Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai
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Oktobris

Novembris

Mēs paši

PREZIDENTA PIEZĪME
Sveiciens ar 2015.gada noslēgumu!
Ir Hausa Ziemassvētku vakars un jūsu rokās ir nonācis Hausa apkārtraksts par darbiem un nedarbiem šajā
gadā. Lai arī zinu, ka prezidenta sleju labākajā gadījumā izlasa nākamais prezidents, kurš izmisīgi pats domā, ko
gan te rakstīt, tomēr atļaušos nedaudz izplūst.
Kas bijis šogad? Daudz bijis šogad. Jau fakts, ka liela daļa hausistu šo gadu pavada ārzemēs Erasmus programmā un vēl cita daļa ir piedalījušies daudzos jauniešu
apmaiņas projektos tikai liecina, ka dzīvojam bez
robežām un vēl ir daudz ko atklāt. Tai pat laikā
robežas kļūst par sāpīgu tēmu šobrīd Eiropas kontekstā, kur tieši robežu neesamība ļāvusi nekontrolētas
bēgļu plūsmas, kuras laikā atklājas, kā katra valsti realitātē skatās uz Eiropas vērtībām, kurām reiz piekritusi, kā tolerance, plurālisms, sociālā iekļaušana.
Ir aizvadīts gads prezidentūrā, kad gada ievadā vēl
valdīja neizpratne, kā veidot attiecības Eiropai ar
Krieviju, kas notiek Ukrainā un kā runāt par to. Kad
Latvijā viesojās valstu līderi un nokļuvām uzmanības
centrā.
Ziniet, kāpēc es par to stāstu? Jo Hauss ir pamanījies
par visu to radīt dažādus pasākumus un pamudināt
jauniešus domāt par to. Ir bijusi diskusija ar Euromaidan dalībniekiem no Ukrainas, ir notikusi diskusija par bēgļiem, ir veidots vesels projekts, kas runā
tikai par robežām starp valstīm un cilvēkos, ir bijušas
skolu vizītes saistībā ar prezidentūru..
Un ziniet, kas ir pats varenākais? Hauss šogad nosvinēja savu 20.jubileju! Pat daudziem biedriem vēl
nav sasniegti šie gadi. Un tas man šķiet, ka ir milzīgs
sasniegums. Piederēt kam tādam, kas ir varenāks un
senāks par tevi pašu.
Lai spēkpilns jaunais gads!

- Ruta
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Janvāris

EUROMAIDEN DISKUSIJA
Ak, vai cik sen tas šķiet, bet gandrīz pirms gada
saņēmām uzaicinājumu no Eiropas Parlamenta biroja Latvijā uzaicinājumu rīkot diskusiju,
lai runātu par Saharova balvu, kuru katru gadu
pasniedz Eiropas Parlaments, lai atbalstītu brīvu
domu un cilvēktiesības.
Iepriekšējā, proti, 2014.gadā, viens no
pretendentiem uz šo balvu bija arī Eiromaidan,
kura lielākās demonstrācijas norisinājās tieši tā
paša gada sākumā Ukrainā. Kā viss izvērsās pēc
tam ir bijusi viela pārdomām gan lielajos varas
gaiteņos, gan mūsu pašu sarunās pie kafijas krūzes,
izsaucot ļoti spilgtas emocijas, par kurām iepriekš
varbūt pat nenojautām.
Tieši visa šī dēļ rīkot diskusiju Latvijas jauniešiem ar Ukrainas Eiromaiden pārstāvjiem bija liels
izaicinājums, bet vēl joprojām ticu, ka tas bija ieguvums abām pusēm.
Lūk, tā janvāra vidū pasākums notika Daugavpilī
sadarbībā ar turienes Eiropas klubu un pašvaldību,
līdzīga plāna diskusija norisinājās arī Rīgā janvāra
noslēgumā.
Visa ievadā un zināšanu paplašināšanai iesākām
ar stāstu par to, kas tad īsti bija Saharovs un kāds
ir viņa ieguldījums vēsturē, kā arī kādas vērtības
pārstāv viņa vārdā nosauktā balva. Tālāk jau jaunieši nedaudz tuvāk paskatījās uz cilvēktiesībām
– varbūt šķietami pašsaprotamām mums, bet, vai
visur pasaulē tās redz no viena skatpunkta? Kad
visi bija salēkuši šajā “vilcienā”, nākamā stacija
jau bija pats Eiromaiden. Izmantojot moderno tehnoloģiju priekšrocību, sazvanījāmies ar
Ukrainas jauniešiem caur Skype, kā arī īpašu
uzrunu mums bija sagatavojusi Euromaiden
oficiālā pārstāve Jeļizabete Ščepetiļņikova.
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Parunājām par to, kas lika jauniešiem iesaistīties
šajās sākumā studentu rīkotajās demonstrācijās,
ko tas ir mainījis Ukrainas dzīvē un kā viņi redz
nākotni savai valstij. No Latvijas jauniešu puses
bija gan jautājumi, gan pārdomas, gan vienkārši
vēlme izprast vairāk šo visu, jo bieži ikdienā
neaizdomājamies par fundamentālām vērtībām
un brīvību, kas mums ir dota. Domāju un ceru,
ka katrs paņēma sev līdzi vielu pārdomām,
piedevām bija īpaši jauki doties uz Daugavpili,
jo tas bija mūsu, hausistu, ekskursijas brauciens
arīdzan.
Kopumā man tiešām bija liels prieks, ka Hauss
iesaistījās šajā, jo arī man pašai tas deva daudz –
gan zināšanu, gan pārdomu līmenī. Bet laikam
kļūstu sentimentāla, jo pēdējā laikā tik apkārt
stāstu, cik daudz iemācos no ikviena Hausa
pasākuma. Tā, lūk - ir lietas par kurām jārunā
un ir brīži, kad jārīkojas, un tas ir arī mans
novēlējums Tev, kas pašlaik lasa šo!

- Zane

Februāris

HAUSA LIELĀ UN NOPIETNĀ
DZIMŠANAS DIENA

/Svētku logo bilde/

Pasākumā atskatījāmies uz visām četrām
Hausa piecgadēm stāstos, fotogrāfijās,
runājot ar tā laika biedriem un pat kopīgi
dejojot. Neizpalika arī viesu apsveikumi
un lielā svētku torte (un arī kliņģeris, ko
dāvināja mūsu Gaujienas vienība). Ja jau
našķi, tad jābūt arī tējai. Tā gan šoreiz
bija ne tikai dzerama, bet arī klausāma
– pēdējās piecgades hausisti, turpinot
nesen izveidoto Hausa orķestra tradīciju,
uzstājās ar Jaunā Rīgas Teātra “Latviešu
mīlestības” tējas dziesmu. Kā tas mums
skanēja, vari noklausīties Hausa youtube kanālā https://www.youtube.com/
watch?v=MRwBopwT3Sg Turpat ir iespējams noskatīties arī Paulas veidoto filmu
par hausistiem “Ķerot Hausa Garu: KAS
IR HAUSISTS?”, kurai pirmizrāde bija
svinību laikā.

Reiz sen senos laikos, tik senos kā pagājušā
gadsimta 95tais gads, Ineses Voikas dzīvoklī
desmit cilvēki parakstīja Kluba “Māja” dibināšanas dokumentu. Kas ir noticis kopš tā
brīža un ko Hauss dara tagad? To vislabāk varēja uzzināt Kluba “Māja” 20. dzimšanas dienas
svinībās, kas februāra sākumā notika Rīgas
jauniešu centrā “Kaņieris”.

/Svinību torte/
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Februāris

Bildes paraksts: Prezidentu kopbilde. No kreisās puses otrajā rindā: Rita Bringa,

Roberts Putnis, Ruta Beināre, Inese Voika, Dace Krejere, Linda Jākobsone, Anete Skrastiņa,
Līga Grundšteine. Pirmajā rindā: Eduards Gaušis, Sandra Bukovska, Rinalds Rudzītis.
Paldies visiem, kas piedalījās svinībās, paldies sveicējiem un svētku gatavotājiem! Un, protams,
vislielākais paldies Hausa dibinātājiem! Prieks un gods būt jauniešu organizācijā, kurai ir tik
gara un stāstiem bagāta vēsture!

Nu jau vecbiedrs (ak!), Eduards

P.s. Ja svētkos klāt nesanāca būt, tad vislabāk visu Hausa 20 gados piedzīvoto vari uzzināt, lasot
Hausa vēstures grāmatu, kuru uz lielo jubileju man bija tā iespēja papildināt. To atradīsi hausistu un Hausa vecbiedru Facebook grupās. Vai arī raksti Hausa esošās valdes locekļiem, viņi
noteikti labprāt Tev to uz e-pastu atsūtīs.
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Februāris

SVEČU VAKARS
Pa Vecrīgas pelēko bruģi,

Nav viegli pilsētas drūzmā,
Sparīgi soļi; cērt tumšajā ziemas atrast mirkli to,
kur cilvēkiem gaismas ir
naktī
gana, un laika un laimes
mērķi kopīgu; kur
un mēs;
kopā ar ēnām tie jūk;
Mēs griežam, un laužam un
Šo soļu būtnēm ir vara,
smejam
pasauli iekrāsot.
No pelēkiem bruģiem uz sārti- Par plānu kas izraus jūs;
no tumšajām domām par
em, uz gaismu uz dzīvību dzīt
ziemu
Šīs būtnes tikās kur tornis
un krāsās pazaudēts kļūs.
tornis ar pulveri mīt,
ar gaismu tas saistīts; un spēks
- Arvis
Kuru kopā var gūt
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Marts

ATPAKAĻ UZ SKOLU
Arī šogad Klubs “Māja” piedalījās akcijas “Atpakaļ uz skolu” koordinēšanā. Akcija norisinājās no 23. marta līdz 22. maijam un tās laikā Latvijas skolās tradicionāli viesojās dažādu ES
jomu eksperti, stāstot skolēniem par savu darba ikdienu un to, kā viņi līdz šādam amatam ir
nonākuši.
Šogad akcijas ietvaros notika vairāk nekā 200 vizītes Rīgas un Latvijas skolās, kopumā ES lietu
ekspertiem tiekoties ar vairāk nekā desmit tūkstošiem skolēnu un studentu. Visvairāk vizīšu
norisinājās nedēļā no 5. līdz 8. maijam, šādā veidā atzīmējot 9. maiju – Eiropas dienu Latvijas
skolās.

Eiropas nedēļas laikā
ekspertu apciemotās
Latvijas pilsētas

Akcijā piedalījās 150 ES lietu eksperti no gandrīz 30 dažādām institūcijām un organizācijām.
Skolās viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu darbinieki, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Fiskālās disciplīnas padomes,
Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas
Saeimas, Valsts probācijas dienesta, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” un Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa darbinieki. Piedalījās arī Ārlietu, Tieslietu,
Ekonomikas, Kultūras, Aizsardzības un Finanšu ministriju eksperti. Akcijā iesaistījās arī vairāki
ārvalstu pārstāvji - Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniece Latvijā, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) eksperti un Polijas
Republikas vēstniece Latvijā.
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Marts
Šī gada īpašais jaunums bija mobilais ekspresis „Atpakaļ uz skolu”, īpaši sagatavota izziņas
platforma, kuras viesošanos Latvijas pilsētās koordinēja mūsu senie draugi - biedrība
„Eiropas Kustība Latvijā”. Mobilais ekspresis viesojās vairāk nekā 15 skolās un publiskos
pasākumos Aizkrauklē, Daugavpilī, Lielvārdē, Ogrē, Ikšķilē, Talsos, Stendē, Liepājā, Valmierā
un Kuldīgā, kā arī Rīgā un Jelgavā, kur aktivitātes tika papildinātas ar īpašu 9. maija Eiropas
dienas programmu. 9. maija tūrē piedalījās arī mūsu EBD brīvprātīgā no Vācijas – Paula.
Vairāk par akcijas norisi vari uzzināt http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu
Akciju „Atpakaļ uz skolu 2015” rīkoja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbība
ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” un biedrību „Eiropas
Kustība Latvijā”.

- Eduards
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Jūlijs

BETWEEN PROJEKTS
2015.gada 16.jūlija pēcpusdienā satikāmies T/C Olimpija. Visi jau bija sapazinušies iepriekšējās tikšanās reizēs, visi izņemot Pēteri, kurš kā noslēpumainais dalībnieks tika
sagaidīts ar jokiem. Mēs smējāmies, ka Pēteris nav apmeklējis tikšanās reizes, jo viņš vispār
neeksistē, un tākā es biju vienīgā, kas Pēteri pazina jau pirms tam, man mēģināja ieskaidrot,
ka esmu viņu izdomājusi! Patiesībā, neilgi pirms šīs dienas, Pēteris bija Erasmusā Francijā.
Stāvvietā mūs gaidīja busiņš. Bijām izdomājuši braukt nevis ar autobusu, bet noīrēt savu,
mazo mikroautobusu, ceļš ir garš, bet kopā jautrāk. Andris, mūsu grupiņas neatņemamā
sastāvdaļa, nebija kopā ar mums, jo bija izdomājis biļetes uz Vāciju iegādāties laicīgāk kā
pārējie, un vēlējās doties ar lidmašīnu. Mēs pārējie septiņi, salīdām busiņā, un mūsu šoferis
Jēkabs, stāstīdams visādus dzīves stāstus lēnā garā veda mūs tālajās zilajās. Mēs devāmies uz
Vāciju.
Vēlā vakarā bijām piestājuši kaut kur Polijā, kamēr šoferis Jēkabs pagulēja pāris stundas,
mēs pastaigājāmies pa pilsētu. Kāds bija tās nosaukums? Alise? Rozīt? Vita? Dāvi, Rūta? Biju
busiņā ne tikai ar Pēteri, bet arī ar šiem jauniešiem.
Nākošajā dienā mēs bijām klāt. Bijām nonākuši dabas , lauku un mežu ielenktajam , mākslas izpētes centram Schloss Bröllin. Šī bija mūsu „Between” projekta rezidence. Notikuma
vietā ieradāmies daudz par agru, kas bija ļoti neveikli. Tomēr atlikušo laiku līdz tam, kad
sāka braukt arī citu valstu dalībnieki, laiski pavadījām pie ezera. Vai upes. Nē laikam tas bija
ezers. Pie ūdens!
Es šeit nebiju pirmoreiz. Biju šajā pašā projektā, šajā pašā vietā arī 2013., un 2014.gada
vasarā. Kā arī,vēl rudenī , uz mēnesi biju šeit kā brīvprātīgā. Šī vieta, Brollina bija neatņemama projekta „Between” sastāvdaļa. Šīs vietas atmosfēra caurstrāvo tur esošos cilvēkus, un
rodas sajūta, ka atrodies burbulī.
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Jūlijs
Par burbuli to ir saukuši arī daudzi cilvēki kas tur strādā un dzīvo, mākslinieki , kas dodas uz
Brollinu kā mākslas rezidenci, kā arī, brīvprātīgie no visām pasaules malām, kas turp nokļūst
caur Workaway vai EVS.
Projektā bez mūsu latviešu grupiņas piedalījās arī grupiņas no Igaunijas, Ungārijas, Polijas un
Vācijas. Mazliet vairāk kā nedēļu mēs visi darbojāmies, pirmajā projekta dienā izvēlētajās, radošajās darbnīcās. Varējām darboties vizuālās mākslas, hip hop dejošanas, teātra, mūzikas vai
video darbnīcā, kuru šogad vadīju es. Iepriekšējos gados es devos kā dalībniece, bet tā nu sanāca,
ka šogad viss apgriezās otrādāk! Tas bija kaut kas! Neizsakāmi jautri un iedvesmojoši, bet arī
nenormāli daudz darba. Skaista pieredze.
Dienas tika pavadītas strādājot radošajās darbnīcās, ēdot pusdienas, laiski guļot zālītē un baudot
sauli, vakaros spēlējot galda futbolu, dejojot vai spēlējot spēles virtuvē, ar jauniepazītajiem draugiem. Andris, Pēteris un Rūta nāca pie manis uz video darbnīcu. Rūta taisīja skaistus atmosfēriskos video, un kā vienmēr – jo Rūtai sanāk, mēs viņai uzklupām ar lūgumu taisīt arī bildes
no projekta ikdienas. Puiši tikmēr cīnījās ar dažādiem video, kā arī, ar mūzikas klipu dziesmai,
ko bija sarakstījuši jaunieši no mūzikas darbnīcas. Mūzikas darbnīcā darbojās arī pats Andris, kā
arī, Dāvis. Dāvim tur sanāca ne tikai dziedāt, bet arī dziedāt lovsongu ar kādu īpašu meiteni no
Polijas. Mūsu „projekta mīlas stāsts” , piedod Dāvi, bet tas ir tik jauki.
Vita bija devusies uz hip hop dejošanas darbnīcu. Kā tie jaunieši tur svīst... Superīgi! Visi vienmēr brokastīs nāca ar sāpošiem kāju muskuļiem, bet vienmēr, īpaši projekta beigās lepni par
sevi, par to, ka ir izturējuši un tik daudz iemācījušies.
Alise un Rozīte savukārt, bija devušās uz teātra darbnīcu. Iestudēja dažādas ainas, arī tādas, kuru
pamatā bija emocionāli, projekta jauniešu un citu Brolliniešu, personiskie stāsti.
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Jūlijs

Nedēļas beigās viss radītais, katrā radošajā darbnīcā, transformējās kopīgā priekšnesumā.
Uz mūsu izrādīšanu bija ieradušies tuvākas un tālākas apkārtnes iedzīvotāji, Brollinas
brīvprātīgie, radi un draugi. Pēc satriecošām pirmizrādes sajūtām visi vakariņas, ēdām saldējumu un laidāmies trakās dejās līdz rīta gaismai.
Nāca rītausma. Daži vēl esot augšā, devās uz turpat esošo lauku, lai skatītos saullēktu, tas bija
neticami skaists, maģisks. Es, Martins un Roksana mēģinājām skriet pretim saullēktam cauri
laukam, kritām ik pēc trīs soļiem, jo tas bija neticami biezs. Kritām arī no smiekliem. Tas bija
viens no tiem brīžiem, ko nevar pastāstīt.
Arī pieredzētais projekta laiks šajā vietā, ir radījis tādas sajūtas, kuras grūti pastāstit. Maģiskajā burbulī īsti nevar saskatīt iezīmes, ko parastajā pasaulē var saskatit vecuma atšķirībā,
tautībā, un visās citās iedomājāmās un neiedomājāmās kategorijās. Te Brollinā vienkārši
notiek maģisks, dvēselisks cilvēku connection. Gan starp tiem, kas satikti pirmoreiz, gan
pēkšņi arī starp tiem, kas pazīstami jau kādu laiku.
Atpakaļ uz Rīgu devāmies dažādiem ceļiem. Andris, protams, ar lidmašīnu, Pēteris ar Alisi
izdomāja vēl papētīt Berlīni, pārējie ar autobusiem, kam nu kuros laikos. Lai arī kurš nu kur,
esmu pārliecināta, ka visi jutām nelielas ilgas pēc burbuļa un tā cilvēkiem, un to salkano pēc
Brollinas sajūtu, kura liek uzreiz gaidīt nākamo tikšanās reizi.
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- Anna

Augusts

REACH THE BORDER
No 24. jūlija līdz 3. augustam Sigulda norisinājās jauniešu apmaiņas projekts ,,Reach the
Border”. Projekta galvenais uzdevums bija izzināt Latvijas pierobežas teritoriju esošo
situāciju. Kopumā piedalījās 21. jaunietis no: Latvijas, Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas, kas tika sadalīti 7 dažādās komandās. Katrai komandai bija savs noteikts maršruts, lai
nokļūtu līdz savam pierobežu galapunktam, tā jaunieši trīs dienas dzīvoja teltīs, izmantoja
couchserfingu un aktīvi stopēja.
Uzdevums, šķietami pavisam vienkāršs, uzzināt, kā dzīvo cilvēki peirobežā ar pēc iespējas
mazākiem līdzekļiem sasniedzot vairāk- saplānot savus tēriņus, iekļaujot naktsmītnes,
transportu un pārtiku, izplānot savu laiku tā, lai laikā būtu atpakaļ un, pats galvenais,
piedzīvojuma maršrutu. Tas projektā bija labākā daļa, jo nav noteiktu gala mērķu vai
maršrutu, viss plāns rodas procesā un komandas sadarbības rezultātā. Gala rezultāts ir
atkarīgs tikai un vienīgi no pašas komandas un tās dalībnieku iniciatīvas un atjautības.

- Germans
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Augusts

VASARAS NOMETNE
Ierados Strenčos, nelolojot pārāk lielas cerības
nometnes veiksmīgumam. Mans mērķis bija
beidzot pilnvērtīgi atpūsties. Vai tas izdevās? Kā
kurš to definē, bet izgulējies, es jau nu noteikti
nebiju. Lai, gan jāsaka godīgi, aizbraukšanu uz
Klubs “Māja” nometni, es nenožēloju ne mirkli.
Mēs, nometnes dalībnieki un arī organizātori,
kopā devāmies ekskusījās, peldējāmies, smējāmies, dejojām, spēlējām, skrējām, svinējām un
daudz jo daudz izzinājām un uzzinājām. Šīs superīgās nedēļas laikā, uzzināju, ka mazais nostūrīts Latvijas austrumos, Strenči, patiesība ir
fantastska vieta ar viesmielīgiem vietējajiem un
fanātiskiem tradīcīju piekopējiem. Mēs tikām
izmitināti lieliskā viesu mājā “Strenči”, kur arī
pavadījām lielāko daļu dienas. Entuziastiskie
organizātori sekoja līdzi tam, lai mēs neslinkotu
un padarīja dienas jautras, pilnas smieklu un
informācījas. Uz tālo, skaisto Latvijas nostūri
pie mums brauca ciemos daudzas interesantas
un apbrīnas vērtas personas, kas stāstīja par
savu pieredzi savā profesījā vai organizācījā. Ja
redzi, ka Klubs “Māja” taisa nometni un sauc
pēc dalībniekiem, divreiz nedomā, nenožēlosi
ne mirkli!

- Reinis
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Septembris

APMĀCĪBAS LIETUVĀ

No 10.-19.septembrim Daugirdišķos, Lietuvā, notika ERASMUS+ apmācību projekts “Beyond
Taking and Giving” – working with volunteers: how to mentor volunteers to own the competencies gained from voluntary services and apply them in the labour market”. Kā jau norāda projekta nosaukums, apmācību mērķis bija uzlabot jauniešu prasmes, strādājot ar brīvprātīgajiem, esot
to mentors, kā arī iegūt prasmes, kas jauniešiem būtu noderīgas darba tirgū. Kopumā 32 dalībnieki no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas
un Islandes – izmantojot neformālās izglītības metodes, desmit dienas mācījās par grupas dinamiku, aktīvo klausīšanos, mentoringu un koučingu, spēcīgo jautāšanu (powerful questioning),
saiknes veidošanu un atgriezeniskās saites sniegšanu. Projekts ne vien sniedza mums jaunas
zināšanas, bet arī deva iespēju izzināt sevi un attīstīt savu personību. Latviju projektā pārstāvēja
pieci jaunieši – Valts, Krišjānis, Aivis, Diāna un Maija.

- Maija
15

Brīvprātīgie

ALICE
Kā tev iet ? – Man iet loti labi, paldies! I haven´t leant much Latvian yet, but I´d say that
I got the necessary basics already. In fact, it´s almost 4 months on Latvia and the reason
why my language is lacking is all the other exciting new experiences I´m making which
mean so much to me that they just fill up most of my brain. Especially this month was
aizniemts- busy! Last week two volunteers in Saldus organised a project in their youth
centre inviting all other EVS across the country. We stayed there for 2 days and worked
with the local kids. Some of us did crafts, others photography/ drama workshops and I
did some teambuilding. The last evening we prepared an intercultural evening presenting all our nationalities to the children and youngsters participating. So you could find a
greek quiz , some Austrian fun facts, German , Italian and Romanian food and games , all
in all it went very well and the children didn´t want to leave.
Then today I had a school visit in Bauska which I –except the waking up in the dark- enjoyed a lot and sums pretty much up all the other school visits. We had lunch together,
they showed me their school and the pantomime game was valid through the whole hour
as we didn´t have a common language to communicate in. Afterwards they even gave me
a school cup as a gift- for which everyone in our flat is grateful, we coffee addicted human
beings.
Oh and talking about my flatmates yesterday we celebrated Christmas together.
This weekend the first ones will leave
to Croatia, Egypt, Latvian outback and
me – home!  So international as we are
we prepared tortillas together, listened to
some `let it snow´ and discussed about
the frequency of workout needed if you
need as much as us. Actually I should
correct myself , I´m flying to home a
´cause here´s my home b !
Now I´m off for preparing the kitchen and getting ready to prepare the
Plätzchen dough, which hopefully can
be enjoyed by all my fellow Club “The
House” members!
I wish you all a Priecigus Ziemassvetkus.
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SIMON
A fourth of my stay in Riga is already over. I don’t know if it passed quickly or slowly.
Sometimes I feel time drag on and on, but as a whole I think these three months have
passed in a flash.
If I would have to describe being a volunteer in Klubs “Maja” I would say it is a test of
your self-initiative and independence. In these three months I haven’t got to know that
many members or what the organization is really about. I understand that since everybody in the organization is volunteering and has other obligations, so it’s not a problem
really. If and when I need help there is always somebody to ask or turn to, but in the most
part I enjoy the freedom to either excel or screw up on my own. I think that’s the best way
to learn, from your own mistakes. My main task in the organization is going to Latvian
schools and having lessons on various topics like EVS, my home country, stereotypes… I
haven’t had that many yet, but I feel that each new one I do, is better than the last one as
I learn from my mistakes and the feedback I receive. I like these visits because I get to see
more of Latvia and get in touch with Latvian youth. When I manage to make them talk I
find that they are interesting and opinionated young people with a lot of potential. I also
plan my own projects like movie nights or quizzes. I like this the most because I can work
the way I want and the point I’m trying to get across is also one I believe in. I wouldn’t say
that I’m busy but I’m also not bored. Some weeks fly by while others drag, but they all pass
and I think I learn something new during each one. More involvement from the organization would be nice but I also like being thrown in to the deep end of the pool and then it’s
up to me to either sink or swim.
Living in Latvia has been an up and down experience, but after three months I feel like
I have found my balance. Whenever I tell a local that I live in Maskačka they always ask
about my safety or give me a worried look. It’s something that bothers me because I think
it has this reputation because it is a mostly Russian neighborhood. In all honesty, while
the neighborhood is more rundown that most of the city it is not an unsafe place to live,
I haven’t got assaulted or stabbed yet, so far so good and I knock on wood. My room has
also slowly evolved to feel more comfy and more like home.
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Latvians themselves are, as the stereotype goes, quite cold and hard to approach. But if
you manage to break through the ice, you find some really cool and fun people. In my
free time I have started playing football again which I enjoy immensely. It helps me to
meet new, international people and at the same time lets me blow off steam and forget
about the world and my problems while I play. What has been bothering me the past
few days is the lack of sunlight which explains the grumpiness of some Latvians. Slowly
though I feel like I can start calling Riga home, if only for a short time.
In general that is what my three months in Latvia have been like. Nothing has been perfect, but it’s been about meeting and overcoming the challenges that come my way and
learning something new from them. And I have learned a lot during my first three months
in Riga. Now that I feel more comfortable in my situation and since I am soon going
home for Christmas to recharge my batteries, I think next year and the remainder of my
stay can only go up. And if there is a weight that will try to drag me down I am confident
I will be able to pull it up with me. I can’t wait to go home and see my friends and family
but I also look forward to my return and the remainder of my stay here in the cold heart
of the Baltic.
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Oktobris
VASARAS KOKTEILIS
Vasaras kokteilis- tradīcija,kas neiziet no modes
Jau var teikt, ka vasaras kokteilis notika ‘kārtējo reizi’, tik tiešām, vai kāds ir saskaitījis kuru
reizi tieši šis pasākums notiek....(vari saskaitīt). Šīgada “Vasaras kokteilis” notika 4.oktobrī
pašā Vecrīgas sirdī , mīlīgā kafejnīcā “Tims Mints” un protams, mums bija arī neiztrūkstošā
tēja, lai omulīgi pavadītu vakaru jautru, amizantu stāstu ielenkumā. Šis gads izcēlās ar Eiropas
brīvprātīgā darba stāstu daudzumu, jo četri no pieciem stāstiem bija par brīvprātīgā darba
pieredzi citās Eiropas valstīs. Un katrs stāsts bija pilnīgi savādāks, nebija tā, ka visi stāsti iesākās
ar :”Mans brīvprātīgais darbs bija .... un es .....”, tieši otrādi katrs stāsts bija individuāls un lieliski atspoguļoja, cik dažādi var būt apmaiņas gadi, cik dažādi esam mēs un,ka liela daļa projekta veiksmes slēpjas mūsos pašos.

- Kristiāna

PREZIDENTŪRAS PROJEKTS UN SKOLU VIZĪTES
No 1 septembra līdz 20 novembrim Latvijas skolas norisinājās bezmaksas nodarbības par Latvijas
prezidentūru Eiropas Savienības Padomēs rezultātiem. Nodarbības notika latviešu un krievu valodā, kopumā notika 20. nodarbības 12 skolās, kurā tika iepazīti ar prezidentūras rezultātiem vairāk
nekā 400 skolēnu. Skolēniem, projekta laikā uzzināja par 4 svarīgākām Eiropas Savienības institūcijām un nodarbību laikā varēja iegūt par pareizām atbildēm dāvaniņas, ko bija sarūpējusī Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomes sekretariāts. Projekta laikā sapratu, kā projekta vadība ir
sarežģītākā, nekā sākumā biju iedomājies, jo tas prasīja krietni: vairāk spēka, laika, uzmanības. Bet
projekts tika veiksmīgi realizēts, tāpēc gaidām nākamo projektu.

- Germans
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Novembris
ZELTA RUDENS PĀRGĀJIENS

7.-8. novembrī jaunieši no Klubs Māja, Daugavpils Eiropas kluba un arī mūsu mīļie
brīvprātīgie Simons un Aliče devās baudīt Zelta Rudens izskaņu Daugavpilī.
Celš iesākās nedabiski agrā sestdienas rītā, kad 6 Hausa brašuļi (un viena mamma) varonīgi
gaidīja savu likteni, un iekāpa vilcienā Rīga-Daugavpils. Celš bija garš, un gandrīz visi devās
miegā, lai kaut cik atgūtu zaudēto rīta miegu.
Ierodoties Latvijas otrajā lielākajā pilsētā, mūs sagaidīja mūsu gids, vietējais- Viesturs un
viņa pavadone Dana. Tā nu iesākās pirmā Zelta rudens diena. Devāmies ceļā uz skolu,
gandrīz pazaudējot mūsu vācitālietes, tomēr beigās jau visi veiksmīgi nonācām galā. Tālāk
sekoja pusdienas, prezentācijas un visas tās ierastās officiālās lietas.
Notika prezentācijas no Daugavpils jauniešu puses, par viņu Eiropas kluba darbību, J.
Pilsudska Daugavpils poļu ģimnāziju, un priekšnesumu sniedza 3 jauni breikeri. Tas gan bija
ikdienā neredzēts skats. Bija interesanti uzzināt kā norisinās mācību process miksētā skolā,
un varēja paprātot par to, kā gan iespējams mācīties matemātiku gan latviski, gan poliski
vienlaicīgi. Pats galvenais, lai arī kur skolā dotos, vienmēr uzraudzīja visu redzošā Jēzus acs,
quite litteraly.
Pēc skolas ļoti dziļas izpētes, devāmies 17 km garā pārgājienā pa Daugavpili, precīzāk gājām
uz cietoksni un apkārtesošo teritoriju un kā sacīt, jāsaka izklaidējāmies. Tā nu pagāja pirmā
diena, un nakti jau mēs sagaidījām viegli pēc hlora smaržojošā viesnīcā “Celtnieks” ar ekskluzīvu skatu uz stadionu.
Lai gan otrā Zelta rudens diena izvērtās lietaina, un visi rīdzinieki bija manāmi saguruši,
mēs tomēr saņēmāmies un pabeidzām projektu veiksmīgi. Atpakaļceļš tieši izrādījās visjautrākais, jo vilcienā bija iespējams vērot un pašam piedalīties 2 h 45 min garā, nepārtrauktā
kāršu spēlē. Protams, kāds arī pagulēja un kāds arī seriālus pa 3 h garo vilciena braucienu
paspēja paskatīties.
Kopumā, pēc dalībnieku atsauksmēm var secināt, ka projekts bija diez gan izdevies, un laiks
ko kopā pavadījām Daugavpilī bija vērtīgi pavadīts laiks.

- Krista
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Krista
Pirms iesāku rakstīt šo rakstu, kādu brītiņu sēdēju un
blenzu uz diezgan neinteresantu ēku man pretī logam, jo mēģināju izrakt savā melnajā caurumā a.k.a.
atmiņā, kā iepazinu Kristu. Un, ziniet, neizdevās!
Gluži iespējams, ka tam visam ir kāds pirmsākums,
bet man ir sajūta, ka reiz aizgāju uz valdes sēdi un
tur priekšā bija Krista vai arī tas bija tad, kad mēs trīs
kopā ar Rutu plānojām Hausa Ziemassvētkus kā klases
vakaru, kur fonā skan Lauris Reiniks. Katrā gadījumā
smējamies mēs daudz un dikti. Atceros, ka tajā laikā
viņai vēl bija garāki mati, bet tas smaids! Tas smaids
un draudzīgums burtiski staro no viņas, un vienmēr
pārņem sajūta, ka viņai ir prieks satikt ikvienu.
Līdz šim gan mūsu ceļi Hausā ir bijuši vairāk virtuāli, jo aci pret aci satiekamies tikai valdes sēdēs, tomēr
varu teikt, ka redzu darbus nevis vārdus, un tas tik
tiešām ir reti sastopams. Man viņa asocējas ar darbīgo, aktīvo rūķīti, kas ir bijis tur, darījis to, uzņēmis
hausistus pie sevis valdes izvērtēšanas pasākumus, tad
vēl savā skolā aktīvi darbojusies, un viņa ir spilgtais
piemērs, manuprāt, kārtīgam hausistam – simts un
viens darbs, bet vēl joprojām pozitīvisma dzirksts lec
uz visām pusēm.
Novēlu viņai aizceļot tālu un redzēt daudz gan fiziski,
gan arī domu līmenī, jo redzu, ka šis meitēns daudz
dzīvē sasniegs. Tagad izklausīšos pēc klases audzinātājas, bet man ir lielumlielais prieks, ka viņa ir daļa no
Hausa. Tā tikai turpināt! Ja vajadzīgs, vienmēr jau
var fonā uzlikt kādu Laurix dziesmu, un dzīve skaista
šķitīs! - Zane

21

Meitene ar zēngalviņu, kuras ātrā
apķērība ļāvusi notvert Hausu pat
tik dziļā līmenī kā finanšu plūsma
un tas ir nu ir tiešam dziļš līmenis,
kurā ieskatīties. Kad Krista ienāca
Hausā kā balsu skaitītāja, tad jau bija
skaidrs, ka skaitīt var ļaut, bet tas jau
nebija vienīgais, ko meitene māk.
Viņa ir kā tāds tumšais bruņinieks,
kuru daudzi vēl nepazīst, bet lēnām,
pamazām, jo Krista ir cilvēks, kas
par darbu nerunā, bet dara. Varbūt
Zvejniekciemā tādi ļaudis dzimst ar
nopietnu darba tikumu. Pat Kristas draugu esam iefiltrējuši Hausā,
jo jau uzticamies Zvejniekciema
piedāvājumam. Tā nu īsumā par
Kristu varu teikt. Man nav ne jausmas, kur tas ceļš tālāk aizvedīs, bet
zinu, ka mērķi nav mazi, ir jālec
augstāk par to, ko varam acīm saskatīt! - Ruta

Portretu galerija

Kristiāna
Tik daudz cilvēku mums garām skrien,
Tik, cik izskaitīt nespēj neviens,
Vien kāds aizķeras pārmīt vārdu,
Pajautāt, vai uzvarīt tēju kādu,
Organizēt, palīdzēt, uzmundrināt,
Hausa vārdu pasaulē izpurināt
Viens no tiem Kristiāna,
Meitēns no Rīgas,
Skolas visnotaļ superīgas.
Hauss bez viņas
Kā orientieris pazudis bez miņas
Lai vienmēr mazs brīnums ar viņu,
Tas viņas neiztrūkstošais saulainums
Darbotgribošais iedvesmas bums!
- Neizdevies dzejnieks Zane

Brīžam šķiet, ka no 3.ģimnāzijas nāk tikai spoži prāti, jo ar tādiem tieši sanācis sastapties. Ar
Kristiānu ir tā, ka nevar saprast, vai ir kādas lietas, kas viņai nepadotos vai ko viņa jau nedarītu.
Hausā pārstāv dabaszinātņu sektoru un no sirds cīnīties par to, lai dzīvojam zaļi, tomēr Kristiāna nav nekāds hipijs, kas par to sapņotu, bet gan cilvēks, kas dara un mācās par to, kas interesē.
Es nezinu, kā vienā cilvēkā satilpst visas tās zināšanas un spēja saplānot to, ko uzņēmusies, bet
Kristiāna to var un es zinu, ka varēs vēl ilgi. Kristiānas ceļš Hausā ir tikai neilgi, bet jau no balsu
skaitītājas vietas kopsapulcē paspējusi pārņemt sekretāres pienākumus un būt par manu patiesi
labo roku, kļūt par Eurodesk koordinatoru, cīnīties ar milzu projektiem, kas Hausam tik ļoti bija
pietrūcis - spēt domāt tik globāli ar svaigu elpu, neatkārtojoties, bet radot no jauna. Aptvert un
iekarot - tāda varētu būt Kristiānas nākotnes taka.

- Ruta
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