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PREZIDENTA SLEJA 

   
Hausa 18. dzimšanas dienas nedēļā rakstot prezidenta sleju, ar gandarījumu varu atskatīties 

uz pirms gada rakstīto – toreiz minētie lielie projekti nu ir tikuši veiksmīgi īstenoti un pat teātra 

izrādes veidošana, lai arī tiešām bija liels izaicinājums, tomēr kopumā bija pozitīvs piedzīvojums.  

Nu jau esam tikuši pie jauniem projektiem, 

kuru ceļš jau ir zināms – vasarā Latvijā pulcēsim 

jauniešus no visām trīs Baltijas valstīm un līdz 

oktobrim Hausā uzņemsim Migelu no Portugāles 

un Aleksandrinu no Bulgārijas, kā arī esam čakli 

pastrādājuši dažādus citus projektus rakstot, par 

kuriem vēl būs iespēja dzirdēt, ja noskatīto 

finansētāju domas veiksmīgi sakritīs ar mūsu 

idejām. Vēl vasarā meklēsim laiku laivu 

braucienam, kas pagājušā gadā sevi pierādīja, kā 

saglabājama tradīcija un, protams, vasaras 

nometnei arī būs būt! 

Un par to sasniegto nopietno vecumu.. Ir. Bet man gribētos to tomēr vairāk saukt par 

briedumu. :) Redzot, ko pašlaik dara Hausa vecbiedri un kādos virzienos (arī) Hausā iegūtais viņus ir 

dzīvē aizvedis, domāju, ka šī brīža hausisti var justies lepni par to, ka var ņemt viņus par labu 

paraugu saviem nākotnes plāniem un turpināt Hausa iepriekšējo paaudžu uzsāktos darbus un 

izvirzītos mērķus.  

Katrs pats mēs varam sasniegt daudz, bet, ja ir šī iespēja mācīties no citu pieredzes, tad jau 

ikviens visneticamākais mērķis ir īstenojams. Tas lai tad arī būtu mans novēlējums Hausam un 

hausistiem pilngadības gadā – mācēt ne tikai darīt, bet arī turpināt prast savas zināšanas nodot 

tālāk! 

 Eduards 
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REDAKTORA SLEJA 

 
Sveiks,  dīkstāves nīdēj, 

 

 

vai vismaz ceru, ka esi tāda miera neslavētājs, jo kā gan 
citādi Tu būtu nonācis pie šī apkārtraksta, pie tam 
redaktora slejas,  kura tik braši mēdz paskriet garām.   

Kad meklēju šos rakstus no cilvēkiem, kas 
pēdējo mēnešu laikā rosījušies, braukuši, iepazinuši, 
mācījušies,  it bieži pāris stāsti bija tik krāsaini, ka 
lūdza iespēju rakstīt vairāk, vēl mazliet, nu vēl 
drusciņ... Un ticiet man, šeit redzēsiet tikai minimālu 
ieskatu no visas tās iespaidu jūras, kas Mūsos Pašos ir 
sakrājusies! Tie nav tikai apraksti par pavadīto laiku, 
par kādu ballīti, ar kuru gribas palielīties, bet tās ir 
sīkas drumstalas no tā lielā kumosa, ar kuru tik labi 
katrs sevi pabarojis. 

Lai lasot noķer iedvesmu darīt, doties, lai jau pēc neilga laika kā hobits brāztos no mājās, 
kliegdams: „Es dodos piedzīvojumā!” (Gluži kā tai bildē vienu skatienu pa diagonāli.) 
 

Lai prieks lasīt, atcerēties un iedvesmoties, 
 

Ruta  
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KALENDĀRS 
 
 

 

 

 

 

DECEMBRIS JANVĀRIS FEBRUĀRIS 

Eurodesk apmācības 
par radošu publisko 
aktivitāšu veidošanu 

30.11.-01.12. 

Ziemassvētku kartīšu 
filcēšanas darbnīca 

14.12. 
 

Jaunatnes organizāciju 
2012.gada noslēguma 

pasākums 
09.01. 

 
 
 
 
 

Brīvprāšu sagaidīšana 
un slidošana 

01.,03.02 

Ādažu trešā Eiropas 
klubu konference 

03.12 

Valdes izbraukuma sēde 
Aizkrauklē 

15.12. 

 
Jaunatnes līdzdalības 

2012. gada balvas 
pasniegšana 

11.01. 
Projektu rakstīšanas 

darbnīca 
Suši vakars 

08.12. 

 
Vasaras kokteilis 

17.12. 

 
EBD tējas vakars  

17.01. 
Dziesmu vakars 

11.12. 
Ziemassvētku 

svinēšana 
21.12. 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTS SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS 

 
Meklējot Rīgas malu 

30.08. 
 

 
EBD tējas vakars 

18.09. 
 

Zelta rudens 
06.10. 

 

Valdes treniņš 
02.11.-04.11. 

Ādažu Eiropas Kluba 
10 gadu jubilejas 

svinēšana 
09.11. 

Akcija „Mazais pilsonis” 
11.10. 

 
Brīvprāšu projekta 

noslēguma pasākums 
31.08. 

 
„Mūsu Eiropa. Mūsu 
pirmizrāde” izrādes 

Latvijas tūre 
22.,23.,29.,30.09. 

Senioru un jauniešu 
prāta spēļu Zolītes 

turnīrs un apbalvošana 
10.11. 

Jauno biedru 
apmācības 

27.10. IT apmācības 
19.11. 
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MEKLĒJOT RĪGAS MALU 
 

Vēss jūlija rīts nācis pie apvāršņa, un diena 

var sākties! Šodien paredzēta Annas ekskursija pa 

Āgenskalnu un blakusvietām. Tā kā Pārdaugava 

man ir sveša zona (neskatoties uz to, ka esmu 

100% rīdziniece), ar nepacietību gaidu plkst. 11.  

Tiekamies un aiziet!  

Romantiska pastaiga pāri Akmens tiltam, 

Uzvaras parka apkaime, Māras dīķis, Alises 

ūdenstornis un vēl šis tas. Lielisks atklājums bija 

kāds parks netālu no Uzvaras parka, kurā bija 

vairāki dīķi ar ūdensrozēm un pīlēm, un arī 

šūpolēm - lielām šūpolēm. Brīnišķīgā vieta lika 

mums uzkavēties ilgāk, un milzīgās šūpoles mūsu 

galvām iedeva vieglu dullumu. Ekskursijas laikā 

paspējām veikt fotosesiju kādā pagalmā, kuram 

bija aplikts žogs, taču vēl interesantāk bija gaidīt 

pusdienas. Pēc ekskursijas saimnieces ierosmes 

un mūsu vienprātības nolēmām pusdienot vietējā 

Āgenskalna suši, kurš nāca ļoti ilgi. Tomēr ne 

velti ir teiciens - kas lēni nāk, tas labi nāk. Un 

atnāca! 

Ekskursijas nobeigumā mēs, atlikusī trupa, 

pusdienu maltīti nobaudījām netālu esošajā 

Botāniskajā dārzā, pie reizes izbaudot arī šīs 

brīnumjaukās vietas krāšņumu. Nē, nē, pats 

nobeigums bija atkārtota vizīte gulbju parkā pie 

maģiskajām šūpolēm, vēlreiz iešūpinot prātus, 

šoreiz gan uz māju pusi. 

Diena paskrēja nemanot, iepazinu daļiņu 

Pārdaugavas, kā arī iepazinos jaukiem cilvēkiem, 

uzzināju, kas ir Hauss jeb Klubs Māja. Jāpiebilst, 

ka projektā "Meklējot Rīgas Malu" nonācu 

samērā nejauši, un nebūt to nenožēloju. Savas 

aizņemtības dēļ pēc šī projekta tā arī diemžēl 

neesmu dziļāk iesaistījusies Hausa darbībā, 

tomēr ceru, ka šī lieliskā pieredze ar Hausu nebūt 

nebūs pirmā un vienīgā.  

Uz tikšanos! 

Elīna

 

ĀDAŽU TREŠĀ EIROPAS KLUBA KONFERENCE
2012. gada 3. decembrī vairāk nekā 60 dalībnieku 

tikās Ādažu vidusskolā, kuras Eiropas klubs 

„Mazie eiropieši”, sadarbojoties ar Eiropas klubu 

darbības koordinatoru Klubu „Māja”, organizēja 

Eiropas klubu III konferenci „ES pilsoniskums – 

iespējas un realizācija”.  Pasākumu  atbalstīja  

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un 

Eiropas Kustība Latvijā.  

Ādažu vidusskolas III Eiropas klubu 

konferenci ar laba vēlējumiem atklāja Māris 

Graudiņš, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 

Latvijā vadītājs. Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns jau trešo 

reizi ar savu klātbūtni un apsveikuma vārdiem 

apliecināja neformālās izglītības nozīmi izglītības 

sistēmā. Savukārt Ādažu vidusskolas direktore 

Dace Dumpe konferences dalībniekiem novēlēja 

veiksmīgu darbu, dāvinot referentiem skolas 

piemiņas zīmi.  

Sesijā „ES un jaunieši” plašu informāciju 

par tēmu „ES attīstība un paplašināšanās 

procesi” sniedza Māris Graudiņš, izsakot 

argumentētu viedokli par paplašināšanās iespēju 

pozitīvajām un negatīvajām prognozēm. Eiropas 
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Kustība Latvijā projektu vadītāja un padomniece 

Diāna Potjomkina referēja par šobrīd aktuālo 

tēmu „2013. gads - Eiropas pilsonības gads, tā 

iespējas”, rosinot jauniešus padomāt par aktīvām 

līdzdalības formām. Linda Jākobsone, Latvijas 

prezidentūras ES Padomē sekretariāta 

Prezidentūras komunikācijas  un sabiedrisko 

attiecību vadītāja, interesanti izklāstīja Latvijas 

prezidentūras galvenos uzdevumus un stāstīja 

par jauniešu pilsoniskuma veidošanu, 

līdzdarbojoties prezidentūras laikā. Šobrīd 

aktuālajai tēmai par eiro ieviešanu pievērsās 

Māra Šetlere, Finanšu ministrijas eiro 

komunikācijas projektu vadītāja. Ko iegūsim, ko 

zaudēsim, kā tiks ieviests eiro - tie bija galvenie 

jautājumi šajā pārskatā. Aktīvās rīcības sesija 

„Open Space” bija teorētiskās daļas turpinājums, 

kur jauniešiem bija iespēja izteikt konkrētus 

priekšlikumus un idejas tieši jauniešu aktīvai 

rīcībai iepriekšminētajos jautājumos. 

Konferences pēcpusdienas daļa bija veltīta 

Eiropas klubu pagātnes un nākotnes 

jautājumiem. Par Eiropas klubu 10 gadu vēsturi 

pieredzē dalījās Edgars Ikstens, Ādažu 

vidusskolas Eiropas kluba „Mazie eiropieši” 

dibinātājs un eksprezidents, „Vienotības” 

Jaunatnes organizācijas Rīgas nodaļas vadītājs.  

  Tēmā „Klubs "Māja” un tā sadarbība ar Eiropas 

klubiem” savu viedokli par nākotnes plāniem 

izteica Eduards Gaušis. Savukārt Ādažu 

vidusskolas Eiropas kluba prezidents Raivis Jānis 

Jaunkalns dalījās pieredzē par Eiropas kluba 

dalību starptautiskajās aktivitātēs. 

Jauniešu sadarbība un savstarpējā 

komunikācija visefektīvāk realizējās, iezīmējot 

Eiropas klubu nākotnes vīzijas aktīvās darbības 

otrajā sesijā. Eiropas klubu savstarpējās sadarbības 

formas noskaidrot centās Dominiks Jarmakovičs ( 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), par klubu darbību 

Eiropas pilsonības gadā un interesantākajiem 

projektiem informāciju apkopoja Eduards Gaušis. 

Iespējamās Eiropas Klubu aktivitātes Eiropas 

pilsonības gadā apzināt centās Nils Mosejonoks 

no Kluba „Māja”, bet Eiropas klubu potenciālās 

dalības idejas Latvijas prezidentūras laikā 

apkopoja  Mārtiņš Olšteins (LU Ekonomikas un 

vadības fakultāte,  starptautiskās ekonomiskās 

attiecības ).  

 Eiropas klubu pārstāvji bija sagatavojuši 

plakātus par savu klubu darbību, kas radīja lielu 

interesi konferences dalībniekos.  

Konferences noslēgumā no Jelgavas ģimnāzijas 

Eiropas kluba tika saņemts ielūgums uz 

sadraudzības pasākumu 2013. gada pavasarī. 

 

Foto: B.Bergsone (9.a)  

 
Ādažu Eiropas kluba 

koordinatore 
Sarmīte Savicka
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THE GRAND FINAL 
 

 
        On the 31st of August 2012 it made almost a 

year that our volunteers Dina from Estonia and 

Tobias from Germany arrived to Latvia. 

Therefore it was time to do a farewell party to 

look back what they have done. During this 

year they worked as EVS volunteers in Hauss, 

but also travelled through Latvia and across the 

Baltics. They gained so much experience and 

adventures which they liked to share with and 

tell to their closest people in Latvia. Around 30 

people received an invitation to gather around 

in the bar CocoLoco next to St. Peters Church 

in Old Riga.  

Dina and Tobias had prepared an 

extraordinary and secret program for their 

guests. Colleagues and good friends of both of 

them were warmly welcomed with free drinks 

and some snacks on the second floor. Some 

introduction games outside the bar were 

introducing the evening and helped to get to 

know everybody. Meanwhile it was surely 

enough time for nice conversations and a lot of 

friend pictures.  

For the main part of the evening Dina 

and Tobias hold a presentation and took their 

guests on a journey through their EVS in 

Latvia. They showed pictures of funny and 

strange moments, spoke about their work 

experiences and events in Hauss. Additionally 

they told anecdotes whenever they could. Their 

friends listened to a long, but nevertheless 

amazing and purely honest story of what it 

means to be a EVS volunteer in Riga with all 

positive and negative sides. 

After this, both Tobias and Dina got 

their timeline, meaning that their friends had to 

create and stand in a chronological line when 

they got to know them during their stay of EVS. 

When the volunteers finished their program, 

also Eduards and Anna had prepared a little 

game for their EVS volunteers. Dina and Tobias 

had to sit back to back to each other and they 

were given questions. Independently both of 

them had to decide shortly, whether the answer 

fits better to them or to the other partner. 

As a big thanks to everybody, it was time for 

the big surprise: a huge and delicious cake with 

the logo of the EVS project was presented to 

highlight the late evening. But also Dina and 

Tobias were happy and surprised. So many 

friends came to say goodbye and gave little 

presents. All in all it was an unforgettable 

evening with funny, but also sad moments 

recognizing that one year can pass by so fast…  

Tobias 
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IS THERE A LIFE AFTER EVS? 
 

 
Yes, that was the question I was asking 

myself before my EVS was over and also for 

some time after I returned home. So, I left Latvia 

in the morning of 3rd of October 2012 when my 

father and brother picked me up by car as I had 

sooooo many things that they just didn’t fit in 

any luggage or box. But as it wasn´t a final good 

bye, I wasn’t so sad. I knew that I will return in 

less than a week for Zelta rudens that was also 

the „good bye event“ for those people who 

wanted to see me again. So, yes, I returned and 

we had great time in Sigulda hiking in the 

nature, all over the hill and in some caves. After, 

when we were returning to Riga, Eduards and 

Anna gave me a good bye present –  CD-s with 

Latvian music and movies. I was happy and 

couldn’t wait to start checking them as soon as I 

get back to Estonia. But once I got back, I 

realized it is over. My EVS is over. My life in Riga 

is over. I’m far away from the city I love and 

from the people I had so special moments with. 

And my work that we did in Māja with Tobias is 

over as well... Well, let’s say it wasn’t so happy 

times.  I just hid the CDs in my drawer and 

couldn’t open even the envelope where they 

were in. But, then I went to visit my family in 

USA for 3 weeks and when I came back I got new 

perspective on things and also an offer from my 

sending organization in Estonia to start 

coordinating their EVS projects as they are 

coordination organization and they have more 

than 10 different organizations to take care of. 

So, I became their EVS coordinator and started 

to find new volunteers for all the projects. Also, 

from beginning of September I was already a 

mentor for an 

Italian 

volunteer in 

Keila, my 

home town, 

so I was 

pretty busy 

and somehow 

still 

connected 

with Youth in 

Action. I 

finally could 

open the CDs 

and listen to 

Latvian 

language again without feeling sad. And, in 

beginning of December I got a job offer in Riga! I 

was so thrilled! The first person I, of course, 

called to tell it was Tobias!  When I started my 

job here in Riga, it was weird as well, the life is 

different for me here now. The first days I was all 

the time waiting Tobi’s call or that I will meet 

some of my EVS friends in Ala or on streets, but 

after a while I got use to it that this is a whole 

new Riga. And I still see Eduards and Anna 

pretty often. I still come to office sometimes. I 

still plan Hauss stuff and take part in it. I still 

sms with Tobias about every little random thing 

I see or hear like we use to when we were on 

EVS. So, good things from my EVS are still with 

me: the people, Hauss and my beautiful Riga. 

Life after EVS is possible, never the same again, 

but possible!  

Dina 
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EURODESK APMĀCĪBAS PAR RADOŠU PULBISKO AKTIVITĀŠU 
VEIDOŠANU 

 

Tā nu sanāca, ka ņēmu dalību divu 
dienu radošajās aktivitātēs daudzu organizāciju 
mājās “Kaņierī”. Šādu iespēju man un vēl 
pulkam jauniešu sniedza Klubs “Māja” un 
biedrība “RED”, kā arī, protams, Eiropas 
Komisijas jaunatnes informācijas tīkls 
“Eurodesk”. 

 
Lai gan pats nosaukums šķiet nopietns 

un savā ziņā oficiāls, šīs apmācības par tādām 
nenosaukt. Vispirms jau pašas lekcijas, kuras, 
liekas, ietver ilgstošu, garlaicīgu sēdēšanu un 
miegošanos, ne pavisam nelīdzinājās tam, ko 
gaidīju. Te Eduards no Kluba “Māja” stāstīja par 
Eiropas Savienības vēsturi bez liekas 
gadaskaitļu un sausu faktu pieminēšanas – paši 
vien atraktīvā veidā to iemācījāmies un 
parādījām, ko zinām, prezentējot to pārējiem 
jauniešiem. Arī Oļega prezentācija par 
Pilsonības gadu bija saistoša un lika piefiksēt 
faktus blociņos.  

 Tas par to, kā notika lekcijas. Bet pārējās 
aktivitātes? Brīnos, kā mēs tik daudz paspējām 
tikai divu dienu laikā, jo darīts tika daudz. Gan 
flešmobi jeb zibakcijas un to veidi, gan 
improvizācijas teātris, gan intervijas un video 
montāžas pamati. Visam kā putukrējuma 
cepurīte pa virsu pilsētvides papildināšanas 
paņēmieni un sociālās kampaņas. Paši 
darbojāmies aktīvi un radoši, uzzinot pie viena 
daudz par sevi, sabiedrību un tās informēšanas 
iespējām. Vai kādam ir ienācis prātā, ka grafiti 
var veidot no sūnām? Vai esat mēģinājuši runāt 
vienlaicīgi divi cilvēki vienu teikumu, bet 
nezinot, ko īsti teiks otrs? To un daudz ko citu 
mēs darījām un izbaudījām.  

 Visu apmācību laikā es redzēju daudz 
smaidu, dzirdēju daudz smieklu, kas liecina, ka 
šo pasākumu izbaudīju ne tikai es. Par sevi varu 
teikt, ka ieguvu daudz. Jā, tās bija tikai divas 
dienas, tomēr iemācījos daudz jauna, radīju sevī 
interesi par daudzām lietām, jo par daudz ko pat 
nenojautu, bet, pats galvenais, man radās idejas 
un ieslēdzās mazais, darbīgais velniņš, kurš 
iegūtās zināšanas par radošajām publiskajām 
aktivitātēm vēlas pielietot dzīvē kopā ar 
iegūtajiem domubiedriem.  

 “Gribam vēl un ilgāk!” bija biežs 
teikums, visiem atvadoties, tāpēc iesaku 
ikvienam nebaidīties un piedalīties šādās 
apmācībās un aktivitātēs. Tās iemāca daudz, 
sniedz iespējas un papildina ikdienu ar jaunām 
zināšanām un redzesloku. Ceru arī Tevi tur 
ieraudzīt!  

 
 Zane K. 
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ATSKATS UZ VALDES TRENIŅU 
 

Lai jaunā – 2012./13.gada - valde spētu 

labāk iepazīt viens otru un atrastu visdažādākos 

un interesantākos komunikācijas veidus, no 2. -

4. novembrim tika rīkota Hausa valdes 

treniņnometne. Sākumā - šķietami nopietna 

padarīšana, kas ietver tādus gudrus vārdus kā 

stratēģijas un gada plāna izveidošana, komandas 

saliedēšana, kas vēlāk tomēr pārtop ļoti skaistā 

nedēļas nogalē, kuras laikā jaunās Hausa valdes 

biedri spēj veidot ciešākas draudzības saites, 

uzzināt daudz jauna vienam par otru un arī 

organizāciju, kas visa nākamā gada laikā būs 

jālutina ar savu uzmanību, darbu un laiku. 

Pēc ilgām pārdomām par treniņnometnes vietu 

tika izvēlēts viesu nams „Umuri”, kas atrodas 

Daugavas kreisajā krastā, netālu no Ķeguma. 

Perfekta vieta produktīvam darbam 3 dienu 

garumā, ja ņem vērā, ka pieeja pie sabiedriskā 

transporta un interneta bija teju neiespējama. 

Viss iesākās piektdien, 2. novembra 

vakarā, kad pēc neliela pārgājiena pilnīgā tumsā, 

meklējot naktsmājas, ar viesu nama īpašnieces 

palīdzību visa valde nokļuva ilgi meklētajā vietā. 

Pirmajā vakarā valdei bija iespēja īstenot vienu 

no treniņnometnes uzdevumiem – iepazīties un 

saliedēties, jo kopīgu vakariņu gatavošana, 

ugunskura iekurināšana un „Sabotieru” 

spēlēšana līdz pat vēlai nakts stundai šajā vakarā 

visos veidoja draudzīgas emocijas un kopības 

sajūtu. 

Šī gada valdes treniņnometnes vadīšana 

bija uzticēta divām pieredzējušām un aktīvām 

Hausa biedrēm – Ritai un Ditai. 

 
Abas ar šo uzdevumu lieliski tika galā, jo visa 

sestdiena un arī svētdiena pagāja, aktīvi veidojot 

Hausa stratēģiju, pienākumu sadali. Jaunajiem 

valdes locekļiem bija iespēja gan apzināt savus 

uzdevumus, gan arī atrast dažādus palīgus, kas 

atbalstīs viņus turpmākā gada laikā. Visiem bija 

jāpārdomā lietas, projekti, uzdevumi, kurus viņi 

veiks tuvāko nedēļu, mēnešu un gada laikā. 

Valdes locekļi dalījās ar to, kā viņi iepazina 

Hausu un cik gadus jau tajā darbojas. Visiem 

kopīgi bija arī iespēja aizpildīt Hausistiem.lv 

profilu anketas. Tieši pēc tām kļuva skaidrs, ka 

jaunā valde ir gatava neatlaidīgi strādāt, par ko 

liecināja valdes motivējošās frāzes bezcerīgās 

situācijās – varēja būt arī sliktāk, galvenais, ka 

labs cilvēks, neviens nav neaizstājams, arī tas reiz 

beigsies... 

Kopumā šīs dienas pagāja ātri, tomēr arī ļoti 

produktīvi un skaisti. Šķiet, par to visvairāk 

liecināja smaids, enerģija un arī entuziasms, ar 

kādu visi kopā busiņā devās uz mājām vēlā 

svētdienas pēcpusdienā. 

Nils 
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SENIORU UN JAUNIEŠU PRĀTA SPĒĻU ZOLĪTES TURNĪRU UN 
APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Zolītes spēlēšanu parasti 
piekopju ar draugiem un 
radiem, kliedējot drūmo 
ziemas vakaru sajūtu un 

malkojot karstu tēju. Tieši tādēļ neierasta, bet 
laba sajūta bija atrasties senioru un jauniešu 
Zolītes turnīrā, kas norisinājās Rīgas jauniešu 
centrā „Kaņieris”. Galanti kungi ar tauriņiem, 
košas kundzītes un mēs, trīs jaunietes, sēžot uz 
spilgti krāsotiem krēsliem pie četriem galdiem, 
aizvadījām spēli. Šeit tika baudītas dažādas 
spēlei piedienošas toņu gammas – viedums pret 
jaunību, piesardzība pret pārdrošību. Garām? 
Garām… garām… zolējot jau īpaši daudz nerunā, 
tādēļ prāta asināšanas starplaiki, vēl aizvien 
azartiskā gaisotnē, tika pavadīti omulīgās 
sarunās pie tējas un kafijas krūzēm. Tiesāt spēli 
un, kā vēlāk izrādījās, arī spēlēt Zolīti bija 
ieradies pats Latvijas čempions Zolītes spēlēšanā.  

Spītējot pārējiem smagsvariem 
un  nepadodoties  sīvajai cīņai,  Marta nopelnīja 
godpilno trešo vietu. :) 

Senioru un jauniešu prāta spēļu 
apbalvošanas ceremonija arī noritēja līdzīgi 
pacilājošā gaisotnē. Ar neviltotu prieku tika 
saņemtas pelnītās medaļas, un ausis priecēja 
muzikāls pavadījums. Tika apbalvoti arī 
jaunākais un vecākais dalībnieks – šeit varu 
piebilst, ka patiesībā vecākais spēļu dalībnieks 
sēdēja netālu no manis, savu draugu 
ieskauts.  Par spīti draugu mudinājumiem, 
pašaizliedzīgi vai arī kautrīgi turpinot klusēt, 
sev veltīto godu  viņš atdeva kādam citam.   

Ar nepacietību gaidot nākamās Zolītes 
sacensības, 

Laura

 

PROJEKTU RAKSTĪŠANAS DARBNĪCA 
 

Jauniešu organizācija Klubs „Māja” ne 

tikai popularizē Eiropas Savienības idejas, bet to 

spēj arī lieliski apvienot ar dažādu projektu 

rakstīšanu, par visdažādākajām tēmām, kurām 

tomēr ir viens kopīgs mērķis – veicināt un 

sekmēt jaunu cilvēku ideju īstenošanu ar reālu 

rezultātu. Tāpēc jau par tradīciju kļuvušas 

projektu rakstīšanas darbnīcas, no kurām viena 

norisinājās aizvadītā gada nogalē -  8. decembrī.  

Uz to sapulcējas ~ 15 jaunieši. Ne visiem jau bija 

sagatavotas tēmas vai idejas projektam, tomēr 

tās palīdzēja atrast šīs darbnīcas organizators un 

Hausa prezidents Eduards. Dažu stundu laikā 

tapa pārdomāti un interesanti  „uzmetumi” 

projektiem, kurus Klubs  „Māja” jau realizē vai 

pavisam drīz īstenos. Pēc darbnīcas sekoja vēl 

kāda jauka Hausa tradīcija - Suši vakars, bet tas 

jau ir cits stāsts.  

 

Nils
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DZIESMU VAKARS 
Pavisam parasta diena ar pavisam īpašu 

noslēgumu - Hausā notika maģisks dziesmu 
vakars. Klubā „Māja” viesojās 2 meitenes no 
folkloras grupas „Dārdi”, viena ar kokli un otra ar 
ģitāru. Un balsīm!  

Par spīti visām šaubām par savām 
dziedāšanas spējām, tajā brīdī, kad dziedāt sāka 
Aisma un Iluta, tās aizmirsās, jo dziedāts tika tik 
aizrautīgi, ka gribējās pievienoties.  

Skanēja vareni, turklāt katru dziesmu 
pavadīja mūzikas instrumenti vai arī kāds 
aizraujošs stāsts, tāpēc, kaut arī biju domājusi 
palikt tikai uz kādu stundu vai divām, jo 
nedēļas vidus tomēr un darāma simtunviena 
lieta, nemaz nepamanījām, kā pienāca vakars, 
universitāti slēdza ciet, un nācās skriet uz 
pēdējo autobusu.  

Tas noteikti būs jāatkārto!   
Paula 

 

 
ZIEMASSVĒTKU KARTĪŠU FILCĒŠANAS DARBNĪCA 

 

Pulkstenis jau puspieci, man ir pusstunda, 

lai sagatavotos. Mieru, tikai mieru, atgādinu sev, 

jo šī ir pirmā reize, kad vadu radošo darbnīcu 

Hausā. Runā, ka pirmie kucēni ir jāslīcina, bet 

tomēr nolemju nepadoties vājuma mirklim. Tā, 

pārbaude: ūdens tējai ir uzvārīts, baltais 

plastmasas galds un filca krājumi no pagraba ir 

atnesti, projektors darbojas. Pagaidām viss rit 

pēc plāna. 

Ap pieciem ierodas pirmie dalībnieki, pēc 

nelielas prezentācijas par dažādiem filcēšanas 

veidiem ir jāpaveic viens no svarīgākajiem 

darbiem -  īstās krāsu kombinācijas izvēlēšanās. 

Kad tas ir izdarīts, var ķerties klāt pie vakara 

galvenā uzdevuma - filcēšanas. Detaļās 

neiedziļināšos, bet galvenie palīgrīki filca 

uzburšanā ir burbuļplēve, pārtikas plēve, 

bambusa paklājiņš, ko parasti izmanto suši 

gatavošanā, un kastaņūdens (Tu taču zini 

Kastani - mazgāšanas līdzekli). Pēc pārdesmit 

minūtēm filcs ir gatavs. Kad tas ir izskalots un 

izžāvēts,  filcs pārtop par mīkstām eglītēm, kas 

jāpielīmē uz balta, ar eglīšu ornamentu klāta, 

papīra. Pēc nelielas tielēšanās ir atrasts cilvēks ar 

visglītāko rokrakstu, kurš ir atbildīgs par 

novēlējumu rakstīšanu. Tā pēc pāris stundu 

radošas un aktīvas darbošanās Hausa īpašās 

kartītes bija gatavas doties uz dažādām 

debespusēm, lai iepriecinātu Hausa draugus 

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. 

 

Marta Undīne 

 

P.S. Ja kāds saka, ka pirmie kucēni ir jāslīcina, 

tad netici - tā nav patiesība! :) 
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VALDES SĒDE AR SALU UN PIPARKŪKĀM 
 

Daudz labu stāstu par tālo pilsētu 
Daugavas krastos dzirdējām, kad valdei 
reģionālā pārstāvja amatā pievienojās 
aizkrauklietis Nils. Visu dzirdēto apstiprināja 
radošā erudīcijas konkursa „Mūsu Eiropa. 
Mūsu pirmizrāde” izrādes tūres dalībnieki, kuri 
arī tika viesojušies Aizkrauklē. Klausījāmies tik 
ilgi, līdz nolēmām, ka pienācis laiks valdes 
izbraukuma sēdei. 
 Nils un Aizkraukle mūs uzņēma ļoti 
laipni. Izpriecājušies tukšajā vēla vakara 
vilcienā un laimīgā kārtā neizkāpuši 
Muldakmens, bet īstajā pieturā, pavadījām 
nakti mājīgā dienesta viesnīcā. Pirmajā vakarā 
arī laiku lieki netērējām un devāmies 
Aizkraukles ievērojamāko vietu izlūkgājienā. 
Auksts bezgala un vējš saldē, bet gan Pļaviņu 

HES, gan vecozols, gan pilsētas galvenais 
laukums un ieliņas izskatās burvīgi. Nils dalās 
ar stāstiem par vēsturi un cilvēkiem. 
 Nākamā diena pagāja piparkūku 
cepšanā, kārtīgā skolas virtuvē priecājoties par 
formiņām, cukurpērlītēm un smaržām. Šķiet, 
ka piparkūku aromāts pavadīja arī visus valdes 
sēdes punktus, kuri klases telpas atmosfērā tika 
pārrunāti sevišķi raiti. Starp citu, pati ģimnāzija 
ir tik iespaidīga, kādu es, Rīgas bērns, nekad 
nebūtu varējusi skolu iztēloties, tik tiešām 
redzēšanas vērta. 
 Lai mans stāsts par piedzīvojumu 
Aizkrauklē mudina biežāk nākt uz valdes 
sēdēm! 

Anna L. 

 

PASAULES GALS, KAS NEPIENĀCA 

Maiju kalendāra beigas daudziem lika sev 
uzdot jautājumu „Kas ir jādara pēdējā savas 
dzīves dienā”? Kluba „Māja” atbilde bija 
grandiozas svinības ar īpašiem gardumiem, 
krāšņiem tērpiem un spīguļiem it visur. Pavisam 
parocīgi, ja to var apvienot ar Ziemassvētku 
svinībām.  

Tā nu liktenīgā 21. decembra vakarā birojs 
bija pilns smalku un diženiem tituliem apbalvotu 

viesu, galdi bija nokrauti ar izcilām delikatesēm un 
Ziemassvētku dāvanām, visapkārt bija baloni un 
papīra virtenes. Kausētas šokolādes smarža, 
mandarīni un piparkūkas... un konfeti it visur, gan 
dzērienos, gan matos, gan faksa aparātā.  

Šķiet, pat ja vakars novirzījās no scenārija un 
pasaules gals tā arī netika novērots, laiks netika 
pavadīts pavisam veltīgi!  

Paula
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JAUNATNES LĪDZDALĪBAS BALVA 

Ģimeņu atvasēm izplešoties pasaulē, notiek 
tā, ka laiku pa laikam rodas vēlme visiem 
tikties vienā laikā un telpā, lai atskatītos uz 
paveiktajiem darbiem, uzslavētu vai tieši 
pretēji, sapurinātu tā, lai nākamreiz gribētos 
censties mazliet vairāk. Līdzīgi notika arī 
šoreiz. 11.janvāra pēcpusdienā jauniešu 
organizācijas tika aicināts uz „Jaunatnes 
līdzdalības gada balvas” pasniegšanu mūsu 
Rīgas jauniešu mājās Kaņierī. Šajā dienā tika 
izteikts paldies jaunatnes organizācijām, 
kuras Rīgas pilsētā 2012.gadā ir ļoti aktīvi 
darbojušās, lai nodrošinātu jauniešiem 
iespēju līdzdarboties un pilnveidoties. Tās 

bija gan tādas organizācijas, kas savu 
profesionalitāti apliecinājušas jau daudzu 
gadu garumā, gan arī tādas, kuras, kaut sāka 
darboties nesen, jau pierādījušas sevi kā 
uzticamus partnerus. 

Aiz loga skatu priecēja vien pāris 
entuziastiski bļitkotāji, kas uz Daugavas 
drosmīgi sasēduši, un balti sniegoti koki, 
krūmi un cilvēki. Taču Kaņiera zālē viss 
priekos dzirkstīja un mirdzēja, to palēnām  
piepildīja ne vien jaunieši, bet arī viņu smaidi 
un līksmais prāts, gan atkalredzēšanos dēļ, 
gan nomināciju gaidībās. 

 
Tika izvirzītas trīs nominācijas: 

Zelta partneris 
Latvijas Sarkanā Krusta 
jaunatne 

Par ilgtspējīgu, kvalitatīvu darbu ar jaunatni un 
sadarbību ar RD IKSD 

Līderu inkubators Rīgas Skolēnu dome Par jauniešu izaugsmes un sadarbības platformu 

Inovācija 2012 
Biedrība „Radošo efektu 
darbnīca” 

Par prasmi radoši eksperimentēt darbā ar 
jaunatni 

 
Un izteiktas pateicības: 

Rīgas jauniešu 
vēstnieks 

Biedrība „Klubs „Māja” - 
Jaunatne vienotai 
Eiropai”” 

Par publiskās diplomātijas platformu jauniešu 
līdzdalībai vietējā, nacionālajā un Eiropas 

Savienības līmenī 

Gada cerība 
Biedrība „Piedzīvojumu 
gars” 

Par pārliecinošu debiju darbā ar jaunatni 

Par ieguldījumu 
darbā ar 

jauniešiem 

Biedrība „Radošā 
apvienība jauniešiem 
“TREPES” 

Par uz vērtībām balstītu un neatlaidīgu darbu ar 
jaunatni 

 
Nominantiem uzrunas un 

vēlējumvārdus teica RD Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Sporta un jaunatnes 
pārvaldes priekšniece Dina Vīksna, JC 
Kaņieris vadītājs (un mūsu ex-prezidents) 
Rinalds Rudzītis, Youth Space projekta 
vadītāja Sandra Biseniece un citi mūsu, 
jauniešu draugi,  

Muzikālos priekšnesumus sniedza 
Andžeja Grauda vadītā bungu blice 

„Plaukstas.” Arī paši sitām līdzi, jūtot, kā 
kopā varam!  

Vērtīgs pasākums tādēļ, lai pasmeltos 
motivāciju no tā, kā citi var, un saprast, ka Tu 
pats arī vari! Lai nākamgad pie šīm sešām 
nominācijām pulka papildinājumu, jo mēs, 
jaunieši, taču tik DAUDZ un VĒL VAIRĀK 
varam! Nemitīgu domu kustību, neatlaidību 
un prieku darot!  

Alise Mališko 
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GEORGIAN PROJECT 
In April 2012 I had an idea to write a 

project for Klubs “Māja” and Eduards knew the 

right person to do it with!  A Georgian 

organization „Georgian Youth for Europe“ from 

Rustavi city. We contacted each other with their 

project coordinator Liene (yes, those of you 

haven’t met her, she is Latvian) and started to 

think about what we could do. So, we decided to 

have the topic as traditional culture, folk culture 

etc. We had some Skype dates, a lot of emails 

were exchanged, more partners were searched 

and the project was ready for 1. June deadline for 

Brussels! To know that the project was approved 

in October was sooooo great! As I was already 

home from EVS by that time I was representing 

already Estonian group by the time of APV (the 

preparation meeting) and Eduards was the group 

leader from Latvia. So, we flew to Georgia for few 

days in the end of January and experienced an 

amazing weather (We could walk with jumpers 

outside without being cold!!!) and great team on 

spot. At last I also met Liene who I had only 

talked trough internet and already that was great! 

 The exchange will be in the end of February, so 

in next avīze edition you hopefully can read about 

what we did and how it went! 

 

Dina 

 
 

VASARAS KOKTELIS 

Septiņpadsmitā decembra pievakare un 
durvīs jau pa(aiz)vadāmais divi tūkstoši 
divpadsmitais gads. 

Putenim cauri brienot, piesnigušām 
mēteļu krāgām un pilošu degunu, Hausa biroja 
virzienā dodas iepriekšējā gada vasaras un 
rudens projektu braucēji. Jau paverot biroja 
durvis, stāstniekus priecēja pavisam lustīga 
latino deju mūzika, liekot atgriezties Spānijas 
(vai Itālijas, vai Portugāles) projekta garšās, 
protams, mūžīgā vērtība – tēja krūze un 
radiators, kas vismaz mazliet radīja sajūtu, ka 
neesam atstāti likteņa varā Ziemeļpola vidū  

 Vai zināji, ka pudeles, papīri, gruži (ko 
nu uz ielas var atrast) var tikt izmantoti izrādes 
radīšanai, uz kuru pulcējas visi kultūru mīlošie 

(vai vismaz zinātkārie) pilsētas iedzīvotāji? Nu, 
lūk, es arī nezināju! Tā stāstīja Eduards par 
saviem piedzīvojumiem Aizkaukāzā – Gruzijā. 
Jānis nepilnu divu mēnešu laikā bija guvis iespēju 
darboties trīsvienības – Polijas – Grieķijas - 
Latvijas kopīgi īstenotajā projektā, nepārprotami, 
viesojoties sadarbības valstīs un uzņemot 
partnerus, nu jau arī kā draugus, te, Latvijā. Līnai 
itāliskais prieks parunapvisu un vieglums 
nepazuda arī stāsta laikā, arī Vita, gan rādot pašu 
veidotos video no projekta, gan kavējoties 
atmiņās, lika noprast vienu – tie ir ne vien 
potenciālie sadarbības partneri nākotnē, bet arī 
internacionāli draugi un domubiedri visai 
atlikušai dzīvei. 

Alise Mališko
 



Mēs  Paši 

 

 

15 

 

BRĪVPRĀŠU SAGAIDĪŠANA UN SLIDOŠANA 
 

Pēc rūpīgas valstu izvēles un lieliem 

projekta sagatavošanas darbiem, kā mūsu jaunā 

EBD uzņemšanas projekta galvenos varoņus 

esam ieguvuši Migelu no Portugāles un 

Aleksandrinu no Bulgārijas, kuri Hausā 

darbosies no februāra līdz oktobrim. Pirmās 

nedēļās laikā, kopš viņi ir Latvijā, ir jau noticis 

tik daudz, ka, laikam vajadzēs milzu grāmatu, 

lai projekta beigās visu piedzīvoto pierakstītu :) 

Šeit mazs ieskats viņu pašu pirmajos iespaidos 

Rīgā. Par citiem piedzīvojumiem turpmāk viņu 

dienasgrāmatās Hausa mājaslapā. 

Eduards 

 

What can I say about Riga...You must see 
this city. Also you must have a chance to stay 
there not only for one week ;D 
You know, I fell in love from my second day... For 
example I really like the architecture of buildings. 
When I walk on the streets, I forgot about the 
time in which we live.. I'm trying to say that 
modern man can't see the beauty of things around 
themselves. It's such a pity, because everything 
around us, is ourselves! If we can't keep what we 
have at moment(like historical monuments, 

architectures...), so what we want to give to next 
generation? Maybe hypocritical promises...  
Hey people! We really have to try  keep what was 
left to us as legacy, before trying to make 
something bigger, longer, higher, modern or 
expansive. 

 
Give thanks for this what I understand for 

5 days in Riga! 
 

Alexandrina Vasileva
 

Well what can I say with 2 days of Riga? 
That I couldn't feel more welcoming with Klubs 
team, my room-mates, and all friends of friends 
known until now.The city seems really nice 
(with sovietic and parisien influences on the 
buildings), the transports are very efficient and 
the weather isn't as bad as I thought. On 
Saturday I had the first hangout moment. Really 
cosy.Today (Sunday) we had the greatest day, by 
skating on Lido (with no accidents). 

When I arrived I came with the heart and 
mind open and tried not to build many scenarios 
to be surprised. So far it’s being the best 
experience possible.I come with mind wide open, 

towards relationships, food to discover (also 
beverages), places to meet, experiences to feel. I 
was influenced by a friend (who have done an 
internship here) and he passed the greatest image 
of the capital. I'll test it. 

I wanted a totally different challenge, a 
completely "strange" lifetime experience, by 
living outside home, having to cook by myself 
and having to deal with things on my own in 
order to grow. It will be a reality, hoping to 
return home a better person. 

So far it's being a truly great experience. 
I feel it will continue until the end of the 
project. 

Miguel Antunes  
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IZCEĻOTĀJU SADAĻA 
YOUTH MEDIA ZONE 

 

Youth in Action 

projektā Youth Media 

Zone piedalījās trīs 

Eiropas valstis – Polija, 

Grieķija un Latvija. 

Projekta autori bija poļi, 

un tā mērķis bija iesaistīt 

jauniešus medijos un 

žurnālistikā, dot viņiem iespēju izteikt savu 

redzējumu starp pieaugušo uzskatiem. Liela daļa 

no projekta aktivitātēm norisinājās Polijā, taču 

pieredzes apmaiņai un žurnālistikas prasmju 

pilnveidošanai tika organizēta vizīte katrā no trim 

projekta dalībvalstīm. 

Latvijā šo projektu koordinēja Klubs „Māja”, un 

arī man palaimējās būt vienai no projekta 

dalībniecēm un 2012. gada augustā uzņemt viesus 

no Polijas un Grieķijas tepat, Latvijā, mājīgā viesu 

namā pie jūras, kā arī augusta beigās un septembrī 

satikt jauniegūtos draugus vēlreiz – nu jau viņu 

mājās.  

Mēģinu izdomāt, kādus trūkumus varētu saskatīt 

projektā un tā norisē, taču vienīgais mīnuss, kas 

man ienāk prātā, tāpat galu galā iznāk pluss – 

respektīvi, Latvijas jauniešiem nav tik izteikta 

problēma ar to, ka viņi, tā teikt, baidītos izteikties 

medijos un darboties žurnālistikā. Taču poļi to 

uzsvēra kā ļoti lielu problēmu viņu valstī (to 

novērst arī bija projekta mērķis), un tas mums, 

latviešiem, lika aizdomāties, cik nozīmīgs ir tas, kas 

mums šķiet pašsaprotams. Lai nu kā, domājot par 

pozitīvo pieredzi projektā, pirmais, kas nāk prātā, ir 

satiktie cilvēki. Veiksmīgi, ka projekta vizītes bija 

vairākas un visās bija gandrīz vieni un tie paši 

dalībnieki, tāpēc ļoti satuvinājāmies un izjutām, cik 

mums ir daudz kopīgu interešu, uzskatu, vērtību. 

Projekta vizītē, kas norisinājās Polijā, organizatori 

bija parūpējušies par aizraujošām un ļoti 

noderīgām radošajām darbnīcām – profesionāls 

fotogrāfs mūs apmācīja fotografēšanā, veidojām 

dokumentālās filmas ar, tā teikt, ļoti nopietnu un 

dārgu kameru, iepazināmies ar datorgrafikas 

programmām un to plašajām iespējām. Grieķijā un 

Latvijā viesojāmies radio, televīzijā, baudījām 

kultūras un dabas atšķirības un pieēdāmies lieliskus 

gardumus, kā arī tikāmies ar iedvesmojošām 

personībām, kas jau ir izmēģinājušas spēkus mediju 

telpā. Taču man personīgi visiedvesmojošākā likās 

pati projekta autore – 18 gadus vecā Magdalēna no 

Polijas. Draudzīgi saucām viņu par mazo poļu 

meitenīti, jo maza augumā viņa tiešām bija – 

dzirkstošām acīm un nezūdošu smaidu sejā. Taču 

uzņēmība, ko viņa bija izrādījusi, no savas idejas 

izveidojot reālu projektu, bija apbrīnojama. 

It kā negribas atkārtot par klišeju kļuvušo frāzi 

„neaizmirstama dzīves pieredze”, taču citādi 

raksturot šo piedzīvojumu nebūtu tik trāpīgi. 

Sadarbība ar Klubu „Māja” izvērtās veiksmīga, un 

bezgala pateicīga esmu par to, ka man tika dota 

iespēja satikt visus tos lieliskos cilvēkus, kas kļuva 

par maniem draugiem. 

Zane Rituma 
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CEĻŠ IR SĀKUMS 

 

 Piedāvāju ieskatu savā 2012. gada vasaras 

lielākajā piedzīvojumā jeb starptautiskās 

iniciatīvas projektā ”Walking on Borders’’. Trīs 

cilvēki grupās (1 latvietis, 1 portugālis, 1 

francūzis), kas mainās ik pēc pāris dienām, ceļo 

no Polijas līdz Itālijai ar stopiem, lielākoties 

nakšņojot pie couchsurfing hostiem. Ja esi licis 

1000 kauliņu puzli, tad zini, ka piedāvāju tev 

dažus puzles gabaliņus no visa lielā attēla. 

 1.diena ceļā. Trīs meitenes stāv uz ceļa 

Vācijā. Flomāsteri nedarbojas, jo ir slapjš, tātad 

zīmes nav. Mērķis - Berlīne. Blakus vilciena 

stacija, no kuras atiet vilciens uz Berlīni pēc 40 

min. Pēdējais. Paliek tumšs, nezinām, kurā 

virzienā Berlīne. Kāds vīrietis apstājas un saka, 

ka otrā ceļa pusē. 10 min līdz vilcienam. Apstājas 

kāds jauks vīrietis. Brauc līdz Berlīnei, bet, pats 

svarīgākais, brauc līdz pat Drēzdenei. Tas ir 

mūsu galamērķis tikai nākamajā dienā. Vīrietis 

sarunājis ar sievu, ka varot mūs uzņemt 

Drēzdenē. Jūtamies kā pasakā un visus 370 km 

veicam šajā dienā. Uzticamies un uzticas arī 

mums. Mūs uzņem karaliski - ar vakariņām klātu 

galdu un klātām gultām. No rīta atklājam, ka 

esam brīnišķīgā vietā, brokastojam dārzā līdzās 

trušu ģimenei. Idille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. diena ceļā. 

Austrijas/Itālijas 

robeža. Trīs 

meitenes stāv uz ceļa. Šajā dienā pievarēti jau 

ap 60 km. Rokās jau cietusī stopēšanas zīme - 

nodzēšamā tāfelīte-ēdiena galds - saziņas 

līdzeklis. Mērķis šai dienai - Udīne, Itālija. Vēl 

aptuveni 100 km līdz mērķim. Mašīnā mūs 

uzņem kāds jauks itāļu vīrietis un tikai tā - 

klikš, esam Itālijā, vīrietis ar spēcīgu akcentu 

un vēlmi sameklēt franču dalībnieci Facebook. 

Cita smarža kā Austrijā, kaut kas ir mainījies. 

Vīrietis mūs aizved kādus 15 km. Paliek 

krēslains. Smejamies, ka būtu gatavas gulēt 

tepat kaut kur krūmos, ja nu kas. Pārējās 

meitenes to nedomā nopietni, taču es tiešām 

varētu - ir taču Itālija, apkārt kalni, un burvība 

visā šajā ir. Krūmos negulējām, jo kāda jauka 

sieviete mūs uzņem ļoti mazā itāļu mašīnītē. 

Aizvedīs mūs līdz galam. Esam iespiedušās 

starp somām un sēžam uz papīru kalniem, 

braucam caur Alpiem. Ierodoties galā, mūs 

sagaida mūsu jaukie austrāliešu hosti un 

atkorķē vīna pudeli. 

Šī puzle sastāv gan no skaistiem mirkļiem, gan 

sajūtu piesātinājumiem, gan cilvēkiem, gan 

jauniem ēdieniem, gan arī pa kādam strīdam, 

absurdam notikumam un vēl smaidam, vēl 

apskāvienam, vēl kalniem un ezeriem un jūras 

un vēl. Viss kā uz delnas. Viss kā dzīvē. Ceļš ir 

sākums. Tas bija mans ceļš. Un tas bija 

sākums. 

 

Rita no aizjūru sapņu zemes

 No labās - jaukais šoferis, viņa 
sieva, un mēs - 3 dalībnieces 
(Aurora, es pati, Klaudija) 
[Drēzdene, Vācija] 

Ikdienišķa ēdienreize [Udīne, Itālija] 
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CITU DEBESU ZEME – GRUZIJA 
Šobrīd manā priekšā stāv spilgti zaļš dzēriens 

vārdā Tarhūns, cerībā, ka šī garša spēcīgāk spēs 
vizualizēt pirmās Gruzijā pavadītās dienas. Jā, 
mēs, 6 cilvēku komanda, devāmies oktobrī uz 
Gruziju ar vēlmi izprast un piedalīties projektā 
„GREEN stage”. Projekta ideja 
attainoja teātra un ekoloģijas 
problēmu apvienojumu, kas 
nevienam vien braucējam radīja 
zināmu jautājuma zīmes 
izteiksmi sejā, tomēr vilinājums 
bija pārāk liels.  

Boržomī tēvijā ieradāmies 
dienu agrāk, kas mums deva 
nesteidzīgi izbaudīt priviliģēto 
Tibilisi (kas bija pavisam īpašā 
gaisotnē, jo tikko bija beigušās 
vēlēšanas, un to propoganda bija 
visur), kā arī redzējām kalnu 
pilsētas centrā un staļinisko 
krāmu tirdziņu. Bet patiesā 
mājvieta bija pilsēta turpat 
netālu, Rustavi, kur aitas ganās un 
bērni smejas (patiesībā pilsētas 
centrs bija ļoti civilizēts, bet šis 
apraksts vairāk raksturo apvidu, 
kurā mēs dzīvojām ). 

Un sākās pats projekts, latvieši, 
gruzīni, armēņi, norvēģi un poļi 
vēl nezina, ka projekta beigās ne 
tikai man notecēs kāda asariņa, bet 
ko par to, sākums. Pirmās dienas 
paiet dažādos vorkšopos, no 
kuriem dažus arī vadam mēs (un 
latvieši māk sagatavot 
mājasdarbus!), par ekoloģiju, tās 
problēmām, novadījām arī improvizācijas 
vorkšopu, tam paralēli - nacionālie vakari. 
Kazbegu kalnu iekarošana un nacionālo ēdienu 
baudīšana, pirmās palīdzības apgūšana baisi 
ekstrēma igauņa pavadībā. 

Lēnām sāk tapt koncepts tam, kas mums 
īstenībā jārada. Izrādes sagatavošana. Pašu izrādi 

bija jārāda Rustavi ģimnāzijā, kas ir viena no 
labākajās skolām valstī. Šeit mēs saskārāmies ar 
daudz pārsteigumiem, kultūrā un apstākļos, kas 
stipri atšķiras no salīdzinoši sterilās Latvijas 
vides. Precīzāk, nevis skolā, bet aizaugušajā 

pagalmā. 
Lunkanā poļu režisora un 

viņa vācu asistenta Jana vadībā 
mums top kaut kas vienreizējs, 
kur idejas esam ielikuši visi. Mēs 
vācām pa komandām atkritumus 
un radījām dekorācijas, 
mācījāmies gruzīnu bēru 
dziesmu, īstenojām ideju par 
trash rain no skolas logiem. Mēs 
burtiski radījām mākslu no nekā. 
Un beigu beigās iznesām 
pasaules zārku svecēm degot...  
Pabijām vairākas reizes arī 
vietējā Rustavi televīzijā, bet ko 
nu par to. Katrs vakars tika 
aizvadīts kopā, iepazīstoties un 

dzīvojot. Vēl joprojām jūtu, kā ir 
braukt maršrutkā (tas ir kas līdzīgs 
mikroautobusiem Rīgā, tikai šie ir 
kā pašmāju uzņēmums) un just 
viņu tiešām ekstrēmi-patīkamo 
kratīšanos. 

Viens no lielākajiem 
ieguvumiem ir ne tikai pieredze vai 
labi pavadīts laiks, bet tā bija arī 
ieskatīšanās pa adatas caurumu 
Gruzīnu fantastiskajā kultūrā un 
ieskatīties to sirsnīgo cilvēku acīs.  
Turklāt iegūtie draugi nepazūd, 
vismaz es vēl sazinos ar vairākiem 

šajā projektā iepazītajiem cilvēkiem un ticu, ka 
tas tā arī turpināsies. 

Esam nonākuši līdz atvadām gan no mana 
stāsta, gan arī Gruzijā piedzīvotā, bet ceru, ka 
izgaršojāt kaut kripatu gruzīnu Tarhūna. 

Cieņā, 
Laima 
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MAKE CONTACT TOGETHER IN PRAGUE/MELNIK 
 

No 29. septembra līdz 6. oktobrim Čehijā 
norisinājās projekts Make ContACT Together. 
Viss sākās ar programmas un aktivitāšu plānošanu 
Tmelnik galvenā pārstāvja Vladimira vadībā, kas 
bija savādāk kā ierastajos projektos, kur viss jau 
bija iepriekš skaidrs. Pirmo rīta 
enerdžaizeri/getting to know each other sesiju 
vadīja jaukā ELSA pārstāve Žemīna no Lietuvas. 
Nepagāja ne diena un visi jau sadraudzējušies 
devāmies fotografēties un turpināt pārējās sesijas 
Prāgas skaistajos parkos, jo laikapstākļi bija 
labvēlīgi. Pēc emociju piepildītas dienas un 
jaunajiem iespaidiem tās noslēgums sekoja Prāgas 
TV tornī, kurā baudījām skaistu saulrietu un 
lieliskas vakariņas! Kā arī vēlāk mazliet izpētījām 
Prāgas nakts dzīvi un iepazinām pilsētu.   

Ļoti daudzas sesijas tika pieietas ar 
kreativitāti, kā, piemēram, Funding sesija, kura 
tika izspēlēta kā lomu spēle, lai mēs visu labāk 
saprastu. Kā organizācijas pārstāvis vēlas iegūt 
finansējumu savam projektam no kādas firmas. 
Tika izspēlēts, kā tikt galā ar ne tik ļoti atsaucīgo 
sekretāri, un pašu galveno – kā pareizi runāt ar 
priekšnieku, lai viņš piekristu tavai idejai un 
sniegtu finansējumu, parakstītu projektu.  

Vēlāk sekoja project writing sesija, kurā 
tapa daudzi lieliski projekti, kurus vēlāk 
prezentējām, un ceram uz šo projektu īstu 
realizāciju. Runājot par projektu, ko uzrakstīju 
es  ar pārinieku Rikardo no SYNERGIA 
(Portugāles) varu teikt tikai vienu – tas būs 

lielisks un 
piedzīvojumu 
pilns! Pateikšu 
mazliet priekšā – 
ja tas tiks 
akceptēts, tas 
notiks Portugāles 
piekrastē ar mūzikas piegaršu. Jūs taču 
piedalītos, vai ne?  

Projektu aizstāvēšanas laikā mēs 
sadalījāmies trijās grupās –, protams, paši 
prezentētāji, jaunieši/brīvprātīgie, viņu 
mammas un tie, kas lēma vai projektu vajadzētu 
akceptēt vai ne. Uzdodot prezentētājiem 
visdažādākos jautājumus, tajā skaitā par 
drošību, kapēc vispār vajadzētu piedalīties 
noteiktajā projektā, vai tas ko izmaksā, kāda 
tipa projekts tas ir utt.  

Pēdējā vakarā Melnikā, ritot pēdējai 
sesija, iepazīstinājām vietējos jauniešus ar 
Youth in Action programmu, projektiem, 
pieredzi, ieguvumiem un kā šai lieliskajai 
padarīšanai var pievienoties!  

Kopumā lieliski pavadīta nedēļa ar 
vienreizējiem cilvēkiem. Ieguvu jaunu pieredzi 
vairākās jomās - organizatoriskās lietās un 
projektēšanā, komunikācijā. Arī, protams, 
jaunus draugus un atmiņas, kuras nekad 
neaizmirsīšu :)  

 

Liene
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5 DZĪVES GUDRĪBAS UZ CEĻA 
 

Piedāvāju dažus noderīgus padomus 

veiksmīgākai stopēšani. Tie ir ieripojuši šeit 

pateicoties manai stopēšanas pieredzei (gan 

projekta „Walking on borders” ietvaros, gan arī 

pirms tam). Esmu pārliecināta, ka katram pieredze 

varētu būt citādāka, līdz ar to padomi atšķirtos. 

Bet, ja nu esi nolēmis doties ceļā stopējot, vari 

iemest aci: 

1) Zīme stopēšanai- ir daudz vieglāk, ja vari 

pievērst šoferīšu uzmanību ar skaidru zīmi uz sev 

nepieciešamo vietu. Labākā zīme bijusi tieši tā baltā 

tāfelīte, kurai var nodzēst tekstu un rakstīt par 

jaunu. Tādā veidā kādu laiku nav jāuztraucas par 

kartonu meklēšanu un ietaupīt laiku. 

2) Vieta- ir ļoti svarīgi izvēlēties vietu, kur 

stopēt. Vislabākais ir pirms/pēc benzīntankiem, 

pirms/pēc pieturām, pirms/pēc ceļiem, kas iebrauc 

sānu ceļā, kā arī drošās ceļa malās, kur iespējams 

mašīnai apstāties. Vislabāk ar raustītu līniju gar 

malas, jo tas nozīmē, ka tur drīkst apstāties. 

Vislabākais būtu sākt stopēt vēl pirms pilsētas 

robežas beigām, jo tad mašīnas uzņem ātrumu. Ne 

vienmēr būs izvēles kur stāvēt (esmu stāvējusi 

neatļautās vietās), tāpēc jāskatās pēc situācijas. Ja 

sākotnējā stopēšanas vieta neder, ej uz priekšu, 

varbūt atradīsi ko labāku. Ja ne, lūdz stopēšanas 

Dievu. 

3) Saziņa. Sākumā sasveicinies un 

pārjautā vai tiešām šoferis brauc uz tavu norādīto 

vietu, varbūt tikai dažus km tālāk un izlaistu tad jūs 

nepiemērotā vietā. Ja esi citā valstī, tas jau ir 

sarežģītāk. It īpaši, ja šoferis runā tikai vietējā 

valodā, kuru tu nezini. Nesatraucies un atceries, ka 

neverbālā komunikācija ir bieži vien ir labākais 

palīgs (protams, arī visādu simboliņu zīmēšana uz 

lapiņas un kopīgi saprotamu vārdu meklēšana). 

Labākais ko 

var darīt ir 

bakstīt kartē 

uz vēlamo 

rezultātu (ja 

karte ir 

līdzi). Liela 

iespējamība 

pastāv, ka 

šoferis tevi 

paņēmis tieši tādēļ, ka vēlas parunāties, tāpēc vari 

mēģināt atrast kopīgu valodu ar zīmēm uz lapiņas, 

cepumu cienāšanu u.t.t Ja nevari pateikt, noteikti 

vari parādīt!  

4) Somas saturs. Labi pārdomā vai tiešām 

tev vajadzēs papildus svārkus, šortus, tauriņus, 

smaržas vai citus niekus. Jo mazāk lieku mantu, jo 

mazākas klapatas un vieglāka pārvietošanās. 

Stopējot bieži vien nākas arī pārvietoties ar kājām, 

daudz. Esmu droša, ka īpaši nepriecāsies par katru 

lieko līdzi paņemto kilogramu. Somas lielums var 

arī noteikt šoferīša izvēli piestāt malā (ja redz 3 

cilvēkus ar lielām somām, var nebūt vietas kur 

uzņemt). 

5) Esi gatavs uz visu. Vienvārdsakot esi 

gatavs uz kilometriem garām pastaigām, divu un 

vairāk stundu gaidīšanu pirms kāds apstājas, esi 

gatavs apmaldīties, esi gatavs tā arī visas dienas 

laikā nesagaidīt laimīgo automašīnu. Esi gatavs uz 

visu, jo ceļā tu nezini, kas notiks katru nākamo 

minūti. Un tieši tāpēc visi iepriekšējie padomi var 

izrādīties lieki. Dažreiz tā ir veiksme, karma vai 

vienkārši izpalīdzīgi cilvēki. 

Veiksmi, 

Rita

 

Stopējam ar visu jauko zīmi un īkšķiem 

gaisā [Itālija] 



Mēs  Paši 

 

 

21 

PORTRETU GALERIJA 
NILS MOSEJONOKS 

 
Ja tā godīgi, tad 2011. gada aprīlī, sākot 

plānot radošo erudīcijas konkursu „Mūsu Eiropa. 
Mūsu pirmizrāde” šāds lielisks projekta rezultātu 
ilgtermiņa efekts mums nebija prātā.  

Bet te nu viņš ir – no Eiropas kluba 
dalībnieka, par Hausa organizētā erudīcijas 
konkursa Aizkraukles komandas kapteini un nu 
kļuvis par reģionālo pārstāvi organizācijas valdē, 
pirms biedru balsojuma septembrī pārliecinoši 
prezentējot savu redzējumu par to, kā tad 
Hausam būtu nākotnē jādarbojas reģionālajā 
līmenī.  

Pievienojis Hausa lietas savam jau tā 
aizņemtajam aktivitāšu plānam, Nils nu jau kādu 
laiku ir pilntiesīgi kļuvis par savējo. Daži iemesli, 
kā viņam tas ir izdevies, turpmākajā materiālā 
no trīs cilvēku skatu punkta: Alises M. un 
Eduarda.  
 
 

E: Lepnums par Aizkraukli – MEMP izrādes 
gatavošanas pirmajā tikšanās reizē, kad visu 
radošo procesu veicām Aizkrauklē, pēc dienas 
darbiem devāmies ekskursijā pa pilsētu, ko Nils 
pieteicās mums, rīdziniekiem, vadīt. Ekskursijas 
laikā uzzinājām tik daudz jauna un Nils mācēja 
visu parādīt un pastāstīt tik interesanti, ka tagad, 
ja kāds man saka, ka nav bijis Aizkrauklē, es 
vienmēr atbildu – aizbrauc, tur ir ko redzēt! 
Viņš pazīst visus – nezinu, kā viņam tas 
izdodas, bet Nils ir draugos ar visiem. Ja vajag 
kādu lietu nokārtot, tad viņam vienmēr būs 
pazīstams kāds cilvēks, ar kuru par to runāt un 
visu atrisināt. 
Aizkadra francūzis – lai arī izrādes tapšanas 
laikā visu norisi pārplānojot sanāca, ka Nila 
francūža lomai tika piemeklēts cits aktieris, jo 
pats Nils netika uz visām plānotajām izrādēm, 
tomēr viņš turpināja palīdzēt ar izrādes 
iestudēšanas procesa tehniskajiem jautājumiem 
un palika kā projekta uzticamības persona. Ja 
man vajadzētu tā ātri atbildēt – bija vai nebija 
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Nils klāt izrāžu tūres braucienā, uzreiz 
automātiski gribās teikt, ka tomēr bija gan, jo 
viņa klātbūtnes sajūta bija visu laiku. 
Manieres – Nils vienmēr māk palikt pieklājīgs 
un sarunās ar visiem izskatās, ka mēģina atrast 
vidus ceļu, kurā sarunu partneris joprojām ir 
pozitīvi noskaņots, pat ja pastāv uzskatu 
atšķirības. Ieguvums no tā jau minēts citā 
punktā – viņš pazīst visus un ir draugos ar 
visiem. 

Pieredzes nodošana – pēc tam, kad pats bija 
pierunājis savus skolas biedrus piedalīties Hausa 
radošajā erudīcijas konkursā un ar izveidoto 
komandu iekļuvis gan konkursa otrajā kārtā, gan 
uzvarējis reģionālajās un valsts sacensībās, 
iegūtās zināšanas viņš ir gatavs izmantot, lai pats 
veidotu jaunu erudīcijas konkursu citiem 
Latvijas jauniešiem. Kāds tas būs, to iespējams 
jau pavisam drīz varēsim uzzināt. 

A: Pēc Nila iepazīšanas es jūtos vēl 

atbildīgāka par savām domām, par rīcībām, par 

to, kā viens cilvēks spēj mainīt un ietekmēt vai 

radīt viedokli par vietu, sētu vai pilsētu.  

Kāpēc?! Saspicē ausis, es Tev to pastāstīšu. 

Tas viss aizsākās ar manu liktenīgi 

nejaušo dalību radošā erudīcijas konkursa „Mūsu 

Eiropa. Mūsu Pirmizrāde” sagatavošanās un 

plānošanas procesā. Šeftējoties, plānojoties 

MEMP (tautā lietotais saīsinājums konkursam) 

nonācām līdz reģionālajm konkursam, kur es 

aizkraukliešus pirmo reizi ieraudzīju uz Cēsu 

kultūras nama skatuves. Ar viņu pirmo 

parādīšanās brīdi jau klusībā turēju īkšķus par 

labu tieši šīs komandas veiksmei. Kā-še-re, tā arī 

notika. Būdama konkursa vadītāja, nodomāju, ka 

jāizpēta, kas tie par ļaudīm - aicināju Nilu uz 

sarunu. Satraukti, ar  patīkamu pārsteigumu, bet 

tomēr ļoti inteliģenti un smalki, tika atbildēts uz 

jautājumiem, par to, kāpēc piedalās, kādi mērķi. 

Un vēl visam klāt tik bagātīga par ES-ību 

terminoloģija, ka nu tik.. vai tik nebij pēc 

vārdnīcas jāmeklē. :D 

Nākamā komunikācijas reize jau bija finālā Rīgā 

un tad jau sekoja vīra iepazīšana no vārdiem pie 

darbiem..izrādes sgatavošana, pēcāk jau arī 

sadarbība valdē. 

Epasti, lai arī netik zibenīgi 

(darbojoties nvo vidē tikai ar laiku pierod, ka 

epasta refreshosana daudz reiz dienā nenāk 

par ļaunu), taču vienmēr ar konstruktīvu 

atbilžu kopu, iespējamiem risinājumiem un 

variantiem arī komati un garumzīmes vietā  

Talanti – viņš vada pašpārvaldi, viņš 

dzied korī, viņš spēlē klavieries un spēlē 

ērģeles. Iedomājies tik – jā, ērģeles! Par šo ir 

stāsts. Kad ar Eduardu viesojāmies 

Aizkkrauklē, izrādei gatavojoties, jau skaļi ir 

izskanējis, ka tikām iepazīsintāti gan ar 

Aizkraukles mazajām brienamajām taciņām 

caur mežu, gan ar zvaigžņu segu Daugavas 

upes krastā, gan, gan.. protams, kādu reizi, 

ejot garām baznīcai, iekļuvām arī tur un tikām 

apvīti ar faktogrāfisku stāstījumu , kad  pēķšņi, 

to papildina ērģēļtaktis. Jap, tā vienkārši.  

Īpašības – Neiedomājama vienkāršība 

un sirsnība reizinot ar četrpadsmit n-tajā 

pakāpē. Kad ar šo sarežģīto algoritmu tiec 

galā, saproti, ka esi ceļā uz Nila iepazīšanu.  

Tāds viņš mums ir.   

Un tieši tādēļ Aizkraukle man vairs nav 

tikai blāvs punkts kartē Vidzemes dienvidos 

un Aizkraukles ģimnāzija tikai kāda reģiona 

skola.  

Ja tik viena cilvēka attieksme spēj šādi 

sagrozīt domas un prātu, tad laipni lūgtum būt 

ar pilnu sirdi atbildīgam par vietu, no kuras 

nāc.  
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Lielas pateicības ziņotājiem Alisei, Eduardam, Elīnai, Paulai, Annai, Tobiasam, Dinai, 
Zanei K., Ritai, Laimai, Zanei R., Martai, Alexandrinai, Migelam, Lienei, Laurai un Nilam!

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubs „Māja”  
jaunumiem seko līdzi te: 

www.klubsmaja.lv  
twitter.com/KlubsMaja  

facebook.com/klubsmaja  
Sazinies: 

birojs@klubsmaja.lv  

 
 
 
 
 
 
 


