Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai

APKĀRTRAKSTS

“MĒS PAŠI!”

2014. gada februāris - 2014. gada decembris

55. Numurs

Kalendārs
Pasākums

Norises datums Mēnesis

ALF tikšanās
Hausa dzimšanas dienas svinības

07.-08.02.
08.02

Sveču vakars

27.02.

Skola 2014

28.02.-02.03.

Erudīcijas konkurss par prezidentūru “Tu.Rīga.Eiropa.”

Marts-Jūnijs

yMED Jelgavā

17.-22.03.

Jauno biedru apmācības 12h
Vizīte Lietuvā
EYE14
Eurodesk apmācības
ALF filma “Art War”
Atpakaļ uz skolu

12.04.
15.-16.04.
07.-13.05.
16.-17.05.
20.05.
Aprīlis-Maijs

Eiropas Klubu pedagogu tikšanās

16.06.

Laivu brauciens

28.-29.06.

Jaunatnes forums 2014

03.-04.07.

SKYLINE

11.-20.07.

NVO vasaras akadēmija 2014

06.-08.08.

Hausa vasaras nomente

18.-24.08.

Jauna Eiropas kluba dibināšana

Septembris

Neformālā izglītība cietumos

Sept.-Novembris

“Zem viena jumta”

01.09.

Atbrauc brīvprātīgie- Paula un Paulius

03.-04.09.

“Īsts piedzīvojums Mangaļsalā”

12.-14.09.

Kopsapulce

20.09.

Reinventing democracy

27.09.-01.10.

2

Februāris

Marts
Aprīlis

Maijs

Jūnijs
Jūlijs
Augusts

Septembris

Kalendārs
Pasākums

Norises datums Mēnesis
Mazais pilsonis
Zelta rudens pārgājiens

Oktobris
11.-12.10.

Apmācības Itālijā

13.-17.10.

Valdes trenniľš

18.-19.10.

Jauniešu apmaiľa “Youth employment and youth
entrepreneurship- Start up”

03.-11.11.

ES info forums
Apmācības Lietuvā
Rīga dimd forums

10.11.
09.-16.11.
20.11.

Ādaţu konference

02.12.

Vasaras kokteilis

08.12.

Hausa Ziemassvētki

19.12.

Oktobris

Novembris

Decembris

Redaktora ziľojums
Sveiks Hausist!
Ja tu esi palīdzējis šī apkārtraksta tapšanā, tad tu jau visticamāk zini manu vārdu,
iespējams arī to, kas tad aiz šī vārda slēpjas. Ja nē- tad čau! Mans vārds ir Krista un es
esmu pavisam jauna un nezināma lielākajai daļai Hausa (apkārtraksta tapšanas brīdī
esmu vien biedra kandidāta statusā). Lai nu kā, šogad šis nozīmīgais uzdevums sastādīt apkārtrakstu - ir nonācis manās rokās.
Šis izdevums ir īpašs ar ne tikai to ka ir apkopoti 11 mēneši, bet arī ar to, ka šogad
Portretu galerijā tiek izcelti veseli 2 cilvēki! Ceru gan, ka tu uzreiz nešķirsi uz pēdējo lapu,
lai uzzinātu, kas viľi ir, bet gan pacietīsies un iesi cauri visam apkārtrakstam pakāpeniski,
jo pa vidu ir daudzi aizraujoši raksti gan par Hausa dzimšanas dienas svinībām, gan
apmaiľas vizītēm, gan citiem aizraujošiem projektiem un notikumiem. Kā arī ir īpašs
ziľojums no brīvprātīgajiem, par viľu pirmajiem iespaidiem Latvijā.
Liels paldies Rutai, par to, ka uzticēji man šo uzdevumu, Paulai Ū. un Eduardam, par
palīdzību darbā ar sarežģīto maketēšanas programmu un trūkstošo bilžu iesūtīšanu, kā arī
visiem pārējiem, kas atbildēja uz maniem e-pastiem un iesūtīja savus rakstiņus un bildes.
Novēlot patīkamu lasīšanu,
Krista Mirsepa
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Prezidenta piezīme
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Februāris

HAUSA DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS
izgatavotajiem
āţragiem
un
kimbaliem, lai kopā ar valdi izveidotu pirmo
Hausa orķestri un vienotos kopīgā dziesmā
- Odā priekam. Tā visus sajūsmināja tik ļoti,
ka dziedāts tika vēl ilgi. Krāšľo simpoziju
papildināja arī spēles un priekšnesumi.
Protams, protams, neviena Hausa
dzimšanas diena nevar iztikt arī bez Hausa
zupas un svētku tortes. Šīs tradīcijas tiek
ievērotas no gadsimta gadsimtā, un arī
svinības senajā Grieķijā nebija izľēmums ikkatra gastronomiskā vēlme tika piepildīta,
un visi devās prom apmierināti.

Mille viae ducunt homines per saecula
Romam, tas ir, uz Hausa dzimšanas
dienu.Šogad 8. februārī visi ceļi veda uz
Hausa 19. dzimšanas dienas svinībām,
kurās katrs viesis tika pielīdzināts dievam.
Pēc šīm dzīrēm ir absolūti skaidrs, ka kluba
“Māja” birojs atrodas Olimpa kalnā, jo Hauss
ir pilns ar grieķu dievēm un dieviem, un
citiem godājamiem pilsoľiem. Tas bija
nojaušams jau dzimšanas dienas laikā,
redzot tik daudz baltās togās tērptu viesu,
turklāt vēlāk tika apstiprināts ar atzinības
rakstiem.
Pēc plašā simpozija atklāšanas,
iepazīšanās un iestiprināšanās ar sieru un
olīvām, svinētāji ķērās pie turpat

Paula Zbitkovska
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Marts

YMED JELGAVĀ
Šāgada16.–21.martāJelgavānorisinājās
projekts Jaunā Eiroparlamenta paaudze:
demokrātija vienotā Eiropā (yMED). Aptuveni
10 jaunieši no Latvijas kopā ar 60 jauniešiem
no 5 daţādām Eiropas Savienības valstīm
iejutās Eiropas Parlamenta deputātu lomās,
piedaloties Eiropas Parlamenta Simulācijas
spēlē.
Katram dalībniekam tika piešķirta valsts
un partija, kuras intereses dalībniekam visa
projekta laikā bija jāpārstāv. 5 dienas notika
daţādas diskusijas par tēmām, piemēram,
jauniešu bezdarbs, tika veidotas un aizstāvētas
rezolūcijas. Šajā projektā tika veikta visa
Eiropas Parlamenta darbības simulācija, tai
skaitā balsošana par rezolūcijām, partiju
tikšanās reizes un lobēšana.

Lai šim visam sagatavotos, mēnesi
iepriekš dalībniekiem bija
jāierodas uz
divu dienu sagatavošanas Inkubatoru,
kurā dalībnieki iepazinās, uzzināja vairāk
par projektu, Eiropas Savienību un
Eiropas Parlamentu. Šajā inkubatorā arī
tika sadalītas dalībnieku lomas.
Pēc projekta visi dalībnieki varēja doties
mājās ar jaunām zināšanām, piedzīvojumiem
bagātām atmiľām un jauniem draugiem.

Zanda Zvidriľa
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Februāris
ERUDĪCIJAS KONKURSS PAR PREZIDENTŪRU
“TU.RĪGA.EIROPA”
Kas ir Eiropas Savienība? Kādi ir tās mērķi
un uzdevumi? Ko tā spēj sniegt jauniešiem? Tieši
ar šādiem jautājumiem iesākās Klubs „Māja” šī
pavasara lielākais erudīcijas konkurss Rīgas
vidusskolēniem, kas norisinājās 3 kārtās.
Konkurss sākās maija sākumā un 1.
kārtā komandām bija jāpierāda savas erudīcijas
zināšanas, atbildot uz testa jautājumiem, kā arī
bija jārada jauns foto trendings, kuram bija jābūt
saistītam ar Eiropas Savienības vērtībām. Otro
kārtu sasniedza 5 komandas. Šīm komandām
2. kārtā bija paredzēts parādīt savu radošumu,
veidojot divus video. Tā kā 2. kārtas 1.
uzdevuma
nedēļā
norisinājās
Eiropas
Parlamenta vēlēšanas, jauniešiem bija jārada
video, kurā tiktu intervēti vairāki nejauši sastapti
cilvēki. Konkursa komandas arī bija aicinātas
uzdot daţādus radošus jautājumus par
gaidāmajām
vēlēšanām,
radot
iespēju
potenciālajiem vēlētājiem aizdomāties par
Eiropas Parlamenta vēlēšanu nozīmi. Otrajā
video komandām bija jāizveido reklāma, kurā
Eiropas Savienība tiek reklamēta kā komerciāls
produkts vai pakalpojums ar mērķi aktualizēt
ES
piedāvātās
daudzās
priekšrocības
jauniešiem.
Līdz finālam nonāca 3 labākās konkursa
komandas, kuras 6. jūnija pēcpusdienā satikās
Vērmanes dārzā, no kura tās tālāk devās
meklēt 6 kontrolpunktus daţādās Rīgas vietās,
piemēram, Spīķeros, Viesturdārzā, Esplanādē,
pie ES Mājās un citviet. Ar twitter palīdzību
komandas saľēma norādes par nākamo
kontrolpunktu, savukārt, kontrolpunktos tām

bija jāizpilda sportiski un radoši uzdevumi.
Komandām no daţādiem materiāliem bija
jāveido vislabākā dāvana EP deputātam,
bija jārada nākotnes vīzija Eiropas
Savienībai 2050. gadā, jāieklausās un
jāatšķir Latvijas astoľu jaunievēlēto Eiropas
Parlamenta deputātu balsis, kā arī jāizveido
performance par iespējām, ko piedāvā ES.
Kopumā visas 3 komandas veiksmīgi
veica uzdevumus un vakarā satikās
Kaľepes Kultūras centrā, kur notika 1. un 2.
kārtas radīto materiālu kopīga skatīšanās,
komandas prezentēja 3. kārtas uzdevumu
laikā izveidoto un pasākuma noslēgumā tika
noskaidrota
uzvarētājkomanda,
kas
pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāziju.
Paldies visiem dalībniekiem un arī
konkursa rīkotāju komandai par darbu, kas tika
ieguldīts šī konkursa rīkošanā un, cerams, jau
pavisam drīz Rīgas un parējās Latvijas jaunieši
varēs piedalīties jaunā, radošā konkursā, kas
apliecinās, ka Eiropas Savienība ir mūsu pašu
institūcija, kuru mēs varam saprast.
Nils Mosejonoks
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Aprīlis

JAUNO BIEDRU APMĀCĪBAS 12H
Hauss aug un attīstās, biedru
paaudzes nomainās, jauni cilvēki klāt nāk
un jaunas vēsmas nes.
12. aprīlis/ 12 stundas. Tāds, lūk, bija
Hausa Jauno biedru apmācību sauklis.
Un tieši tā – šo jauko sestdienas
dienu (īstenībā laika apstākļu ziľā ne tik
jauko) jauniešu pulciľš pavadīja apmācību
mājās, Jauniešu centrā “Kaľieris”.
Lai kādam jauniľajam nesanāk
izblamēties, esot organizācijā un īsti
nezinot, kas tas par brīnumu ir, kā arī lai jau
“pastāvējušajiem” biedriem zināšanas tiktu
atsvaidzinātas, Hauss rīkoja šīs intensīvās
apmācības, lai visiem top skaidrs.

aizskārām ES lietas ar visām tās vērtībām un
iespējām, gan kā pašiem tikt galā ar savu
projektu no A līdz Z, kā arī Ķengarags tuvāk
tika iepazīts. Pat akmens-šķēres-papīrītis
uzspēlēts! Un vispār, vai kādreiz ir bijis kāds
Hausa pasākums bez ēdiena kalniem? Aktīvs
smadzeľu darbs prasa tik daudz spēka un
enerģijas (labs aizbildinājums, ko? ), tāpēc
ľammas ir nepieciešamas daudz un dikti.

Aptuveni tā mēs to dienu pavadījām.
Redz, 12 stundās īsts hausists var visu
paspēt paveikt, tāpēc Jauno biedru
apmācības godam pavadītas.
Zane Kubuliľa

Šī bija tā reize, kad no visa tika
pabiščiņam, jo bija gan stāsti par Hausu
kātādu (struktūru, uzbūvi, vēsturi un ideju),
gan

8

Aprīlis

PREZIDENTŪRAS VIZĪTE LIETUVĀ
Šī gada pavasaris manā dzīves ceļā
tika piepildīts ar Baltijas valstīm un braucienu
uz Strasbūru, bet šis raksts tieši par godu
braucienam, kur kopā ar Latvijas biedrību un
nodibinājumu līderiem 15., 16. aprīlī devos
pieredzes apmaiľas braucienā uz Lietuvu, lai
paplašinātu izpratni par Lietuvas nevalstisko
organizāciju darbību prezidentūras laikā un
iepazītu kaimiľzemes kolēģus. Ja Strasbūras
brauciens, par kuru arī šajā pašā apkārtrakstā
tiek rakstīts, saistījās ar veidiem, kā izdzīvot 2
naktis autobusā ar draľķīgu pārtiku un
Eiropas Parlamenta ēka 5000 jauniešu
uzbrukuma rezultātā izskatījās pēc kārtīga
hosteļa ar smalkiem apsargiem, tad šis
brauciens bija pilnīgs pretstats.
Brauciena laikā latvieši Lietuvas Ārlietu
ministrijā satika Lietuvas NVO informācijas un
atbalsta centra pārstāvi, Lietuvas „ES māja”
pārstāvi, kā arī Lietuvas Ārlietu ministrijas
pārstāvjus, bet pēc tam sekoja iepazīšanās ar

pieredzes stāstiem no NVO puses, kuru vidū
bija Austrumu pētniecības centrs, Nacionālā
attīstības sadarbības nevalstisko organizāciju
platforma, Lietuvas Zaļie un Vienlīdzības
attīstības centrs. Tā kā nākamais ir Latvijas
prezidentūras gads, šī bija lieliska iespēja
saprast, kā NVO iesaistījās prezidentūras
norisē un ko tik lielizmēra pasākums nozīmē
NVO pārstāvim kā man.
Tomēr bez cītīga darba, runām un
cilvēku satikšanām organizatori bija tieši tik
laipni, lai iedotu arī nedaudz brīvā laika, ļaujot
mums Viļľā apmeklēt vēl neredzētos punktus,
kas man, cilvēkam, kas sen jau aizmirsis, kā
izskatās šajā pilsētā, deva iespēju beidzot
apskatīt slaveno Uţupi, par ko man joprojām
ir ļoti siltas atmiľas.
Ruta Beināre
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Maijs

EYE14
raksturīgo milzīgo atdevi un humoru, padarot
priekšnesuma mēģinājumus spraigā ideju
ģenerēšanas darbnīcā, apvienojot ar praktisku
sīkumu un izaicinājumu pārvarēšanu pašam
gatavošanās procesam, jo atrast naktsmītni,
izlemt par kopīgiem brīvā laika pavadīšanas
plāniem vai ceļošanas veidu uz Franciju var būt
tiešām aizraujoši. Tieši tā – mēs uzstājāmies
Eiropas Parlamentā ar priekšnesumu, kura
galvenādomabijavērstuzmanībuuzsabiedrībā
esošajiem maldīgajiem stereotipiem.
Gala rezultātā mēs izrādījām aizraujošu
priekšnesumu,
piedalījāmies
daţādos
pasākumos, lekcijās, diskusijās, spēlēs un
atraktivitātēs izglītojot paši sevi, jauniegūtos
draugus un biedrus, izbaudījām Francijas
unikālo atmosfēru gan daţādajos pasākumos,
gan iepazīstot pilsētu pašu spēkiem brīvajā
laikā pievēršoties Strasbūras vecpilsētas
senatnīgajam šarmam, kanāliem un sēru
vītoliem, frančiem pašiem un protams –
bagetēm. Un atvedām mājā miljoniem
patīkamu emociju, jaunu pieredzi, motivāciju
turpmākai darbībai un lepnumu, par paveikto.

„Can we laugh about anything? Yes, we
can” „You have to have a choice to
choose” „The story of my life”
Ar šādiem iedvesmojošiem un iztēli
rosinošiem pasākumu nosaukumiem uz „EYE
2014” tika aicināti jaunieši no visas Eiropas
2014.gada 9.maijā, lai trīs dienu garumā
kopīgi mācītos, apmainītos ar pieredzi, iegūtu
jaunus draugus un padarītu vairāk nekā 5000
balsis, kas pārstāv Eiropas jauniešu intereses
un idejas, dzirdamas Eiropas Parlamentā.
Arī Klubs „Māja” un Eiropas Klubu
biedri, draugi un pārstāvji devās uz Strasbūru
aizstāvēt Latvijas jauniešu ideālus un viedokli
par tādām tēmām, kā jauniešu nodarbinātība,
digitālā revolūcija, ES nākotne, ārpolitika,
cilvēktiesības un sociālās garantijas izglītība,
ilgtspēja un Eiropiešu vērtības. Tā bija lieliska
iespēja sadarboties ar jauniešiem un jauniešu
organizācijām no visas ES, kā arī paplašināt
savu redzesloku un pavērties uz notikumiem
no citu tautību skatupunkta.
Mūsu pārstāvju delegācija 20 cilvēku
sastāvā šim pasākumam pievērsās ar Hausam

Arvis Renckulbergs
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Maijs

ALF FILMA “ART WAR”
20. maijā filmas “Art War” ekranizācija,
festivāla “Otrpus Vidusjūrai” ietvaros, noritēja
kā iecerēts. Nevarētu gan teikt, ka kinoteātra
K-Suns zāle gāzās apkārt no cilvēku
pieplūduma, toties diskusiju intensitātes, kas
sekoja pēc filmas noskatīšanās, liecināja, ka
bija ieradušies aktīvisti, kurus filmā pārcilātās
tēmas tiešām neatstāja vienaldzīgus. Sarunās
ar filmas veidotāju un festivāla ciemiľiem no
Ēģiptes, skatītāji varēja uzzināt krietni vairāk
par pašlaik esošo situāciju Ēģiptē un vērot
kādas emocijas filma raisīja pašos Ēģiptes
pārstāvjos.
Emociju gamma, no smiekliem, līdz
nopietnām diskusijām aizskarā tādas tēmas,

kā politika, māksla, kultūra un cilvēktiesības.
Visasāk gan tika apspriests jautājums par
releģiju - par tās formu un izpausmes veidu,
kas atspoguļoja uzskatu daţādību starp
filmu veidotāju un filmas skatītājiem.
Kopumā, šis bija vēl viens kulturāls
“saldais ēdiens”, kurš pabaroja vairākus
dučus cilvēku.
Milzīgs paldies organizētājiem, filmu
veidotājiem un Annas Lindes fondam par
iespēju šo pasākumu realizēt.
Anna Sundukova
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Maijs

ATPAKAĻ UZ SKOLU
sekretariāts, Latvijas Republikas Saeima un
Valsts ieľēmumu dienests, katru no tām
akcijā pārstāvēja vairāk nekā 15 eksperti.
Eksperti ar skolēniem runāja par tādām
tēmām kā Eiropas Parlamenta vēlēšanas un
Latvijas pirmie 10 gadi ES, kā arī informēja
par sava darba specifiskajiem jautājumiem,
piemēram, Eiropas veselības apdrošināšanas
karti, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
funkcijām Eiropas Savienībā, ES un
daudzvalodību. Akcijas laikā eksperti viesojās
ne tikai Rīgas un Pierīgas skolās, bet arī citos
Latvijas reģionos, tai skaitā arī Pāvilostā,
Valkā, Kārsavā un Bēnē.
Tā kā šķiet, ka arī 2015.gadā Klubs
„Māja” turpinās „ Atpakaļ uz skolu”
koordinēšanu un šis būs prezidentūras gads,
atceries, hausist, ka arī tu tomēr esi Eiropas
lietu eksperts un vari piedalīties 2015.gadā
akcijā, kas plānota vērienīgākā, kāda bijusi.
Vēl tikai daţi mēneši līdz akcijas sākumam!

Ne pirmo, bet jau septīto reizi Klubs
„Māja” uzľēmās ikgadējās akcijas „Atpakaļ uz
skolu” koordinēšanu. Atzīmējot Latvijas desmit
gadus Eiropas Savienībā (ES) un 9. maiju Eiropas dienu, aprīlī un maijā visā Latvijā plaši
norisinājās šī akcija, kuras laikā ES lietu
eksperti viesojās Latvijas skolās un vairāk nekā
100 vizīšu laikā stāstīja jauniešiem par savu
ikdienu un Eiropas Savienības aktualitātēm.
Šogad akcija Latvijā norisinājās no
15.aprīļa līdz 15. maijam, un vizīšu laikā
skolēniem akcijas laikā bija iespējams iepazīties
ar ES lietu ekspertiem no daţnedaţādām
institūcijām:
no
Valstspolicijas,EiropasParlamentaInformācijas
biroja, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu
un
kapitāla
tirgus
komisijas,
Austrijas
vēstniecības, Nacionālā veselības dienesta,
Eiropas Komisijas, biedrības „Rīkojoties kopā”,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Tieslietu
ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas
Nākotnes Institūta, Finanšu ministrijas, Pārresoru
koordinācijas centra un Ārlietu ministrijas. Kā
aktīvākās institūcijas akcijā „Atpakaļ uz skolu”
2014.gadā bija Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē

Anna Lielpētere

12

Jūnijs

LAIVU BRAUCIENS
28.jūnijs.Divasdienaspēcleģendārajiem
Jāľiem, kuros temperatūra naktī noslīdēja
tikpat zemu kā iepriekšējā gada Ziemassvētku
naktī. Daţi izrādījās pārāk salīgi, bet
drosmīgākie un brašākie hausisti tās dienas rītā
pulcējās Rīgas dzelzceļa stacijā, lai uzsāktu
ceļu uz Skrīveriem, kas bija sākumpunkts
trešajam, nu jau tradicionālajam, Hausa laivu
braucienam 2014.

1.diena: Omuļi, planktoni un citi zvēri
Škiet, mantu bija vairāk nekā pašu braucēju.
Mums nepietika vien ar diviem busiľiem, bet
bija nepieciešama visai liela piekabe mūsu
mantām vien. Kā gan citādi, ja līdzi ir viss
nepieciešamais palikšanai teltīs, vairākas
kārtas silto pārvelkamo drēbju, daudz
pārtikas un visāda citāda ekipējuma.
Daļa no tā nemaz nenoderēja, jo, kā
izrādījās, tieši Gaujas posmā, kas bija mūsu
maršruts, bija Vitas lauku mājas Glāzšķūnī,
kur tikām ļoti laipni uzľemti (atlika vien
apstāties īstajā brīdī pie īstā akmens pēc ļoti
aptuvenām norādēm). Lai arī dienā gan
gaisa, gan ūdens temperatūra bija
salīdzinoši patīkama, naktī mēs novērtējām
siltas naktsmājas un no rīta siltas brokastis.

Laivu brauciens bija patiešām
aizraujošs piedzīvojums. Katrai laivai tika
izvēlēts savs nosaukums (ja nu gadījumā
tu brīnies, no kurienes nāk tie planktoni un
citi zvēri virsrakstā J), laivas biedrojās un
sacentās. Uzvarētāji bija visi.
2.diena: Mēs no lietus nebaidās!
Otrā dienā saulīte vairs mūs nelutināja.Bija
vēsa, lietaina vasaras diena. Bet tas mūs
nebūt nebiedēja. Patiesībā lietus bija diezgan
atsvaidzinošs. Iepriekšējās dienas spriedze
bija pazudusi, un mēs gulējām laivās,
ļaujoties Gaujas ūdeľu straumei. Arī tā vajag.
Pusdienas ieturējām brīvā dabā, meţā,
izrokot bedri ugunskuram zem koku zariem.
Ēdām pusdienas visi kopā. Lieliska kopības
sajūta. Un neizprotamā produktu kombinācija,
kas garšoja neizsakāmi gardi. Šis laikam bija
arī vienīgais brīdis, kad kāds iegāzās ūdenī.
Bet citādi ļoti jauks un mierīgs laivu brauciens.
Ko noteikti nedrīkst laist garām arī nakāmgad!
Maija Locāne
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SKYLINE
Domājot par šīs slejas rakstīšanu, sākotnēji lūdzu katram dalībniekam uzrakstīt
2-3 īsus, kodolīgus teikumus par savām sajūtām, emocijām Vācijās projektā „Skyline”,
kur kopā pavadījām 10 dienas no 11.-20. jūlijam, tādējādi gribēju apkopot visu mūsu
piedzīvoto vienā stāstā. Anna bija pirmā, kas atbildēja „Alise, Tev jau nu gan būtu
jāzina, ka par Broelinu nav iespējams pateikt divos teikumos”. Annai ir taisnība, es
tiešām zinu, ka par Broelinu nevar izteikties pāris teikumos, izstāstīt to 5 minūšu
meet-up‟ā un pat ne vienas kafijpauzes garumā. Tāpēc mēģināšu apkopot mūsu
(projekta dalībnieku komandas) mūţīgā brainstorma par Vācijas projekta lieliskumu.
Pašā vasaras karstumē, es, kurai vasara bija pildīta deju mēģinājumu, gatavojoties deju
koncertam, taču biju gatava mesties arī Vācijas radošajā izaicinājumā, Liene un Anna, kurām
vienmēr līdzi klēpji dziesmu un rokās kas ar ko muzicēt, šoreiz tā bija ukulele (mazā havajiešu
ģitāriľa, kuru, starpcitu, meitenes iepazina esot kopā projektā Igaunijā pirms 4 gadiem), Dāvis
un viľa māsa Rūta – ceļotāju un fotogrāfētāju ģimene, kā arī Egija no Daugavpils tautas deju
mīle un jaunatnes lietu aktīviste. Sakārtodami koferus devāmies tālajā ceļā ar autobusu cauri
Lietuvai, Polijai un pēc 22 stundām nonākot Berlīnē, turp paķerot metro uz vilciena staciju, kas
trijās stundās aiveda mūz no Berlīnes uz Pasewalk un tālāk ar automašīnām nonākam Broelinas
muiţā, grants ceļš, zāles pļava, lauks, kura vidū izkārtojušās mūsu gulētava, nodarbību telpas,
virtuve, un vēl tās skulptūras, kur katrai ir kāda īpaša nozīmē.

Projekta mērķis bija nedēļas laikā iestudēt performanci, kas rezonē ar atslēgas
vārdu „Skyline”. Performances izstrāde noriss 5 daţādās radošajās darnīcās –dejas,
teātra, mūzikas, foto/video un mākslas. Tā kā latviešu pulciľā katrs no mums būdams
liela personība ar individuālu interešu loku, tad piedalījāmies katrs savā darbnīcā,
tādejādi dienas laikā veidojām ciešu interkulturālo sadarbību ar jauniešiem no Polijas,
Vācijas, Ungārijas un Igaunijas, bet vakarā tikāmies starpkultūru vakaros, kur mācījāmies
nacionālās tautas dejas, rotaļas, svinējām latviešu jāľus dziedot dziesmas ģitāras
pavadījumā un pat piedalījāmies igauľu organizētajās orientēšanās sacensībās, kur bija
jāmeklē kontrolpunkti, jāatbild uz jautājumiem un uzvarētāju komanda saľēma biezpienu
sieriľu izlasi. Ikdienā ēdām turpat audzēto un pašu ravēto, laistīto, kopto un loloto ēdienu
– par to rūpējās brīprātīgie no daţādām valstīt, kas dzīvot turpat muiţā kā liela ģimene.
Šīs vietas vide ir ļoti kreatīva, iedvesmojoša, mūţīgā kustībā un radošas
enerģijas pilna, kas pulcē sev apkārt lieliskus cilvēkus. Tādēļ pēc projekta Anna
pieľēma lēmumu, ka dosies rudenī uz Broelinas muiţu esot tur kā brīvprātīgā pusotru
mēnesi. Nesen atgriezās no turienes ar brīnišķīgiem iedvesmas stāstiem. Kā arī
augustā Anna, Liene, Dāvis un Rūta devās roudtripā uz Polijā notiekošo filmu
festivālu, kur laipni viľus uzľēma projektā iepazītās meitenes Jūlija un Marta.
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Savukārt, vēl esot tikai ceļā uz Broelinu, sēţot stacijā, gaidot vilcienu uz mūsu
projekta mājām, Liene sarakstīja dziesmu, atmiľās par šo pašu projektu, kur gan
viľa, gan Anna bija arī pagaišgad vasarā. Dziesma tika izpildīta projekta nobeiguma
performancē kā pavadījums manai un vācu meitenes Rozai iestudētai dejas etīdei.
Tad, lai šie vārdi ir tie, kas mūs pavada, liek atcerēties par lieliskiem cilvēkiem,
kurus satikām, par atmiľām, kuras mūţam spilgtas esam paturēsim un kopīgi
pavadīto laiku muiţā, kur noteikti atgriezīsimies.
I DIDN‟T KNOW
I WENT ALONE
I WENT TO BROELIN
THAT‟S WHERE I MET YOU.
I WON‟T FORGET THE PLACE I MET
I WON‟T FORGET THE FACE I MET
WE WENT TO ZOO
THAT‟S WHERE I FELL IN LOVE WITH YOU
WE WENT TO ZOO
THAT‟S WHERE I TOLD: “I‟M IN LOVE WITH YOU”
I WON‟T FORGET THE PLACE I MET
I WON‟T FORGET THE FACE I MET
WE MET IN BROELIN
I HOPE WE‟LL MEET AGAIN
WE HAD TO GO
A DIFFERENT ROAD
WAY BACK HOME

ALL ALONE
I WON‟T FORGET THE THINGS WE SAID
I CAN‟T FORGET THE PROMISES
WE MET IN BROELIN
I HOPE WE‟LL MEET AGAIN
WHO KNOWS WHEN WILL OUR PATHS CROSS
AGAIN
MAYBE WHEN THE FIREWORKS IGNITE AGAIN
UNTIL THEN I WON‟T FORGET, I CAN‟T FORGET
I WON‟T FORGET
I DIDN‟T KNOW
I WENT ALONE
I WENT TO BROELIN
THAT‟S WHERE I FOUND
HOME.

Alise Mališko
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VASARAS NOMETNE
Šī gada augusta gandrīz pašās beigās
(18.-24. augustā) risinājās Klubs ‟‟Māja „‟
rīkotā vasaras nometne. Jau trešo gadu pēc
kārtas Upesgrīva bija tā vieta, kur 25 jaunieši
vēlējās smelties jaunas zināšanas, draugus
,un radīt jaunas sev saistošas intereses ,
kuras norisinājās nepiespiestā mums, sen
iemīļotajā neformālajā vidē!
2014. gada vasaras nometnes tēma
bija Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības
Padomē. Visai nopietna tēma, vai ne?

Tomēr, neskatoties uz tēmas nopietnību
un „‟mājasdarba „‟ pildīšanu par
katru
,dalībniekam piešķirto valsti un tās aktuālās
situācijas saistību ar Eiropas Savienību, katram
bija iespēja izteikt savu viedokli, iesaistīties un
pat diskutēt! Protams visas sešas dienas
nedrīkst taču pavadīt nopietnībā, tāpēc visam
par virsu nāca jaurtība, jauni draugi radošas un
spotiskas aktivitātes, kuras vasaras nometnes
dalībniekiem ļāva „atvērties‟ un parādīt
sevi!Katras dienas noslēgumā bija noteikts
tematiskais vakars, kurā dalībnieki varēja
iesaistīties. Sākot ar iepazīšanās vakaru, pēc
kura
sekoja
filmu,
nerealizēto
ideju,
improvizācijas, nakts trasītes un Latvijas senču
vakari…

Vasaras nometne netikai bija lieliska iespēja, lai
sevi izglītotu, taču arī iespēja iepazīt pašu
Klubs „‟Māja „‟ un tā darbošanos, kā nekā mūsu
lokam pievienojās nu jau tagadējā Reģionu
pārstāve – Renāte Rumbina, kā arī pašlaik
aktīvi iesaistās Viesturs Balodis no Daugavpils!
Kluba„‟Māja‟‟ rīkotā 2014.gada nometne
netikai man, bet arī daudziem tās dalībniekiem
paliks atmiľā! Joprojām atmiľā raisās
filcēšanas darbnīca un pārgājiens, kurā tika
iepazītā Kurzemes daba! Viena no nometnes
dalībniecēm
Ilze
Vējkrīgere
saka:
„‟
Nometnebija
viena
no
jautrākajām,
izglītojošākajām un interesentākajām nedēļām
vasarā. Par

spīti sliktajiem laikapstākļiem nometne
tika aizvadīta lieliski:) Tika iepazīti cilveki
par kuriem iedomājoties raisās tikai labas
emocijas! „‟ Tāpēc var teikt, ka šīs
nometnesraisa jauniešiem interesi par
netikai Latvijā notiekošo, taču arī veicina
jauniešus iesaistīties un darboties neformālo
izglītību organizācijās ,un veidot sabiedrību
tādu, lai netikai viľiem, bet arī citiem būtu
interesanti!
Dinija Cīrule
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JAUNA EIROPAS KLUBA DIBINĀŠANA
Tas sākās tālajā 2013. Gadā Zelta Rudens
pārgājienā, kur mani iepazīstināja ar Eiropas
klubiem. Šī ideja par aktīvu jauniešu interešu
pulciľu uzrunāja arī savā skolā tādu izveidot un
aktīvi darboties, taču saskāros ar lielu problēmu –
konsultantu. Nelaimīgā kārtā to izdevās atrast
tikai nākošajā mācību gadā. Bet neskatoties uz
to, šī gada 17. Septembrī savu darbību veiksmīgi
ir uzsācis Rīgas Valsts 3. Ģimnāzijas Eiropas
klubs „Rīga Eiropā”. Jau uz pirmo tikšanos
ieradās pāri 20 aktīvi jaunieši! Protams, laika
gaitā sastāvs ir nedaudz mainījies, bet esam
vienoti ar mērķi gūt jaunus iespaidus un pieredzi
iesaistoties pasākumos, kā arī paši radīt savus.
Viens no mūsu veiksmes stāstiem ir Janiešu
iniciatīvu konkursā mūsu

pašu rakstītais, iesniegtais un apstiprinātais
projekts „Ar prātu, vārdu un sirdi Eiropā”, kurā
guvām Rīgas jauniešu centra „ Kaľieris” un
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta atbalstu! Nemazāk nozīmīga ir
mūsu dalība citos Klubs „Māja” organizētajos
pasākumos, kā „Zelta Rudens” pārgājienā un,
protams, Ādaţu konferencē.

Šo mazo rakstiľu vēlos pabeigt ar
lielum lielu paldies klubam „Māja” par
atbalstu un vēlējumiem citiem Latvijas
Eiropas klubiem. Nebaidīsimies no
grūtībām un radīsim iniciatīvu paši!
Paula Ūdriľa
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NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA CIETUMOS
PIRMS: Cietums = baisa māja, pilna ar „sliktiem” cilvēkiem
PĒC: Cietums = pārlieku birokrātiska valsts iestāde, kura ir pārpildīta ar cilvēciskām
būtnēm, kas neprot zaudēt cerību pēc vēl vienas iespējas.
Laika posmā no 15.09. – 14.11.2014. Klubs „Māja” darbības ietvaros tika īstenoti divi projekti,
divos daţādos Latvijas cietumos, bet ar vienu un to pašu mērķi: palīdzēt ieslodzītajiem
jauniešiem pēc atbrīvošanās vieglāk iekļauties sabiedrībā, kā arī pastiprināti iesaistīt brīvībā
esošos jauniešus valsts demokrātiskajos procesos. Projektiem atšķīrās vien metodes un forma,
jo Iļģuciema sieviešu cietumā, kur piecus svētdienas rītus notika Improvizācijas teātri
– brīvībā esošie jaunieši pie ieslodzītajām meitenēm devās katru nodarbības reizi, taču
Daugavpils cietumā „Baltais Gulbis”, kur 4 nodarbības abām jauniešu grupām notika atsevišķi
un kuru laikā tika apgūta mūzika un prasme rakstīt dzeju, lai fināla reizē (5. nodarbībā), visi
iesaistītie jaunieši (gan brīvībā esošie, gan ieslodzītie) ar savām jauniegūtajām prasmēm dalītos
sagatavotajā priekšnesumā, kas kalpoja kā vēstījums no cilvēka cilvēkiem.

Šajā ilgajā laika posmā, kā cilvēks, kurš nekad iepriekš nav pabijis saskarsmē ar
cietumu un tam piederošām lietām, man radās ļoti daudz atklāsmes un novērojumu,
nemaz nerunājot par kaudzi lauzto stereotipu un tautas pieľemtajām „normām”.
Iļģuciema sieviešu cietums un Daugavpils „Baltais Gulbis” ir Latvijas ieslodzījuma
vietas, uz kurām attiecas viena un tā pati likumdošana, bet kā tad tas var būt, ka šīs
iestādes salīdzinot rodas tas pats, ja salīdzinātu dienu pret nakti?!
Iļģuciemā, kur lielākā daļa meitenes „sēţ” dēļ atkarības no narkotiskām vielām, cietumā
seko līdzi laikam, pilnveidojas un apgūst jaunas prasmes. Meitenes stāstīja, ka pirms mūsu
projekta esot mācījušās kā pagatavot suši, viľas ir apciemojusi arī profesionāla horeogrāfe,
tikuši rīkoti frizieru un vizāţistu konkursi un vēl daudz kas cits. Projekts „Ceļš caur sabiedrību

– Improvizācija”, kas pilnveidoja iesaistīto jauniešu personību, noveda pie negaidītas
atklāsmes, par to cik dabiski un patiesi ieslodzītajām jaunietēm padodas spēja
komunicēt. Bija pat tādi brīţi, kad likās, ka brīvībā esošajiem jauniešiem būtu jāľem
piemērs par to, ka var taču arī visu nesareţģīt un pieiet lietām ar pozitīvu
skatupunktu. Kā mācīja improvizatori - ne tikai improvizācijā, bet arī dzīvē ,jāiet ar „Jā, un..”, kas no ieslodzītajām jaunietēm izrādās tā vien plūda ārā. Bet vai tādu
attieksmi viľām ir viegli saglabāt arī ārpus ieslodzījuma vietas augstā mūra? Tas
nemaz īsti nav skaidrs. Un tad atkal rodas jautājums, vai cietuma darbība neiedrošina
sievietes tur atgriezties? Uz šiem jautājumiem atbildes sev joprojām netiku atradusi.
Turpretim, Daugavpilī, kā arī paši puiši atzina, cietuma vide viľus degradē –
met ārā no laivas, kur sēţ pārējā tauta vēl dziļākos ūdeľos. Pēdējo „ļoti daudzu gadu
laikā” šis projekts bija pirmais, šāda formāta projekts Daugavpils cietumā „Baltais
Gulbis”, par ko liecināja tas, kā puiši ar izplestām acīm un neticību vērās notiekošajā.
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Brīţos, kad vajadzēja atvērties, pieskarties, ļauties un nekautrēties, daţi no ieslodzītajiem
puišiem izteicās, ka tas bija pat lielāks pārdzīvojums un uztraukums nekā stāvēt tiesas
priekšā, kad jau bija zināms, ka spriedums būs – mūţa ieslodzījums. Projekta „Teksta
vārsmu sacensības/ REPS” laikā ieslodzītie un brīvībā esošie jaunieši, kas ľēma dalību,
atvēra sevī pirms tam pat nenojaušamas vēsmas. Un kurš gan pirms tam būtu domājis, ka
patiesībā arī viľam ir tik skaļas atziľas un domas, ko paust pārējiem, un, ka vienīgais, kas
bija nepieciešams, lai to atklātu , ir nieka papīra lapa, pildspalva un mazliet laika. Emocijas
nāca ārā pamazām, bet, kad plūsma tika nostiprināta, pa to ūdens sāka gāzties aumaļām.
Drosme, protams, bija šo abu projektu neatľemama sastāvdaļa, gan no brīvībā
esošo jauniešu puses, gan no ieslodzītajiem.
Gala rezultāts, kas bija skatāms kā abu projektu noslēgums, bija fantastisks. Iļģuciemā
abas jauniešu grupas uzstājās ar kopīgām improvizācijas etīdēm, kur viľu darbības
laikā pat nevarēja saprast kurš ir kurš. Visi 20 pāri jaunieši uz skatuves darbojās kā seni
paziľas, draugi, kas deva tik lielu gandarījuma sajūtu ikvienam. Ieslodzītās meitenes
bija sarūpējušas arī katram mazu dāvaniľu – viľu pašu šūtas mapes un diplomus,
katram projektā iesaistītajam jaunietim, kā pateicību par tik daudz pozitīvām emocijām .
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Daugavpilī, projekta forma gan bija nedaudz atšķirīga, un abas jauniešu grupas savā
starpā satikās vienreiz – noslēguma nodarbībā, kas bija saorganizēta kā repa sacīkstes
cietuma telpās. Šis koncerts bija viens no labākajiem koncertiem, ko pēdējā laikā biju
baudījusi. Talanti, kas uzradās no nekurienes un dzēla ar saviem dziļajiem tekstiem padomāt
ikvienam klātesošajam, kā arī emocijas, kas plūda aumaļām, kad abas jauniešu grupas
saplūda kopā un uz atvadām ne ar ko vairs īpaši neatšķīrās viens no otra.
Gan ieslodzītie jaunieši, gan jaunietes pēc projekta beigām nāca klāt un teica lielu
paldies tieši par to, ka tik viegli un vienkārši tika atgriezta viľu ticība pašiem sev. Tādas
frāzes kā : „Tagad es esmu drošs, ka mana nākotne būs gaiša”, dzirdot no puiša, kas
projekta sākumā izteicās, ka nemaz negrib pamest ieslodzījuma vietas telpas, lika manai
sirdij palēkties aiz sajūsmas un saprast to, ka projekta mērķis ir 100% sasniegts.

Meţonīgu paldies, protams, jāsaka arī brīvībā esošajiem jauniešiem, kas
brīvprātīgi iesaistījās, jo bez viľiem šie projekti nevarētu tikt realizēti, kā arī
pasniedzējiem un operatoram, kuri bija gatavi ziedot savu laiku, lai šo visu īstenotu un
noformētu tālākai sabiedrības informēšanai.
Šie pāris mēneši bija viens no spilgtākajiem posmiem manā dzīvē, kas
iedvesmoja un vairs neļauj apstāties.
Ar smaidu un cieľu,
Anna Sundukova
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BRĪVPRĀTĪGIE PAR LATVIJU
PAULA
If you have ever wondered what it is
like being one of those volunteers that House
always hosts or generally being a foreigner in
Latvia and you are just too plain lazy to read
our blogs regularly, here you will get a brief
summation of my impressions.
You can imagine volunteering at House
like being a pet. Everyone adores you and
feels like taking care of you. People teach you
their little tricks, like how to use non-formal
education and creating a Google document.
Then if you do it right, they are super proud
and you will get a cookie. Like a dog or cat, I
don‟t understand people‟s language and they
don‟t understand mine but like with animals,
we do find ways to communicate for better or
worse. People are super busy but they always
find a minute to spend with their favourite little
German or Lithuanian and make deals who
should take care of them when and in what
way. Being a Klubs Māja pet you feel like you
are part of the family but in a different way
than everyone else because like a pet people
love you and include you but well, animal is
animal and human is human.

Our main tasks are visiting schools where we teach about our countries, EVS
and Europe -, giving language lessons,
writing our blog, organizing events and of
course mācīties latviešu valodu. Of course
we are also supposed to take initiative and
find our own activities.

Now about Latvia: The first questions I get
from every Latvian: “Why Latvia?” - Why
not Latvia? Do you really dislike your
country that much?
No, I get it. Latvia is usually not the first
country that comes to mind when you are
planning a year abroad. I applied to lots of
places (including also normal places like
France and Spain). And by chance one of the
places where I was accepted was Riga. So
well, no, it has not always been my dream to
live in Latvia one day. But only because I
didn‟t really know anything about the country.
Now that I am here, I learn about so many
cultural aspects that I love and would have
never learnt about if I hadn‟t come here for my
EVS. So in that way, going to a country like
Latvia makes a lot of sense because when
you go to live abroad, I would say, one of the
main reasons is to learn something new.
And yes, as all Latvians like to say about
themselves, the people can come of as cold in
the beginning. But Germans don‟t exactly have
a reputation of being the warmest people either.
So it doesn‟t throw me off too much. And with a
lot of Latvians what seems like coldness is
actually just shyness. I have made the
experience that if you manage to break the ice,
you can make really good friends.

I hope, I could give you an
impression of what it is like for me here. If
you got bored reading the article and
jumped right to the end, here goes my
resumation: Yeah, things are good.
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PAULIUS
Three months of our EVS already
passed. It„shard to believe that ¼ of the year is
gone. Believe me or not I still have no regrets
being here and enjoy everyday spent in Riga!

From the very early September I started to sing
in a choir in order to become a real Latvian. I
am joking, I love to sing and I‟ve been doing it
for many years, therefore, I couldn‟t imagine my
life without a choir. I must admit, I was lucky to
get in to this one. LU fizmatu koris „Aura” is the
best one that I‟ve ever sung. But the highlight
was 10th years anniversary concert on 16th of
November, where we performed „tautas
dziesmas”, an academic repertoire and one
more with maestro Raimonds Pauls presence
his songs program.

I wouldn‟t say that I am very busy, but the
fact that I haven‟t visited any other place in
Latvia within 3 months shows that I have
plenty of other alternatives how to spend my
free time. I only left Riga twice, however,
that wasn‟t on travelling purposes. The first
time we had on arrival trainings, which were
held near Salacgrīva. I met my collegues
volunteers from all places around Latvia.
The second time I went to Limbaţi. What did
I do there you might ask? Well I had a
concert with maestro Raimonds Pauls!

Thanks to Zane I‟ve managed to
improve my Latvian. I feel more and more
confident speaking in this language! In
return, I also teach Latvians my language.
I am happy to teach Latvians, because not
so much of explanation is needed – the
languages are quite similar.
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“ĪSTS PIEDZĪVOJUMS MANGAĻSALĀ”
Septembrī, sākoties jauniešu mēnesim,
Hauss devās pilnā degsmē uz Mangaļsalu, lai
sadraudzētos ar citām Rīgas jauniešu
organizācijām, lieliski atpūstos, negulētu ne
mirkli un iegūtu adrealīnu, par ko parūpējās
organizācija “Piedzīvojuma gars”.
“Mangaļsala, mēs jau nākam!” ar tādu
sparu devāmies no autobusa uz atpūtas
bāzi.Domājiet, bija viegli tik tiekšā?Nemaz
arī ne, sperot kāju pasākuma norises vietā,
katrai organizācijai bija jāskaita dzejolis ar
kustībām. Vēlāk iekarojuši savu mazo,
kopīgo mājiľu devāmies kā izsalkuši vilki
ēst pavardā izvārīto zupu.
Kas notika tālāk? Noprezentējām katra
savu orgnizāciju no klātesošajiem un tālāk
devāmies “nakts spēlēs”. Nakts spēlēs varēja
kliegt no sirds patikas, jo visi viens otru baidīja
kā īstās šausmu filmās, visi rāpoja pa zemi,

lakstijās gar krūmiem un vienkārši pavadīja
piedzīvojumiem bagātu nakti. Pēc tam gājām
gulēt? Nē, līdz 4 rītā spēlējām “Mafiju”.
Nākamā diena- jāsaskaras ar daţādiem
pārbaudījumiem.Līdām bunkurā, kas bja pilns
ar dūmiem, rāpāmies pa baļķiem lielā
augstumā, airējām ar kanoe laivām.Nu ar to
laikam viss jau ir pateiks. Saskārāmies ar
bailēm no tumsas, izbaudijām adrealīnu no
lielā augstuma un visi bijām no galvas līdz
kājām slapji, jo kā tad var neākstīties laivās ar
foršiem jauniešiem.

ĪSTS PIEDZĪVOJUMS MANGAĻSALĀ!
Tāds
tas
bija.
Piedzīvoti
daţādi
neaizmirstami mirkļi, iepazīti jauni draugi
un iegūtas pozitīvas emocijas.
Laura Lasmane
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KOPSAPULCE

Šī gada 20. septembris Klubam „Māja” bija
nozīmīga diena. Tik nozīmīga, ka pat no
Latvijas malu malām ļaudis sabrauca, lai
pulcētos Kaľepes Kultūras Centrā un
piedalītos ilgi gaidītajā kopsapulcē.
Diena sākas ar Nila pirmo uzrunu kā
Eiropas klubu koordinatoram un turpinājās
ar Alsungas, Grobiľas, Ādaţu un Rīgas
Eiropas klubu balsošanu par Rīgas
vienības un reģionālo vienību vadītājām.
Zane nemainīgi palika savā amatā kā
Rīgas vienības gādīgā persona, taču par
reģioniem tagad atbildēs Renāte.

Pēc nelielas pauzītes, kopsapulce, nu jau ar
visu biedru dalību, turpinājās ar balsošanu
par pārējo valdi. Valdes locekļa, ieguva
Arvis, iekšlietās dorbosies Līza, un ārlietas
pārvaldīs Vita. Bet Eduards, būdams
veselus četrus gadus prezidents, kļuva par
organizācijas visuzinošo sidrsapziľu un
savu amatu nodeva tālāk Rutas rokās.
Tas

arī

īsumā

viss

par

kopsapulci

un

pārmaiľām kādas tā nesa. Par to kā jaunajam
organizācijas

kodolam

iet

var

lasīt

tālāk

apkārtrakstā ;)
Paula Ūdriľa
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REINVENTING DEMOCRACY
Ir pagājuši 25 gadi kopš krita Berlīnes
mūris, kopš brīţa, kad Eiropai no acīm tika
norautas tik ļoti aizmiglojušās un asiľainās
dzelzs brilles. Tagad, atzīmējot šo būtisko
jubileju un arī valdošo situāciju gan Eiropā, gan
visā pasaulē, liekas tikai loģiski, ka tiek radīts
šāds projekts, kurš ir balstīts uz demokrātijas
un Eiropas Savienības kritiku, kā arī procesu
izpratnes veicināšanu. Ir skaidrs, ka kaut kas
nestrādā tā kā tas tika iecerēts sākumā.
27. Septembrī jaunieši no 28 Eiropas
Savienības valstīm tikās Berlīnē, lai kopīgi
uzsāktu ceļu Berlīne-Vīne-Prāga-Berlīne ar
Vācijasinfrastruktūraitikļotiraksturīgovilcienu.
Lūk, tas tik bija kārdinājums, šķērsot valstu
robeţas un vēl nodoties karstām diskusijām
pašā vilcienā, ierobeţotā un neierastā vidē.
Lasot projekta aprakstu es jau iztēlojos kā gar
logu slīdošajam skatam pievienosies smaga un
arī vēsturiska informācija par to, ko šīs robeţas
nozīmēja otrā pasaules kara laikā, likās, ka tikai
uz kārtīgas informācijas bāzes var veidot
produktīvu diskusiju. Diemţēl, loģistikai tika
pievērsta lielāka uzmanība kā saturam.
Un šajā brīdī, gluţi kā reiz tika sagrauts
Berlīnes mūris, es arī sagrauju radīto priekštatu
par projektu, jo nekas neatsvera to kādi cilvēki
tika iepazīti. Vienā momentā tu esi kupejā, ar
jaunu cilvēku no Anglijas, kurš izrādās ir
strādājis pie Kenedija reklāmas kampaľas,
nākamajā,
vienkāršā
meistarklasē
kāda
meitene stāsta par to kā viľas mazo māsīcu
reiz nolaupījuši teroristi. Vēl pēc pāris stundām
tu piestāj Vīnē, intervē uz ielas sastaptos
cilvēkus par to kā viľi redz demokrātisko
situāciju savā valstī un pasaulē, kad pēkšľi

kāds smaidīgs kungs ielūdz ekskursijā pa
vienu no senākajām koncertzālēm Eiropā
un vel uzlūdz uz vakara konceru. Un nē,
mēs neaizgājām, jo bija atkal jākāpj
vilcienā un jātraucās tālāk, tālāk, tālāk..
Mēs nedzīvojam perfektā sistēmā un
šis ir ļoti svarīgs moments , lai mūsu, it kā,
sakārtotā pasaule atkal neizslīdētu caur
pirkstiem, skaidrs ir viens – ja nepilnu piecu
dienu laikā tu satiec tik daudz jaunu cilvēku
no visas Eiropas un visiem kā vienam ir
dzirksts acīs kaut ko mainīt, uzlabot, ieteikt,
mēģināt skatīties uz visu ar neatkarīgu
skatījumu. Mēs taču neesam vieni. Vajag
traukties, vajag braukt un vajag risināt, tikai
neapstāties. Kā arī, svarīgi ir izkāpt no
vilciena ārā īstajā pieturā, jo jāsaka godīgi,
pēc kāda laika tur nav daudz gaisa...
Pēdējo teikumu uztvert gan pārnestā, gan
arī tiešā nozīmē.
Laima Graţdanoviča
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MAZAIS PILSONIS
Līza 14. oktobrī apmeklēja Rīgas 47.
vidusskolu, savukārt Ruta 17. oktobrī bija
69. vidusskolā. Es pats izmantoju izdevību
un 17. oktobrī devos uz savu dzimto pusi –
Salaspils 1. vidusskolu.

Oktobrī Rīgas reģiona skolās Latvijas
Pilsoniskā Alianse jau ceturto gadu
organizēja akciju „Mazais pilsonis”. Hauss
šajā akcijā ir piedalījies jau iepriekš, tāpēc
nelaidām garām arī šo gadu, kad akcijas
pamattēma bija saistīta ar pašiniciatīvas un
aktīvas sabiedrības jautājumiem.
Akcijā izmantotā metode ir nemainīgi
vienkārša visus šos gadus – skolēniem
tiek lasīti apgalvojumi, par kuriem viľi
pauţ savu viedokli, dodoties pie kāda no
četriem klasē izliktajiem uzrakstiem:
„Piekrītu”, „Nepiekrītu”, „Daļēji piekrītu”,
„Daļēji nepiekrītu”. Un tad sākās diskusija
dalībnieku vidū par to, kādas domas un
priekšstati tad ir noteikuši viľu lēmumu.
Šajā gadā no Hausa skolēniem
nodarbības vadīt devās Līza, Ruta un arī es
vēlējos pārbaudīt, kādi ir skolēnu viedokļi par
līdzdalību sabiedrības procesu veidošanā.

Ja Līzai un Rutai nodarbībās nācās
iegūt arī pa kādai negatīvai atziľai par
jauniešu motivētības un informētības līmeni,
tad mana nodarbība bija salīdzinoši ļoti
veiksmīga.
Dalībnieki
klausīja
spēles
noteiktumiem un arī labprāt pamatoja savu
viedokli. Visinteresantākās diskusijas izvērtās
jautājumos par brīvprātīgo darbu un to, kāpēc
gan jauniešiem būtu svarīgi satikt personīgi
Saeimas vai Eiropas Parlamenta deputātus.

Ja nākamgad kāds aicina piedalīties
šajā akcijā un pārstāvēt Hausu, tad iesaku
šādu izdevību izmantot – ir interesanti! :)
Eduards Gaušis
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ZELTA RUDENS PĀRGĀJIENS
Oktobris. Sestdiena. Agrs rīts.
Centrālā stacija. Rīga. Bariľš jauniešu
drūzmējas pie stacijas kasēm. „Vienu līdz
Skrīveriem, lūdzu,” pērkot vilciena biļetes,
saka hausisti un Eiropas klubu biedri.
Iekāpjot vilcienā, ceļš var sākties. Šogad
zelta rudeni lūkoties devāmies uz Aizkraukli,
tiesa gan pārgājiens iesākās Skrīveros un tālāk
vijās cauri pļavām, susuru takām, Daugavas
krastiem,
pilskalniem
un
lielceļiem.
Iepazīšanās, sarunas, smiekli un dziesmasjāska, pārgājiena sajūtu izdevās noķert visai
ātri. Pilnai laimei vēl pusdienošana Aizkraukles
pilsdrupās ar skatu uz Daugavu un klausīšanos
sentēvu teikās, kuras mums klāstīja Nils,
pārgājiena organizētājs. Kad bijām atvilkuši
elpu un kārtīgi iestiprinājušies, varējām ar
dubultlielu sparu turpināt ceļu.

Otrā
pārgājiena
daļa
mums,
ceļotājiem, lika darboties komandā un
labāk iepazīties vienam ar otru. Par to bija
parūpējusies Zane, kura sagādāja mums
visdaţādākos pārbaudījumus- pastaigu ar
aizsietām acīm un komandu sacensības.
Tā nemanot nokļuvām Aizkrauklē.

Ieturējām gardas vakariľas, kuru
tapšanā, kā stāsta, bija iesaistīta vesela
kāpľutelpa, un sākām gatavoties dzimto
pilsētu stāstiem pie improvizētā ugunskura.
Vakars turpinājās ar skrējienu no Vidzemes
uz Zemgali caur Pļaviľu hesu un nelielu
naksnīgu ekskursiju pa pilsētu.
Otrā pārgājiena diena tika aizvadīta
Eiropas Savienības noskaľās, uzzinot jaunums
par ES, prezidentūru, atsvaidzinot zināšanas
par Hausu un kaļot jaunas idejas nākotnei.

Divu dienu laikā tika piedzīvots daudz,
tik daudz, ka visu grūti aprakstīt, bet viens ir
pavisam skaidrs un nepārprotams - tas bija
viens brīnišķīgs zelta rudens Aizkrauklē!
Renāte Rumbina
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APMĀCĪBAS ITĀLIJĀ
Šogad no 14.līdz 18. oktobrim Itālijā, Nolas pilsētiľā notika kontaktu
veidošanas seminārs “New challenges new opportunities”. Arī Klubs “Māja” tika dota
iespēja piedalīties pasākumā.
Kopumā piedalījās 38 cilvēki no Beļģijas, Bosnijas un Hercegovinas,
Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Gruzijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Latvijas,
Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Spānijas, Turcijas un Ukrainas.
Semināra galvenais mērķis bija attīstīt jauniešu starptautiskās mobilitātes projektus,
diskutēt par daţādajiem veidiem, kā starptautiskās mobilitātes projekti var dot ieguldījumu
noteiktu prasmju, tai skaitā uzľēmējdarbības, attīstīšanāun dalīties daţādu valstu
pieredzē, kā arī labāk izprast Eiropas Savienības programmu ERASMUS+.
Pasākums izvērtās tiešām interesants un vērtīgs, jo dalībnieki ir aktīvi savu
organizāciju biedri un varēja dalītiessavā pieredzē. Tāpat šī bija vērtīga pieredze, jo tā ļāva
attīstīties komunikācijai starp ļoti daudzu valstu organizācijām. Jebkurai organizācijai ir
ārkārtīgi svarīgi kontakti ar līdzīgi domājošām organizācijām, it īpaši ERASMUS+
perspektīvā.Ne mazāk svarīga bija pati iespēja satikt šos cilvēkus, kas nāk no daţādām
valstīm, daţādām pieredzēm un varēja pastāstīt par sevi, savu organizāciju, valsti.
Pirmā diena, protams, sākās ar grupas veidošanas aktivitātēm un pārsteidzoši bija
tas, cik ātri visi dalībnieki savā starpā saliedējās. Īpašs nopelns tajā noteikti ir ne tikai
siltajai Itālijai, bet arī pasākuma vadītājiem, kuri vairākkārt uzsvēra, ka neviens uzdevums
nav sacensība un bieţi vien pats process ir svarīgāks par iznākumu. Pēc tam tika veidots
organizāciju tīklojums, lai labāk iepazītu, ar ko nodarbojas katra dalībnieka pārstāvētā
organizācija. Tas ļāva ne tikai iepazīt iespējamos nākotnes partnerus, bet arī kartē redzēt,
ka mūsu ir daudz un, ka mēs nemaz neesam tik tālu cits no cita. Ļoti vērtīga bija arī
diskusija par ERASMUS+, kur ne vienkārši tika pārlasīti statūti, bet cilvēki jaudalījās savā
pirmajā pieredzē par pirmajiem īstenotajiem projektiem.

Otrajā dienā vairāk uzmanības tika pievērstsuzľēmējdarbībai un tam, ko mēs
par to domājam, kā arī kā to būtu iespējams veicināt ar mūsu organizāciju palīdzību.
Savukārt trešajā un pēdējā dienā mēs attīstījām projektu idejas un izmantojot atvērtā
lauka tehnoloģijas metodi diskutējām par to, kādus projektus un kuras organizācijas varētu
īstenot kopā. Tā kā pielietojām tieši šo metodi, tas ļāva cilvēkiem piedalīties vairākās
diskusijās un pāriet no citas uz citu, tiklīdz cilvēks juta, ka viľam šī tēma ir izsmelta.

Kopumā tika attīstītas 13 projektu idejas. Drīzumā arī redzēsim, kuras no tām
tiks realizētas. Bet pat tās, kuras nepārtaps īstos projektos, būs labs pamats,
domājot par līdzīgiem projektiem.
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Caur visām šīm trim dienām vijās arī “kultūras pārtraukumi”, kad dalībnieki stāstīja
par savām valstīm un bija iespēja nogaršot līdzi paľemtos tradicionālos ēdienus. Pēc
tam, kad nedaudz pastāstījām par Latviju, vairāki dalībnieki izteica vēlmi mūsu valsti
apciemot. Projekts bija lielisks piedzīvojums gan personiskā, gan arī organizācijas
līmenī. Personiskā, jo neiztrūka jautrība, iespēja izbaudīt nesteidzīgo itāļu dzīvi
(pusdienas ilga no vienas līdz pat pusotrai stundai, kas man kā steidzīgajam latvietim
bija izaicinājums), iespēja apskatīt tuvējo apkārtni, kā arī uz īsu brīdi atgriezties vasarā
(Nolā gaisa temperatūra visas šīs dienas bija ap +27 grādiem).

Savukārt organizācijas līmenī, jo Klubs “Māja” tagad būs vairāk starptautisku
kontaktu, jau iespējama projekta iestrādes un noderīgi padomi par to, kā,
piemēram, meklēt Eiropas klubu kontaktus citās valstīs. Liels pārsteigums bija arī
uzzināt, ka Ukrainā ir aktīvi Eiropas klubi, kā arī, ka Gruzijā ir līdzīgas interešu
grupas, tikai tās nosauktas par jauniešu klubiem.
Šādi projekti daudzējādā ziľā ir lielisks piedzīvojums, jo tas gan paplašina
redzesloku, gan attīsta daţādas iemaľas, gan arī ļauj citiem iepazīt katra
pārstāvēto organizāciju un valsti kopumā.
Īpašs paldies jāsaka organizācijai Amesci, kas šo projektu organizēja un īstenoja.
Inta Dimzule
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VALDES TRENIĽŠ
Protams visu apmācību laikā
neaizmirsām arī par Arvi, kas ir izsūtīts uz
tālo zemi Norvēgiju, mēs tad ľemām mini
Arvi līdzi gan mūsu pastaigā, gan
iemūţinājām
kopbildēs.
Zane
pat
noorganizēja īsu videozvana sarunu.

Viss sākas ar to, ka Zane sagādāja
mums telpas, savas draudzenes un kolēģes
dzīvokli, Zolitūdē. Rita un Paula rūpējās par
programu, saplānoja gan nopietnas, gan
jautrākas aktivitātes jaunās valdes saliedēšanai
un iepazīšanai. Un tad jau mēs pārējie
izbaudījām nedēļas nogali būdami kopā.

Par pārējās aktivitātes un kopējo valdes
treniľu atmosfēru es paturēšu noslēpumā, lai
pārējiem Hausa biedriem būtu lielāka vēlme
pašiem tiekties uz valdes amatu, lai tad arī
varētu izmatos visus īpaši viľiem veltītos
pasākumus. Bet varu pačukstēt, ka ir tā vērts!

Šajās divās dienās mēs pārrunājām,
spriedām, radījām, ēdām, spēlējām, gājām,
skatījāmies, atcerējāmies un vēl daudz ko
citu.. Man pašai visnoderīgākā aktivitāte
šķitā tā, kurā mēs katrs uzrakstījām, kas pēc
mūsu domām ietilpst mūsu pienākumos, tad
katrs savu lapu deva pa riľķi un pārējie
pierakstīja klāt tos pienākumus, kas vēl
nebija piefiksēti. Tas man lika uzzināt vēl
jaunas lietas par savu amatu.

Vita Sjomkāne
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APMĀCĪBAS LIETUVĀ
Pirms sāc lasīt, uzliec šo dziesmu noskaľai- Ewert and The Two Dragons(In the end) There is only love.
Šo projektu varu raksturot tikai no manas pašas perspektīvas- kādas bija
manas domas, apdomas, izdomas. Ja es teikšu- šis bija labākais projekts kādā
esmu bijusi, ko Tu nodomāsi? Tas, lai paliek tevis paša ziľā. Es nevaru aizstāt
tavas domas ar manām. Stāstu veidojam mēs katrs pats. Tāpēc šis būs mans
stāsts par uzdrīkstēšanos mainīties, par iespēju sevi salauzt pozitīvā dzīves
dziľā un atrast mīlestību uz mūţu. Jo tieši tik spēcīgs šis stāsts bijis man pašai.
10 dienas.Miglaini, mazliet vēsi rudens rīti. Lietuvā šo mēnesi dēvē par
Lapkriti, bet vispār jau ir novembris. Maģiskie treniľa rīti ar miglu pār kalniem
rada noskaľu, ka esam iešūpoti kādā pasakā, kuru paši veidojam. Iznākums ir
atkarīgs tikai no mums pašiem. Šie rīti vienmēr ir tāds kā pārdomu laiks, pirms
dienas aktivitātēm. Laiks, kad iekāpt dzīves ledlauzī un uzvilkt kapteiľa cepuri
galvā. Lūkoties caur binokli nākotnē un noteikt kursu, kurā doties tālāk.
Kā var pateikt, ka projektam ir bijušas tālejošas sekas uz mūsu ikdienu?Ir
pagājis aptuveni mēnesis kopš treniľa jaunatnes darbiniekiem Lietuvā, taču iegūtās
atziľas nav tikai palikušas rakstītas starp lapām, noliktas plauktiľā, aizmirstībā.
Atziľas un dzīves grudrības tiek pielietotas arī ikdienā- gan profesionālajā darbībā, gan
ģimenē, gan ar draugiem. Projekta oficiālie mērķi var būt konkrēti noteikti, taču ja Tu
pēc kāda projekta vari teikt, ka tas ir mainījis tavu dzīvi uz labo pusi, projekts ir bijis tā
vērts. Manuprāt, mainīties vispār ir tāds ārkārtīgi trausls jēdziens. Jautājums drīzāk
Tev. Tagad pastāvi/ pasēdi un padomā- cik projektos esi bijis, kas reāli mainījuši tavu
skatījumu uz dzīvi? Esi mainījies pats vai vairāk izpratis savas veiktās darbības un
ietekmi uz apkārtējo vidi? Kas Tev ir palīdzējis nokļūt no domām līdz darbiem? No
idejām līdz realizācijai? Kādi faktori nosaka Tavu veiksmes stāstu, tavas domas par
izdevušos treniľu? Manā personīgajā gadījumā tie varētu būt 3 atslēgas vārdipieredzējuši treneri, pielietotās metodes un vide mums apkārt (gam fiziskā videLietuvas lauku idille, gan arī projekta dalībnieki un viľu pieredze).
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Viens no lielākajiem šī projekta secinājumiem daţiem no dalībniekiem bija tieši par
mīlestību. Mīlestība ir viss. „All you need is love” kā vēsta kāda visai zināma dziesma, bet
to jau es Tev atļaušu uzlikt pašam, pirms lasi tālāk šo apkārtrakstu. Bet, apsoli, pat ja nav
pieejama kāda klausāmā ierīce, Tu šo dziesmu šodien noklausīsies, labi?! Mana mūţa
mīlestība no šī projekta pārbraudzot bija pašai pret sevi un manām izaugsmes iespējām.
Ja pēc citiem projektiem bijusi lielāka motivācija darīt lietas, tad tagad izprotu, kas
tad vispār ir mana motivācija. Kas ir mani mērķi un kāpēc mani tik ļoti iedvesmojušas
idejas par pašattīstības treniľiem. Atvērās sirds un domas plūst, idejas sāks arī
materializēties. Nevis gaidi, kad es klauvēšu pie durvīm un tev došu, bet nāc un klauvē
pie manām durvīm, atļaušu iekāpt manā dzīves ledlauzī un mazliet pat pastūrēt.
Uz tikšanos dzīvē mani draugi,
Rita- Bring[a] it on!
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ĀDAŢU KONFERENCE
2. decembra rīta bariľš jaunu cilvēku
devās ceļā uz Ādaţiem no Rīgas. Šis
konkrētais bariľš sastāvēja no Kluba “ Māja”
biedriem Eduarda, Paulas, Renātes, manis,
brīvprāšiem Paulas un Pauļusa, kā arī
Paulas vadītā Eiropas Kluba pārstāvjiem
Anastasijas un Reiľa, jeb “truša”.
Nonākot Ādaţos mūs silti sagaidīja
skolā, kur konference norisinās katru gadu.
Apbruľojušies ar pusdienu taloniem, pudeli
ūdens un vārdu kartiľām, un liekot lietā
mazliet radošuma, ķērāmies pie pirmo
uzdevumu pildīšanas. Vēlāk sekoja uzrunas,
prezentācijas un citas aktivitātes gan skolas
pārstāvju, gan mūsu pašu vadībā.
Konferences laikā mums arī tika
dota iespēja dejot, pārbaudīt savas spējas
improvizācijas teātrī un mākslā. Ne brīdi

neuzmācās izsalkums ne pēc ēdiena, ne
labas kompanijas, jo abas šīs lietas bija
garantētas un labi ieplānotas. Mēs ne tikai
varējām uzzināt daudz jauna par Eiropas
klubu darbību, iegūt informāciju par
Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības
Padomē un jauniešu iespējām Eiropas
Savienībā, bet arī apmeklējām
skolas muzeju un izstaigājām šīs mācību
iestādes labirintus.
Šajā konferencē es ļoti labi pavadīju
laiku, un esmu pārliecināta, ka mani
kompanjoni tā pat. Gaidīšu nākamo
konferenci kas norisināsies pēc 2 gadiem!
Līza Elīza Kārkliľa

33

Decembris

VASARAS KOKTEILIS
Kafejnīca „Tims Mints” svētdienas vakarā
uzľēma ceļotkārus viesus, kas ieradušies uz
Klubs „Māja” veidoto, jau par tradīciju kļuvušo
pasākumu „Vasaras kokteilis”, kura laika
atskatāmies uz to, kā mums veicies daţādos
ārzemju mobilitātes jauniešu projektos.

Šogad stāsti bija daudz, katram
izceļoties ar kādu īpašu, neaizmirstamu
detaļu, jo neviena valsts nav līdzīga otrai,
neviens projekts nav līdzīgs citam. Piemēram,
stāstīts tika par pieredzēto Strasbūrā pavasarī
„European Youth Event”, kur jaunieši no
visām ES valstīm devās, lai dalītos idejās par
labāku Eiropu, kā rezultātā tapa arī Klubs
„Māja” jauniešu veidota performance par to,
vai Eiropa var būt vienota daţādībā. Stāsts
par Rumāniju atklāja, ka projekti nav tikai par
pieredţu apmaiľu un darbu, bet arī vietējās

kultūras iepazīšanu, bet stāsts par Gruziju
atklāja, kā ir sadarboties projektā ar cilvēkiem
no šķietami pilnīgi atšķirīgām kultūrām.
Tiem līdzās bija stāsti par ES institūcijām
prakses vizītes laikā, projektu vilcienā,
vairākkārtēju atgriešanos Vācijas radošajā mājā
pēc spilgtas pirmā projekta pieredzes, apmaiľu
Bulgārijā, sevis izaicinošām apmācībām Lietuvā
un tūrisma praksi Portugālē.
Šis pasākums arī vēlreiz atgādināja, cik
intensīvi cilvēks mācās brīdī, kad iemests
jaunā vidē un var pilnībā nodoties jaunajai
pieredzei, kā arī lika padomāt, kāda atbildība
ir uz organizatoriem, jo novērojām to, ka
projekti ne vienmēr attaisno liktās cerības uz
programmu, bet uzsvaru liek tieši uz vietējās
kultūras un jauno biedru iepazīšanu.
Ruta Beināre
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PORTRETU GALERIJA
Paula Ūdriľa
Zane: Mazā Paula. Jau redzu viľu
nopūšamiesun mazliet īgnu, ka atkal viľu
tā nosaucu, bet tāds nu ir liktenis, Pauļuk!
Ruta: Mūsu Paula Ū., mazā Paula,
Tunčmeitenevai vienkārši cilvēks, kam
patīk iesmarţināt savus ceļus. Apzīmējumi
ir daţādi, bet visi zina, kas ir tā ľiprā
meitene, kas slēpjas aiz šiem vārdiem.
Zane: Mūsu iepazīšanās stāsts sākās
pagājušajāseptembrī, kad ES Mājā notika
atvērto durvju pasākums. Tajā pēcpusdienā
mēs ar Nilu un toreizējo brīvprātīgo Migelu
sēdējām pie galdiľa netālu no ieejas un
bijām jau noguruši no mūţīgās atkārtošanās
un vienkārši runāšanas.
Nils: Ar Paulu man bija iespēja iepazīties
pirmsvairāk kā gada, ES Mājā, kur norisinājās
atvērto durvju dienas. Ja runā godīgi, neko
daudz no

tās dienas neatceros, vien to, ka Hausu
pārstāvēju kopā ar Zani, ka pašā sākumā
mums piešķīra briesmīgus oranţus kreklus uz
kuriem bija rakstīts „Atvērto durvju diena” un,
kuri bija daudz par mazu…Tomēr atceros arī
to brīdi, kad pie mūsu organizācijas stenda
pienāca Paula kopā ar savu draudzeni,
Zane: kā izrādījās - abas Paulas (man šķiet,tas
brīdis iezīmēja Paulu ēras sākumu Hausā).
Tiešām nenojaušu, kā, bet pavisam organiski
viľas pievienojās mūsu galdiľam, un sākām
gan nopietnas, gan pavisam nenopietnas
sarunas par Hausu un dzīvi vispār.
Nils: Jau pēc daţām minūtēm viľa sēdējapie
viena galda kopā ar mums un katram no mums
uzdāvināja pašas austās rokassprādzes. Tāda
bija mana pirmā iepazīšanās ar viľu. Šķiet,
Paula Hausa Garu notvēra acumirklīgi, jo jau
pēc daţām dienām piedalījās Zelta rudens
pārgājienā, vēlāk arī daţādās sapulcēs un
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Ruta: Kad Paula parādījās manā dzīvē,
mumsHausa Zelta rudens pasākumā bija
trīs Paulas, kas visas tika numurētas
vieglākai dzīvei un tā arī palika atmiľā – ar
ciparu. Bet nākamo nedēļu laikā Paula aktīvi
nāca uz sapulcēm un vienmēr bija līdzās
pasākumos, ātri sevi pierādot kā darba rūķi,
kuras azarts bija tik liels, lai arī citi spētu
nedaudz pasmelties iedvesmai darbiem.
Zane: Īsts spridzeklis šis mazais meitēns
ir!Godīgi pasaku, ka sākumā man vajadzēja
pierast pie tā, ka viľā ir tik daudz enerģijas,
dzīvesprieka un stāstu. Tomēr tagad jau tas
viss šķiet muļķīgi, jo, kā gan Hausiľš varētu
bez mazās Paulas? Turpinājumā jau mazā
Paula kļuva par daļu no Hausa.
Nils: Paula aktīvi iesaistījās pilnīgi visā,
kasnotika un viľai vienmēr varēja lūgt
palīdzību vai arī vienkārši aprunāties.
Ruta: Jau pēc neilgas darbošanās Paula
CVvarēja ierakstīt, ka kļuvusi par jauna
Eiropas

kluba dibinātāju un prezidenti, bet šajā
septembrī arī par Hausa sekretāri, kas manu
e-pasta kastīti diendienā piepilda ar jaunām
ziľām. Paldies, Paula, ka esi ar mani līdzās
gan komandā, gan pasākumos, smejoties,
dziedot, ieplešot acis sudrabā, ļaujot uzliet
sev virsū tunča salātus, dejojot pa Strasbūras
centrālo staciju vai skrienot iekarot Zemgali!
Nils: Spēja uzklausīt, iedegties par ideju un
torealizēt, kā arī uzmundrināt, ir tās īpašības,
ko vienmēr cenšos novērtēt cilvēkos un Paula
ir viens no šiem cilvēkiem. Vēl vairāk, domāju,
ka ļoti daudzas no tām vērtībām, kuras
pārstāv Hauss, piemīt arī viľai, un tā ir liela
vērtība un liels ieguvums pašam Hausam.

Zane: Man ir patiess prieks, ka viľa
papildinamūsu pasākumus, iesaista citus
un ir tik entuziastiska. Redzu, ka viľa
dara, viľai izdodas un priekšā vēl daudz
panākumu. Tā tik turēt, mazā Paula!

Zane: Bilde no mūsu
Stasbūraspiedzīvojuma maijā.
Uzminiet, kurš ir apstādījumos, jo
vienkārši gribēja? Tieši tas
raksturo Paulu!

36

Mēs paši

Zane Kubuliľa
Paula: Reiz sen senos laikos, 2013. Gada20.
Septembrī, tālajā ES mājā, gandrīz pie pašas
ieejas, sēdēja divi omulīgi cilvēciľi. Domādama,
ka tur ir reģistrācija, gāju drošiem soļiem klāt,
taču nē, meitene zilā krekliľā, ar neaudz
izpūrušiem matiem un milzīgu smaidu, norādīja,
ka esot no organizācijas Klubs „Māja”. Ok.
Gribēju jau iet tālāk, bet meitene, nu jau vārdā
Zane, sāka stāstīt par suši vakariem un vel
visādām foršām izdarībām. Un kopš tā laika vēl
jo projām klausos viľā. Kapēc? Nav ne
jausmas. Varbūt tāpēc, ka Zane visu stāsta ar
tādu aizrautību un dzīvesprieku, ka klausītājs
gribot negribot smaida? Iespējams tāpēc, ka
Zane liek visiem justies piederīgiem un
mīļotiem? Vai arī varbūt tāpēc, ka viľa vienkārši
nepārstāj runāt.
Eduards: Reizēs, kad hausisti runā par to,
kānokļuvuši Klubā „Māja”, bieţi vien var dzirdēt
tādus tekstus kā: „atnācu draugiem līdzi..” vai
„man māsa te bija un ieteica arī pievienoties..”.
Bet Zane nav tas gadījums. Viľa pati jau

mērķtiecīgi meklēja organizāciju, kurā Rīgā
darboties un tā nu sanāca, ka atrada mūs. Jau
vienā no pirmajiem pasākumiem, kas notika
Kaľierī, viľa piedalījās Hausa stendā un tik
pārliecinoši stāstīja par iespējām, ko var darīt
Klubā „Māja”, ka bija skaidrs – viľa ir savējā.
Pagājušajā gadā es viľai jautāju, vai viľa
gribētu kļūt par Hausa vasaras nometnes
vadītāju un viľa daudz nedomājot arī piekrita,
par ko man liels prieks, jo viľa, lai arī noteikti
nebija stingrākā vadītāja, kādu vasaras
nometnēs esam redzējuši, bet spēja radīt ļoti
draudzīgu atmosfēru, kas ir jo būtiskāk.

Paula: Katrā ziľā Zane ir viens no
tiemcilvēkiem,
kam
ir
izdevies
neiespējamais. Kļūt par pieaugušo un
saglabāt bērnības prieku un skatījumu uz
dzīvi.
Eduards:Viľas
otrajā
Rīgas
vienības
vadītājasdarba gadā vēlu, lai izdodas sasniegt
nolemtos mērķus un būt par to Rīgas vienības
vadītāju, kurš zina katra sava biedra mīļāko
tēju un to, kur birojā dzīvo pat vismazākais no
visretāk izmantojamajiem sīkumiem! (uzminiet
nu, kas tas varētu būt?)
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Neskaidra dzeja. Skaidra Zane.
(Balstīts uz patiesiem notikumiem)
Zane ceļoties no rīta apjuka.
Nakts vai rīts, viľai sajuka
Arī skapī karājas tikai tumsa.

„Bēt kā ar šo šalli?” viľai
dusma. Cēlāmies mēs agri.
Bet vēlāmies mēs knaši.
Kafija, gurķmaize un neveikli
smiekli Tas viss ir nieki.
Ceļš ir tāls.
Vairs nav tikai
māls.Miglā aizčāpo
rīts.
Bet tas sen jau nav
brīvs. Kurpe paslīd
mālā.Vārdi paliek malā.
Zane gudri runā
Visi vārdi zupā.

Smiekli un definīcijas
nebeidzas Tāpat arī viľa
nesteidzas. Atglauţ matus,
Iesprauţ vadus.
Vienā rokā sapľu vācele,
Bet viľa taču mācekle.
Otrā rokā zibeľi spārda
Tas Zevs taču tev rāda
Kur stipriem augt
Un spēku rokā
ţnaugt. Mīla tā uguns
māte Zane, tā...?

Kas tā tāda?
/Rita Bringa/
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Tiekamies nākamajos pasākumos!

Klubs „Māja”
jaunumiem seko līdzi
te: www.klubsmaja.lv
/KlubsMaja

Sazinies:
birojs@klubsmaja.lv

/klubsmaja
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