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 Šī gada nometnē mēs 
centāmies vairāk izzināt   
integrācijas jautājumus. 
Sākām ar Rīgu, tad Latviju un 
Eiropas Savienību, noslēdzot 
visu ar integrācijas pasaules 
līmeņa tematiem.  
 Šajā pielikumā vari 
uzzināt par to, ko mēs 
nometnes dienās darījām un 
kādus tematus apspriedām. 
Sešās dienās visus 
integrācijas jautājumus 
pilnībā nevar ne apzināt, ne 
izrunāt, tomēr ar prieku varu 
teikt, ka esam paveikuši labu 
darbu.  
 Aicinu arī tevi iepazīties 
ar mūsu piedzīvoto un 
pārdomāto un novēlu, lai 
mūsu domas palīdz tev 
aizdomāties par šiem 
jautājumiem, jo, kā mēs 
saprātam arī nometnes laikā, 
tad gan Rīgā un Latvijā, gan 
Eiropas Savienībā un pasaulē 
ir vēl daudz darāmā 
integrācijas laukā. Ķeramies 
klāt? 

Sveiks, hausist! 
 
 Tavai uzmanībai nododam īpašo 

apkārtraksta pielikumu – Kluba 

„Māja” 2012. gada vasaras nometnes 

avīzi.  



  
 
 Mēs tikām sadalīti lomās četrās grupās: hipsteros, biznesmeņos, pensionāros un urlās. 
Lai gan sākuma uzdevums šķita vienkāršs, sākot runāt, piemēram, par to, ka urlas ir agresīvi 
utml., sākās pārdomas par to, vai tā tiešam ir, un, ja tā, vai mēs neuztveram šo grupu pārāk 
virspusēji. Uzdevuma otrajā daļā, visām grupām tiekoties, kopumā bija diezgan vienkārši atšķirt 
dažādās grupas, gan pateicoties ārējām pazīmēm, gan arī uzvedībai. Pieņemu, ka tas nenozīmē 
tikai to, ka esam labi aktieri un labi pārzinām šīs grupas, bet arī faktu, ka stereotipi un vispārīgie 
uzskati dominē vismaz nometnes dalībnieku vidū. Uzdevums bija ļoti labs un tā ir lieliska viela 
pārdomām par to, kā un kāpēc noteiktas grupas uztveram tieši tā un ne citādi. 

Inta Dimzule 

RĪDZINIEKU LOMAS 
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 We went out from our camp about 12.30 and headed out to the beach from where 
our trip began. We had received instructions earlier to take pictures of certain things – clouds 
that look like objects, animals etc., people in the sea, locals, certain kind of trees, alphabet 
from local materials or ressources (wood on beach, stones) and most important - something 
that symbolizes Latvia’s future for us. After some time we had a nice picknick at the beach 
and rested a bit. When we continued to walk along the beach again, people had very 
interesting conversations and the atmopshere was very nice. Just a bit before arriving to our 
destination, to Mērsrags beach, we had a short break to play volleyball and swim as it was 
perfect summer weather. Although it was so much fun to play volleyball, we had to move on 
to our final destination. Arrived to Mērsrags beach we took very nice group photo and 
continued our trip destination Mērsrags town where we had nice time while waiting for the 
bus back to our camp – eating ice-cream and enjoying the sun. All in all it was a trip full of 
interesting conversations, a lot of laughter and enjoying the amazing nature of Latvia. 
 

Dina Mikfeldt 

TRIP TO MĒRSRAGS 
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 Dalībnieki tika sadalīti komandās par divi un saņēma savas tēmas. Es biju komandā ar 
Otto, un mana tēma bija par ES sabrukumu un Krievijas un Ķīnas piedāvājumu iestāties 
lielimpērijā. Mēs ar Otto nospriedām, ka efektīvāk būs zīmēt karti un tad domāt. Idejas nāca 
viena pēc otras, un uzreiz atradām vienu valodu. Tas, pie kā mēs beigu beigās nonācām, bija, ka 
Eiropas Savienība agrāk vai vēlāk sabruks un mūsu valstij vajadzētu no tās izstāties, jo visam 
skaistajam reiz pienāk gals. Sastrādājoties ar Otto, uzzināju, ka viņš ir lielisks atombumbu 
zīmētājs un vispār militāro procesu attēlotājs. Protams, es izbaudīju arī pārējo grupu 
prezentācijas, kuras bija par medicīnas sadārdzināšanos, nekonkurētspējīgu koksni un 
tehnoloģiju ienākšanu skolās. 
 

Tīna Zariņa 

NĀKOTNES DIALOGS PAR 

2050.GADU 
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 Sākām darbnīcu ar aptaujām par ES. 
Tika pārbaudītas mūsu zināšanas par ES un 

visu ap to. Pēc šīs aptaujas mums radās 
iespēju ne tikai pārbaudīt atbildes, bet arī 

iemācīties daudz ko informatīvu par ES. 
Sākām ar vēstures iekalšanu. Turpinājām ar 

institūcijām un pamatdomu. Kad tas tika 
izzināts, sākām mācīties par ietekmi ikdienā 

un pasaulē. Lai arī informācijas bija ļoti daudz 
un daudzi (tajā skaitā arī es) jutās noguruši no 

burvīgās saules plūsmas, mēs visu cītīgi un 
apzinīgi klausījāmies un apguvām.  

DARBNĪCA PAR ES 
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Turpinājām ar interesantu aktīvo spēlīti (energizer - laiku tas gandrīz neaizņem, taču 
vienmēr ir jautra un pozitīva lieta, kas patiesi izpilda savu funkciju). Pēc tam ar valodu 

spēlīti, kurā mums bija jāatmin valodas, kurās rakstītā tulkojums bija uzrakstīts arī angliski. 
To darīt nebija viegli, bet zinot, kurās valstīs ir kāda rakstība, un ar minimālām ģeogrāfijas 

zināšanām uzdevumu varēja cienījami izpildīt. 
 

Otto Markus 



 Iesākumā mums vajadzēja uz lielas kopīgas lapas uzrakstīt dažādus stereotipus par 
sabiedrības grupām un pēcāk uzrakstīt, kur šīs pieminētās grupas mitinās. 
Tad sadalījāmies divās grupās, katrai bija iedota liela Rīgas karte, kurā bija jāieraksta iepriekš 
izdarītais. 
Mēs piepildījām Rīgas karti ar šo iepriekš uzrakstīto sociālo un reliģisko slāņu cilvēkiem. 
Pēc tam kartē uzrakstījām, kur mēs paši dzīvojam, kur mācāmies, strādājam, izklaidējamies un 
pavadām brīvo laiku. 
Rezultātā varēja abās kartes redzēt visu kopējo informāciju gan par Rīgā dzīvojošajiem cilvēkiem, 
gan mums pašiem. 
Sapratu, cik maz zinu par Rīgu, jo par Rīgas reģioniem daudziem man vispār nav nekāda 
priekšstata, jo cilvēki lielākoties pulcējas centrā. 
 

Laura Bužinska 

RĪGAS KARTE 
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 Ceturtdienas vakarā mēs sapulcējāmies 
kopējā teltī un mums tika piedāvātas divas 
aktivitātes saistībā ar trafaretiem un krāsām: 
stensilu veidošana un auduma maisiņu 
apdruka. Tēma bija Eiropas vērtību attēlošana. 
Dalībnieku iztēle un radošais gars bija 
neizmērojams, tapa gan Eiropas Pikaču, gan 
brīnišķīgs briedis, gan koks. Šis process bija tik 
aizraujošs,  ka vēl nākamajās divās dienās mēs 
vēl savus darbus pabeidzām un pilnveidojām. 
Tagad katram, kas izturēja līdz beigām, ir savs 
īpašais Hausa 2012. gada nometnes maisiņš. 
 

Maija Locāne 

STENSILU DARBNĪCA 
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 Vai tu esi bagātais vai nabagais Rīgā? Luterānis vai katolis? Vai tu fano ar Dinamo, Tev 
pieder suns, vai tu brauc ar BMW? Diskutējot par sociālo un ģeogrāfisko noslāņošanos Rīgā, mēs 
ātri vien izdomājām veselu lapu ar kritērijiem, kas sadala sabiedrību dažādās grupās. Katram ir 
cits viedoklis par iemesliem un risinājumiem sociālo grupu dalīšanai – pat par to, vai risinājumi ir 
nepieciešami. Vienam noslāņošanās rada diskomfortu par nevienlīdzību. Cits tās lielāko izpausmi 
redz Rīgas iedzīvotāju dalījumā – puse latviešu, puse cittautiešu. Vēl kāds cēloni tam redz politiķu 
rīcībā, vainojot viņus grupu noskaņošanā vienai pret otru. Mūsu piedāvātie risinājumi bija  
pašizaugsme, attīstot empātiju un toleranci, kā arī dažādu vērtību pieņemšanu. Tomēr pārstāvēts 
bija arī viedoklis, ka dažādu sabiedrības slāņu veidošanās ir dabisks process, ko nevar ierobežot, 
un cīnīšanās pret to raksturīga tikai autoritārām iekārtām. Daudz domu, daudz viedokļu, 
atšķirīgas pieredzes, tomēr izlemtais viens – par toleranci! 
 

Anna Lielpētere 

DISKUSIJA PAR SOCIĀLO UN 

ĢEOGRĀFISKO NOSLĀŅOŠANOS  
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 On Tuesday and Thursday we were playing sport games prepared and led by Mārtiņš, 
Tīna and Anna Kanepone. First we divided in two teams and went on the second camp day to 
the beach to play. In the beginning we played a mix of rugby and frisbee game. After that we 
saw Tīna sitting on a rock near the sea cost. Our next task was to swim with on air bed 
together with 2 or 3 people to her and to answer some questions. The water was refreshingly 
cold in the beginning but fastly we got used to it. After every team swam two times to Tīna it 
was time for the last game. Our leaders put bottles in the water. Then we made a line of 4 
people. Everybody was given a scarf not to see anything. Only the last person of the line could 
use the eyes to lead the group by giving non-verbal signals to the line to find the bottles. 
 After one day of break we continued the sports activities on Thursday. At the beach 
every team had to build up one little tent which were later used as goals. And then the real 
action started. We played rugby with lots of body contacts and emotions included. Sometimes 
it was kind of brutal but everybody survived :) 
 The next game was following. The 2 teams were one by one spinning around a pipe in 
the sand and then running to another pipe in the water, coming back and the next one 
followed. Some people got dizzy and fell almost down but everybody enjoyed. Finally we had 
some time to chill and relax in the sea. All in all the sports activities were very cool and very 
helpfull for increasing our team spirit in the camp! 

Tobijs Mellers 

SPORTS. SPORTS?SPORTS! 
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 Pirmais, kas prezentē, ir Oļegs. Viņš pastāstīja par Eurodesk, ko viņi dara, ko atbalsta un 
kur meklēt vēl vairāk informāciju. Oļega otra prezentācija bija par Jaunatni darbībā. Oļegs 
pastāstīja par to, kā jāraksta projekti, lai tos apstiprinātu, kā arī citus faktus par  Jaunatni darbībā. 
Beigās katrs nometnes dalībnieks saņēma nelielu balviņu no nacionālās aģentūras. Pēc tam Dina 
prezentēja savu valsti un sīki pastāstīja par Igauniju. Tūlīt aiz Dinas Tobis prezentēja Vāciju. Abas 
prezentācijas viņi vadīja latviešu valodā, kas, manuprāt, ir ļoti apsveicami. Trešā un pēdējā bija 
par EBD. To, protams, vadīja abi brīvprātīgie, ik pēc pāris teikumiem mainoties. Visi skatītāji bija 
ieinteresēti par visām prezentācijām, paralēli viņi dzēra teju un ēda cepumus. 

Vita Sjomkāne 

EIROPAS IESPĒJAS 
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HAUSA RITUĀLI 
 Hausa nometne pati kā tāda 
 Katra kopīga ēšana sākas ar kopīgu galda dziesmu 
 4. māja (Anna K, Tobias, Otto un Dina) izgudroja jaunu valodu, unicornish, un 

runāja tajā visu laiku 
 Pēc katras kopā pavadītas dienas pulcējāmies aplī, lai parunātu dienā notikušo 

un izteiktu savu viedokli 
 Katrā vakarā 4. mājas iemītnieki pirms gulēšanas runāja par saviem dienas 

piedzīvojumiem 
 Katrā diskusijā un radošajā darbnīcā neiztika arī bez cepumiem un tējas 
 Dziesmu vakarā atcerējāmies Hausa seno rituālu – miega dziesmiņu. Tā skan 

labi un mīļi 



  
 
  
 
 
 
 
 Nenoliedzami pašas 
sarežģītākās izvēles nometnes 
dalībniekiem nācās pieņemt 
ceturtdien. Dinas vadītā diskusija 
nepieļāva vidusceļus – bija noteikti 
jāizlemj – par vai pret. 
 Manuprāt, diskusijas 
vērtīgākie apgalvojumi bija: 
-es mainītu savu pilsonību, ja es 
dzīvotu citā valstī 
-viena valsts nozīmē viena valoda 
 Dažubrīd pats iesaistījos 
karstā diskusijā un teju zaudēju 
mieru, un, redzēdams, ka tiek 
atbalstīti man nepieņemami 
viedokļi, centos nepalikt malā. 
Diskutētāji vienprātīgi piekrita, ka 
nenotiks traģēdija, ja ģimenē 
ieprecēsies cita rase un ka bērniem 
tiks nodota dzimtā latviešu valoda 
pat ārzemēs. 
 Nobeigumā diskusijas 
dalībnieki jau neturējās kājās un 
vārtījās pa zemi – saules vai spraigās 
viedokļu apmaiņas nokausēti. 

 
Mārtiņš  Gaušis 

KATEGORISKĀ DISKUSIJA 
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 Mūs sadalīja divās grupās, kurām tiek dots uzdevums, izmantojot De Bono cepures, 
uztaisīt tabulu, kur ir minētas pilsētas un lauku atšķirības. 
Dotās papīra cepures ir domātas, lai ierosinātu domāšanu tabulas aizpildīšanai, piemēram, zilā 
cepure ir organizējošā un kontroles cepure. Ir visu laiku jādomā, kā mazināt un izmantot 
atšķirības starp pilsētām un laukiem. No sākuma ir jāizdomā fakti, lai domāšana un darbs uz 
papīra sāktos. Darbs notiek diezgan aktīvi. Noslēgumā abās grupās nonākam pie daudz 
ekoloģiskiem risinājumiem, un daži pat ir patiesi ģeniāli. 

Diāna Ūdre 

LAUKU UN PILSĒTAS ATŠĶIRĪBAS 
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 Piektdienas vakarā nolēmām saulrieta vērošanu apvienot ar Loesje tehnikas apguvi. 

Kur nu vēl labāk abus apvienot, ja ne pie jūras? 
 

 Tā nu mēs paņēmām Hausa neatņemamās sastāvdaļas – tēju un cepumus – un 
devāmies radošo ideju meklējumos pie jūras malas.  

Sākotnēji iepazināmies ar nelielu Loesje vēsturi, un tad jau arī ķērāmies pie domu ķeršanas. 
 Visi rūpīgi nonācām pie astoņām tēmām – migrācija, vienoti dažādībā, Latvijas 

nākotne, ilgtspējīga attīstība.  
 Tolerance pret minoritātēm, sociālā noslāņošanās un, nelielai iedvesmai – zvaigžņu  

lietus un komandas gars. 
 
 

(turpinājums 16.lpp)  

LOESJE RADOŠĀS DARBNĪCAS 
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LOESJE RADOŠĀS DARBNĪCAS 
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LOESJE RADOŠĀS DARBNĪCAS 
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 Domu lidojumam noteikti palīdzēja jūras šalkoņa, un neiztikām arī bez pāris vienradžu 
jokiem. Darbnīca tika pārtraukta brīdi, kad sapratām – ja nepārcelsim Loesje uz iekštelpām, pēc 
brīža izskatīsimies pēc slapjām žurkām. Tā nu visi pārcēlāmies uz Maijas istabiņu. Kamēr ārā lija 

lietus un apkārt šaudījās zibens, ķērāmies pie Loesje pabeigšanas. Nu tas tiešām nostrādāja, 
tikām gan pie izteikumiem par terminatoru, gan krītošu zvaigžņu apceres. Un te nu tas bija – 

vairākiem cilvēkiem kopā izdevās izveidot izteicienus, kas spēj likt gan aizdomāties, gan 
iedvesmot! 

 

Anna  Kanepone 



 Nometnes otrās dienas vakarā 
skatījāmies igauņu filmu "Viimne 
reliikvia'', kas tapusi 70. gados ar tā laika 
raksturīgo mūsdienu izpratnē 
humoristisko noskaņu - naivu labticīgumu 
ar cerību uz gaišāku nākotni. 
 
 Filmas sižets iezīmēja spilgtas 
paralēles ar mūsu "Lāčplēsi". Tomēr sirdī 
gaišajam tēlam Gābrielam, atšķirībā no 
panaivā Lāčplēša, vairāk dominēja 
iedvesmojošs rebela gars. Turpretim pati 
filma, manuprāt, bija pilnīgs pretstats 
nesen tapušajai JRT izrādei "Muša", kas 
stāsta par igauņu kā mūsu bēdu brāļu 
pārdzīvojumiem 1941.-1949. gadā, kas 
tautā veicina latviešiem raksturīgo mūžīgo 
cietēju un nabaga jēriņu tēla apzināšanos. 
Savukārt Gābriela un Lāčplēša heroiskie 
tēli ir tie, kas iedrošina mūs un audzina 
tautas apziņu kā lielu un stipru vienumu, 
nevis vairo mūžīgo žēlošanos un sevis 
nostādīšanu likteņa pabērnu lomā. Lai nu 
kā, pagātnes notikumu apzināšanās ir 
svarīga, tomēr vēsture katram ir sava. 
Svarīgi tikai, lai, laikam ritot, vēsture 
aizvien vairāk kļūtu par vēsturi. Kopumā 
ļoti jauks vakars. 
 

Marta Lielpētere 

FILMU VAKARS 
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 Kas raksturo piederību mājai? Protams, mājīgums. Kā viens no elementiem, manuprāt, 

varētu būt siltas čības, kas sasilda nosalušās, ikdienas gaitās tālus ceļus mērojušās kājas. Čības, 

kuras vari iedot savā mājā aizņemtam, mīļam ciemiņam. Tādēļ notiek process, pašam pagatavojot 

savas unikālas, neatkārtojamas čības.  

 Iepazīstamies ar filcēšanu, tās veidiem. Mūs pavada zināmas bažas, vai tiešām izdosies, 

saliekot kopā krāsainas vilnas gabalus, rezultātā iegūt reālu priekšmetu? 

 Process prasa laiku un, kā saprotam vēlāk, arī garīgo vērtību, tik nepieciešamo mūsu dzīvē 

– pacietību. Izrādās, vilnu piefilcējot, ir nepieciešams arī miers un rāmums šī darba sākumā. Šī ir 

laba īpašība savu mērķu sasniegšanā! Tālāk sākas aizrautīgs radošais process, strādājot jau arī pie 

rotu un mīļu dzīvnieciņu gatavošanas. Mums patīk šī patīkamā filca adatiņu darba skaņa un 

kopības izjūta, esot visiem šajā procesā! 

DARBNĪCA PAR PIEDERĪBAS IZJŪTU 
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 Nodarbību „Lomu spēles par Eiropas Savienības paplašināšanos un ES devīzes „Vienoti 

dažādībā” izpausmēm” ar burvīgu aizrautību vada Tobiass. 

 Esam zinoši, cik valstis šobrīd ir Eiropas Savienībā. Tobiass mums ļauj izvēlēties lapas ar 

valstu nosaukumiem un atbilstošiem karogiem. Viņš noliek pļavā norādes, kur atrodas 

debespuses. Tad sākas aizrautīgais darbs – salikt atbilstoši valstu novietojumu. Iesākumā valstis 

tiek saliktas ļoti tālu viena no otras. Kopīgi pārlūkojot laukumu, atklājas, ka Eiropas Savienības 

robežvalstis ir „aizpeldējušas” tālu. Sākas satuvināšanās, līdz esam apmierināti ar valstu 

ģeogrāfisko novietojumu.  

 Tobiass ļauj atkal izvēlēties valstis.  Iejūtamies. Esmu izvēlējusies Ungāriju un Itāliju. Mani 

priecē, ka šo valstu karogu krāsa ir vienāda, tikai virziens atšķiras. Nu re – agrāk to nebiju 

ievērojusi! Tobiass uzdod jautājumus  par valodu, par cilvēku skaitu, par eiro, par… 

 Jūtamies priecīgi, kad zinām atbildi atbilstoši paceļot lapu ar „savas” valsts nosaukumu, 

bet, ja esam kļūdījušies – iegūstam jaunas zināšanas. Tobiass, kā parasti, ir ļoti pieklājīgs un 

paslavē padarīto. 

 Paldies par iegūtajām zināšanām patīkamā nodarbībā! 

Maija Gauše 

VIENOTI DAŽĀDĪBĀ 
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Klubs  "Māja" 

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM: 

www.klubsmaja.lv 

twitter.com/KlubsMaja 

facebook.com/klubsmaja 

SAZINIES: 

birojs@klubsmaja.lv 

NOMETNĒ PIEDALĪJĀS UN STĀSTOS DALĪJĀS : 

Otto Markus 

Maija Gauše 

Anna Kanepone 

Maija Locāne 

Maruta Pakalne 

Anna Leiškalne 

Eduards Gaušis 

Vita Sjomkāne 

Laura Bužinska 

Anna Lielpētere 

Diāna Ūdre 

Dina Mikfeldt 

Tobias Moeller 

Tīna Zariņa 

Marta Lielpētere 

Mārtiņš Gaušis 

Aleksandra Zēberga 

Kluba „Māja” vasaras nometne tika rīkota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta un kempinga „Stieress” atbalstu. 

 

Pielikumu sagatavoja: Alise Mališko 


