breidaku, skolēni devās četru dienu
vizītē uz Karinthy Frigyes Gymnasium Ungārijā, Budapeštā, kurā norisinājās debates un
oficiālie konferences pasākumi. Dzīvošana tika organizēta viesģimenēs, kas bija lielisks veids
kā iepazīt Ungāru kultūrtu, izveidot ciešas saites ar draugiem un apgūt pilsētu. Ceļā uz un no
Ungārijas tika pavadīts ilgs laiks, ar lidmašīnu lidojot caur Frankfurti, tomēr arī tad
piedzīvojumu netrūka. Mājup braucot paspējām apskatīt Frankfurtes vecpilsētu un
neskaitāmos gājēju tiltus pār Mainas upi.

Budapešta ir skaista pilsēta ar vairākām monumentālām celtnēm. To, cik bagāta ir ungāru
kultūra, sapratām jau „KarMUN 2016” atklāšanas ceremonijā, kas tika organizēta Ungārijas
parlamenta ēkā. Ungārijas parlamenta ēka ir grandioza, un mums tika dota iespēja pirmos
iespaidus par konferenci gūt esot parlamenta dalībnieku sēdvietās, kur paši sajutāmies kā
diplomāti. Atklāšanas ceremonijā ar sagatavoto runu Amerikas Savienoto Valstu viedokli
aizstāvēja Daniels Šterns.

„KarMUN 2016” pulcēja ap 200 skolēnu no dažādām pasaules valstīm, un šī bija lieliska
iespēja dalīties ar viedokļiem un iegūt jaunus draugus. Noderīga bija arī komunikācija ar
citiem IB studentiem. Debašu laikā uzzinājām citu uzskatus dažādu globālu problēmu
jautājumus, un bija interesanti redzēt, kā tie tiek pamatoti. Katrs pārstāvējām kādas valsts
viedokli kādā no Apvienoto Nāciju Organizācijas orgāniem. Kristaps Mednis un Helēna
Korolonoka bija Austrālijas delegāti Futuristic Security Council (Nākotnes Aizsardzības
padome), Nikola Upīte un Daniels Raugevičus bija Apvienotās Karalistes delegāti G13
komitejā, Marta Līva Spriņģe bija Amerikas Savienoto Valstu delegāte Human Rights
Council (Cilvēktiesibu padome), Krista Tingbranda aizstāvēja Apvienotās Karalistes viedokli
Social, Humanitarian and Cultural Committee (Sociālā, Humanitārā un Kultūras komiteja),
Daniels Šterns bija Amerikas Savienoto Valstu delegāts Economic and Social Council

(Ekonomiskā un Sociālā padome) un Anete Upeniece pārstāvēja Nīderlandi North Atlantic
Council (Ziemeļatlantijas padome).

Skolēni no 10. un 11. klasēm brauciena laikā apguva jaunas zināšanas, diplomātiskās
prasmes, guva neaizmirstamu pieredzi un pilnveidoja savas angļu valodas prasmes. Mēs esam
patiesi pateicīgi par šo iespēju piedalīties tik plaša mēroga starptautiskā pasākumā, un esam
iedvesmoti turpmākai sadarbībai!
Rakstīja:
Marta Līva Spriņģe 11.sb
Krista Tingbranda 11.sb

