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KĀ Mēs taPĀM...

       reiz kādā rudenīgā 12. oktobra 
dienā, bariņš optimistiska izskata 
cilvēku, devās divu dienu ceļojumā 
uz burvīgu vietu daugavas krastā. Lai 
gan miglainas, šīs atmiņas manā prātā 
paliks nemirstīgas. saulē mirguļojoša 
upe, smiekli, kopīga ēdiena gatavošana, 
brīnišķīgi pavadīts laiks kopā ar vēl 
brīnišķīgākiem cilvēkiem. Visā visumā, 
tas būtu viss.. nē, bet protams, ka nē. 
turpini tikai lasīt, vēl mazliet palicis.
          
           iepriekš minētais ceļojums patiesībā ir 
jaunās 2013./2014. gada kluba „Māja” valdes 
treniņš, un, kā jau noprotams, optimistiskie 
cilvēciņi ir šīs valdes locekļi un divas guru 
skolotājas, Maija un anna, kuras ievadīja 
mūs apgaismības ceļā, lai valde, kā vienots 
organisms, varētu strādāt kopā, radīt un 
iedvesmot. divu dienu laikā mēs iepazinām 
aizkraukles apkārtni, iedzīvotājus, bet visvairāk 

jau viens otru. ieguvām prasmes, 
lai sadarbotos un organizētu laiku, 
pārvarētu šķēršļus un neieslīgtu 
prokrastinācijā. Manuprāt, visai 
nozīmīgas lietas. 
        Šīs divas dienas, mēs pavadījām 
diskusijās, radošās nodarbībās, 
pildījām dažādus uzdevumus un 
veidojām visa gada stratēģisko 
plānu. Katra šo dienu sastāvdaļa 
bija vienlīdz nozīmīga, tāpēc 
ik viens ar entuziasmu tajās 
iesaistījās. Mēs tikām arī intervēti 
kameras priekšā un reiz pat sasieti 
kopā. Mēs visu darījām kopā, lai 
arī turpmāk mēs prastu dalīties ar 

pienākumiem. Katru mācību, kuru apguvām 
todien, pielietojam arī tagad, ja kas aizmirsies, 
mēs to sev atgādinām. 
     Kā par katru pasākumu, kas norisinās kluba 
„Māja” ietvaros, ir tik daudz laba ko atcerēties. 
Man visvairāk atmiņā palika pēdējā diena, 
kad devāmies pastaigā gar daugavu, kas 
bija fantastiski skaisti. rudens siltā saule, 
upes mierīgi vizuļojošais ūdens un koki tās 
krastā, kuri pārspēja siguldas rudens krāsu 
piesātinātību. Laba kompānija un pat neliela 
foto sesija. Šajā treniņā mēs ieguvām jaunas 
prasmes, atsvaidzinājām jau aizmirstās, un, kā 
saldais ēdiens, mums tika aizkraukles skaistā 
daba, draudzīgi laika apstākļi un omulīga 
sabiedrība.

Līza Elīza Kārkliņa.

oktobris

Hausa zELta rudEns PĀrGĀjiEns
   rudens ir bīnišķīgs laiks, lai smeltos 
iedvesmu dabas skatos, tāpēc arī klubs 
“Māja” un Eiropas klubu omulīgie biedri 
devās uz Cēsu pusi, lai ģenerētu jaunas 
idejas un lieliski atpūstos divas dienas 26. 
un 27. oktobrī.
   Lai arī bija nedaudz apmācies un mākonīši 
gāza lejā lietu, tomēr jau autobusā ceļā uz 
Cēsīm patīkamās emocijas tikai auga augumā. 
turklāt, kad pārkāpām no sabiedriskā autobusa 
uz mikroautobusu, mūs visus ar pozitīvismu 
papildus uzlādēja arī šoferītis. nonākuši 
ozolkalna kempingā, iekārtojāmies savās 
nakstmītnēs, kas bija ļoti omulīgas un siltas. 
tad ar pamatīgu kāpienu varenajā ozolkalnā 
atklājām pasākumu.
   Kamēr aiz loga valdīja diezgan pelēks laiks, 

ozolkalna virsotnē esošajā kafejnīcā, mēs 
sildījāmies pie krūzes siltas tējas un uzzinājām 
daudz interesantas un noderīgas informācijas 
par Eiropas klubiem, ko mums sniedza kluba 
“Māja” cilvēku prezentācijas. svarīga inormācija 
bija par Eiropas klubu attīstību Latvijā, jo daudzi, 
iespējams, pat nezina, kas tie tādi Eiropas klubi 
vispār ir un ko tie ēd un kur dzīvo. Mūsu vidū 
bija arī pārstāvji no daugavpils Eiropas kluba. 
no visas jauniegūtās informācijas izrietēja 
Eiropas klubu popularitātes problēmas, kuras 
mēs pasākuma gaitā apsmadzeņojām darba 
grupiņās un piedāvājām risinājumus. Mūsu 
visu domātāju radošās idejas pamazām pildīja 
ozolkalna virsotnes kafejnīcas sienu, uz tās tika 
līmētas lielās lapas, kas krāsaini atspoguļoja 
mūsu risinājumus. 
   

6 7

uz sākumu



   Mūsu radošums uz vakara pusi auga 
augumā, tāpēc bija īstais laiks uzzināt kaut ko 
par projetu rakstīšanu un projektiem kopumā. 
Par to, kas tie par zvēriņiem un kā tos dabūt 
gatavus, mūs informēja Eduards. Viņš arī 
rādīja fantastisku bildi, kurā bija lielais skapis, 
kur dzīvo visi klubs “Māja” lieliskie projektiņi. 
tad nu mēs varējām izveidot sava projekta 
ideju, kuru varētu arī īstenot. Kopumā visiem 
tapa fantastiskas idejas, atliek cerēt, ka tās tiks 
apaudzētas un kādreiz izies pasaulē.   
   uz tik radošas nots noslēdzās prezentācijas 
un darbs grupās. Šīs dienas rezultātā 
kafejnīcas sienas bija tik raibas un krāsainas 
kā jau visas mūsu saģenerētās idejas. tomēr 
vakars vēl nebeidzās, turpinājām ar vēl 
radošākām nodarbēm, dzejoļu sacerēšanu un 
improvizācijas teātri, kas radīja tik pozitīvus 
smieklus un lieliskas emocijas. 
   nākamā diena pienāca ar domu, ka šodien 
varēsim izstaigāt gleznainās Cēsu apvidus 
ainavas, kas rudenī krāsojas krāšņi jo krāšņi. 
Pirms pārgājiena vēl bija jāpaspēj darba 
grupiņās saģenerēt pāris idejas. Viena no 
tām bija kāda pasākuma izplānošana, kas 
varētu norisināties tuvākajā laikā Eiropas 
klubos. Mums tapa balles, pārgājieni, dažādi 
braucieni un ekskursijas. Kafejnīcas sienu 
piepildīja arī šo pasākumu reklāmas. Laikam 
visas šīs jaukās emocijas mākoņus izdzenāja 
tālu prom, jo uzspīdēja spoža oktobra saulīte. 
iemīļotā ozolkalna virsotne bija jāatstāj, 
mantas jāsakrāmē un jādodas pārgājienā 
pa Cēsīm. apskatījuši visskaistākās klintis 
un kalnus, ieradāmies pašā pilsētā, kur 
valdīja patīkams miers, tomēr arī interesanti 
piedzīvojumi. 

   
Brīnišķīgais “Hausa zelta rudens 
pārgājiens” tika īstenots jaunatnes 
politikas valsts programmas 2013. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros (projekts “Eiropas klubu 
attīstība Latvijā”). Gaidām nākamo zelta 
rudeni 2014. gadā!

sandra Gabrena.

oktobris novembris

“EouronEstsCoLa” strasBŪrĀ

   Šī gada rudenī Klubs „Māja”  sadarbībā 
ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju 
Latvijā rīkoja eseju konkursu vidusskolēniem. 
Konkursa galvenā balva bija iespēja piedalīties 
„Euronestscola” pasākumā strasbūrā 
(Francijā). Konkursa uzvarētāju komandas 
pārstāvis, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
12. klases skolēns Elvijs stepens, apraksta 
pasākumā pieredzēto.
    17. un 18. novembrī Eiropas Parlamentā 
strasbūrā norisinājās Euronestscola projekts, 
kurā piedalījās 160 skolēni vecumā no 16 – 
18 gadiem no Eiropas savienības (Es) valstīm 
un sešām austrumu partnerības valstīm 
(armēnijas, azerbaidžānas, Baltkrievijas, 
Gruzijas, Moldovas un ukrainas). Pēc uzvaras 

Kluba „Māja’’ organizētajā eseju konkursā 
„Eiropas Parlaments un mēs’’ iespēju 
projektā pārstāvēt Latviju ieguva V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas 12. klases skolēni sintija 
Lešinska, arvis Krafts un Elvijs stepens, kā arī 
konsultējošais pedagogs Guntra Krūkliņa.
      Projekta laikā jaunieši debatēja un pieņēma 
rezolūcijas par Es un austrumu partnerības 
valstīm svarīgiem sociāliem, politiskiem un 
ekonomiskiem jautājumiem gluži tāpat, kā 
to dara Euronest parlamentārās asamblejas 
locekļi. asambleja tika izveidota 2011. gada 
3. maijā Briselē ar mērķi veicināt politisko 
asociāciju veidošanu un ekonomisko 
integrāciju Es un tās austrumu partneru 
starpā.

8 9

uz sākumu



novembris

     Pirmā diena sākās ar 
sēdi, kurā pārstāvji no 
katras skolas ar īsu runu 
prezentēja savu komandu 
un valsti. Ģimnāzisti 
pastāstīja gan par savu 
skolu, gan arī par Kuldīgas 
pilsētu kā iecienītu tūristu 
galamērķi. Pēc tam Eiropas 
Parlamenta informācijas 
biroja un Es Ārpolitikas 
ģenerāldirektorāta 
amatpersonas izskaidroja 
Eiropas institūcijas darbību 
un atbildēja uz jauniešu 
jautājumiem. Vēlāk jaunieši 
sadalījās un diskutēja kādā 
no trīs komitejām. 
       18. novembrī projekta dalībnieki Eiropas 
Parlamenta plenārsēžu zālē jau bija gatavi 
prezentēt savas iepriekš komitejās izstrādātās 
idejas. Komiteju pārstāvji iepazīstināja ar 
pieņemtajiem lēmumiem un priekšlikumiem, 
pēc tam atbildēja uz jautājumiem. Pēc 
plašām debatēm sekoja balsošana, kurā 
ikviens dalībnieks pauda savu viedokli par 
konkrētajām idejām balsojot.
      sociālo lietu komitejā tika apspriesti 
jautājumi par sociālo tīklu izmantošanu un 
starpkultūru dialoga veicināšanu. Viens no 
komitejas priekšlikumiem bija par vienotu Es 
platformu, kas veicinātu starpkultūru dialogu 
un politiku jaunatnes vidū. Pēc pārliecinošas 
pārstāvju prezentācijas un atbildēm uz 

jautājumiem plenārsēdes debatēs balsojums 
bija pozitīvs, un ideja tika pieņemta.
Politikas komitejā tika apspriesti būtiski 
jautājumi par jauniešu līdzdalību 
demokrātiskajā dzīvē. savā priekšlikumā 
komitejas locekļi uzsvēra izglītības jautājumus 
un efektīvāku informācijas apriti, lai jaunieši 
spētu veidot individuālu un neatkarīgu 
viedokli par politisko situāciju. tāpat tika 
sniegti priekšlikumi balsošanas sistēmas 
reformām, lai balsis būtu personīgākas, 
netiktu ietekmētas un vēlēšanu rezultāti būtu 
objektīvāki. Lai gan plenārsēdes debates 
laikā bija daudz kritisku jautājumu no citiem 
dalībniekiem, arī šis projekts tika pieņemts.
 

novembris

     savukārt Ekonomikas komiteja strādāja ar 
jautājumiem par sadarbību 
energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas 
resursu jomā starp Es un austrumu 
partnerības valstīm. Lai panāktu iespēju 
saglabāt pieejamo enerģiju, bet tajā pašā 
laikā arī investēt atjaunojamajā enerģijā, 
Ekonomikas komiteja ieteica izveidot 
nodokļu priekšrocības zaļajā rūpniecībā un 
enerģijas brīvās tirdzniecības zonas starp Es 
un austrumu partnerības valstīm.                                                 
Parlamentārajā diskusijā tikai daži šī projekta 
jautājumi tika pilnībā izpētīti, tādēļ projekts 
tika noraidīts, bet, kā Libors ručeks, 
Parlamenta deputāts no Čehijas, stāstīja 
jauniešiem noslēguma ceremonijas laikā, tas 
viss ir daļa no demokrātijas procesa, jo mēs 
apspriežamies, apmaināmies ar viedokļiem, 
atbalstām vienus, bet neatbalstām citus 
priekšlikumus, tieši tā arī ir demokrātija.
      Pēc patiešām nopietna darba divu dienu 
garumā visi jaunieši saņēma sertifikātus par 
dalību austrumu Partnerības veicināšanā 

Euronestscola pasākumā. tāpat skolēni šo 
dienu laikā arī dažādu citu aktivitāšu laikā 
apmainījās ar pieredzi, pārvarot valodas un 
kultūras barjeras, jo, kā jauniešiem teica 
holandiešu deputāts Gerbens jans 
Gerbrandijs, mēs atveram mūsu valstis vienu 
otrai ne tikai ekonomiski, bet arī kulturāli. 
      dienas beigās jaunajiem delegātiem bija 
iespēja vērot Eiropas Parlamenta plenārsēdes 
atklāšanu prezidenta Martina Šulca vadībā, 
kurā viņš personīgi pateicās jauniešiem par 
viņu ieinteresētību un dalību projektā.
      Kopumā šis projekts sniedza patiešām 
lielisku iespēju skolēniem izjust Euronest 
asamblejas darbu, pašiem diskutējot, 
pieņemot risinājumus un savstarpēji par tiem 
debatējot. Ļoti iespējams, ka kāds no 160 
jauniešiem, kas piedalījās projektā, pēc 
vairākiem gadiem būs tieši tas cilvēks, kas jau 
reāli lems par norisēm Es, strādājot 
Parlamentā.
 

Elvijs stepens.
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rīGa – EiroPas KuLtŪras GaLVasPiLsēta 2014

tējas VaKars HausĀ 
26.novembrī Klubs “Māja” organizēja radošo tējas vakaru, lai informētu jauniešus 

un diskutētu par 2014. gada nozīmīgāko aktualitāti - “rīga - Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014”.

           Bija pienācis 26. novembra vakars un Hausa 
telpās bija pulcējies prāvs pulciņš interesentu, 
kuri kāri gaidīja informāciju par to, kas tad īsti 
notiks 2014. gadā rīgā. 
   Pasākuma pirmajā daļā ar prezentāciju 
uzstājās nodibinājuma “rīga 2014” sabiedrisko 
attiecību programmas vadītājs Mārtiņš 
drēģeris. Viņš visus klātesošos iepazīstināja 
ar to, cik svarīgi ir tas, ka nākamajā gadā 
rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, 
jo tas piesaista lielu sabiedrības, tūristu 
un mediju uzmanību. Piedevām, ir iespēja 
ieraudzīt daudzus un dažādus pasaulslavenus 
māksliniekus, kas piedalās tieši kultūras 
galvaspilsētas pasākumos. turpinājumā 
Mārtiņš pastāstīja par paredzētajiem 
pasākumiem un to, cik tie ir daudz un 
nozīmīgi. Kā lielākie tika pieminēti projekts 
“Grāmatu draugu ķēde”, “stūra māja”, “dzimuši 
rīgā”, “staro rīga”, Eiropas Kinoakadēmijas 
gada balva un daudzi citi. starp citu, varbūt 
tu mājās vari vakariņās sagaidīt kādu Eiropas 
Kinoakadēmijas gada balvas laureātu? seko 
informācijai!
   Pasākuma otrā daļa iekļāva informāciju 
par Eiropas kultūras galvaspilsētas idejas 
vēsturi un iepriekšējo gadu piemēriem, kā 

arī tika sīkāk pastāstīts, kā ir iespējams kļūt 
par brīvprātīgo aģentu, lai varētu būt daļa no 
pasākumu burvības. 
           nobeigumā katrs varēja radoši padarboties, 
jo radošajā darbnīcā pasākuma dalībnieki 
izgatavoja filca piespraudītes rīgas torņu 
gaiļu izskatā. Paralēli čalojām par to, ko katrs ir 
dzirdējis un ko tad vēlas arī apmeklēt. 
      Kopumā pasākums tika vērtēts pozitīvi no 
apmeklētāju puses, un tie atzina, ka šī ir bijusi 
ļoti noderīga informācija. jauki tā kopā būt! 

zane Kubulņa.

decembris

ProjEKts „EiroPas KLuBu attīstīBa LatVijĀ” jEB 
EiroPas KLuBiEM BŪs BŪt!

       Klubs „Māja” jau vairākus gadus koordinē 
Eiropas klubus, kas ir interešu pulciņi vairākās 
Latvijas skolās. Lai gan Klubs „Māja” visu šo 
gadu laikā ir centies koordinēšanu padarīt 
veiksmīgāku tādā ziņā, ka jauniešiem ir 
iespēja piedalīties vairāk starpeiropas 
klubu pasākumos, iepazīties citam ar citu 
un neformālā veidā iepazīties ar Eiropas 
savienības jautājumiem, kā arī dalīties darbības 
pieredzē un apmainīties idejām. tomēr līdz šim 
sadarbība bija vairāk saraustīta un nepilnīga. 
Liels šķērslis bija arī komunikācijas problēmas. 
2013. gada sākumā parādījās iespēja piedalīties 
projektu konkursā, kura kritēriji atbilda tam, ko 
vajadzētu īstenot projekta laikā, lai uzlabotu 
Eiropas klubu darbību un kopumā attīstītu 
Eiropas klubu kustību Latvijā.
         tā kā jau pirmā rindkopa man ir sanākusi 
ārkārtīgi nopietna, atļaušos izlaist projekta 
rakstīšanas nopietno daļu, kas ir raksturīga un 
novērota tieši Klubs „Māja” biedru vidū. 
         Lai nu kā, projekts tika apstiprināts, un tā 
ilgums bija nedaudz vairāk kā septiņi mēneši – 
no 2013. gada maija līdz 2013. gada decembra 
sākumam. Projekta mērķis bija jau sākumā 
minētās lietas, jo līdz projekta sākumam 
uzskatījām, ka tieši finansējuma trūkums 
ir problēma savstarpējiem Eiropas klubu 
pasākumiem. Projekta laikā sapratām vairākas 
nozīmīgas lietas, no kurām visnozīmīgākās 
manā skatījumā: jaunieši ir entuziasma pilni 
un vēlas Eiropas klubu attīstību (turklāt viņi 
paši uzskata, ka Eiropas klubu kustība Latvijā 
nevis izzūd, bet paplašinās, par ko liecina arī 

katru gadu izveidoti jauni Eiropas klubi), kā arī 
svarīgāk par finansējumu ir uzturēt regulāru 
un laicīgu komunikāciju, jo tikai tā izdodas 
kvalitatīvi pasākumi. svarīga lieta, kura bija 
iespējama tieši projekta laikā, bija iespēja 
Eiropas klubiem biežāk satikties savā starpā, 
kā arī kopumā vairāk uzzināt par Eiropas klubu 
būtību un dalīties pieredzē.
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     Projekta laikā tika īstenoti 
vairāki pasākumi, par kuriem 
regulāri varēja lasīt ziņas arī Klubs 
„Māja” mājaslapā, sekot līdzi 
Facebook un twitter kontos, kā 
arī citos ziņu portālos, tai skaitā, 
ziņu aģentūras LEta mājaslapā, 
tādēļ šeit atļaušos tikai uzskaitīt 
īstenotās aktivitātes. Projekta 
laikā tika īstenota ielu akcija 
Vērmanes dārzā, lai gan ļautu 
Eiropas klubiem sevi popularizēt, 
gan arī gūtu ieskatu, kā ielu 
akcijas rīko un vada. Eiropas 
klubu konsultējošie skolotāji tikās Es mājā, 
lai pārrunātu lielākos izaicinājumus Eiropas 
klubu darbībai, kā arī dalītos pieredzē, vadot 
Eiropas klubus, jo lielākā daļa skolotāju 
jau vairākus gadus iegulda gan pūles, gan 
arī savu brīvo laiku klubu vadīšanā un 
konsultēšanā. Klubs „Māja” biedriem un 
Eiropas klubu dalībniekiem bija iespēja tuvāk 
iepazīties, pārrunāt izaicinājumus Klubs „Māja” 
un Eiropas klubu savstarpējās sadarbības 
ziņā divu dienu pasākumā, kas noslēdzās ar 
pārgājienu. novembris bija reģionālo tikšanos 
laiks, kad katrā no Latvijas reģioniem tikās, 
iepazinās un arī vēlreiz satikās katra reģiona 
Eiropas klubi, gan lai dalītos pieredzē, gan 
iegūtu jaunus kontaktus un idejas kopīgiem 
pasākumiem. savukārt decembris noslēdzās 
ar pēdējo tikšanos projekta ietvaros, kura 
laikā pārrunājām projekta ieguvumus, kā arī 
tālāk veicamās un attīstāmās lietas.
      „Eiropas klubu attīstība Latvijā” bija pirmais 
Klubs „Māja” īstenotais projekts, kas bija 
vērsts tieši uz Eiropas klubiem. ieguvumi no 
projekta ir lieli, bet projekts tagad arī 

uzliek papildus atbildību iesākto attīstību 
turpināt un mazināt apzinātās problēmas, kas 
ir traucējušas līdz šim. Es pati personīgi uz to 
visu šobrīd skatos ar piesardzīgu optimismu, 
jo sākums ir labs – jau janvāra mēnesī Eiropas 
klubi savos e-pastos ir saņēmuši piecas ziņas 
par aktuāliem jautājumiem un iespējām, 
kas viņus varētu interesēt. īpaša interese ir 
par mūsu brīvprātēm. un meitenes jau ir 
paspējušas paviesoties vairākās skolās, kurās 
ir Eiropas klubi. jācer, ka gads turpināsies 
tikpat veiksmīgi, bet tam noteikti būs 
vajadzīga arī Klubs „Māja” biedru palīdzība.    
Par to informācija vēl sekos. 

Lai mums visiem veicas un šis projekts tiešām 
būtu bijis pamatīgs stūrakmens izmaiņām 

Eiropas klubu koordinēšanā!

inta dzinule.

     

Projekts tika īstenots jaunatnes politikas valsts 
programmas 2013. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros (projekts “Eiropas klubu 
attīstība Latvijā”).

oMuLīGiE ziEMassVētKi
        Hausa ziemassvētku tēmas izvēle bija 
viens no lieliskākajiem brainstorminga 
paraugiem - vienā vakarā tika apcerētas pilnīgi 
visas iespējamās tēmas sākot ar ārzemju 
latviešu ziemassvētkiem, ziemassvētkiem 
austrālijā, un beidzot ar svētkiem Eiropā, kas 
arī tika izvēlēti. Šim nolūkam katrs dalībnieks 
tika lūgts sagatavot kādu eiropiešu iemīļotu 
ziemassvētku tradīciju, kā arī ģērbties kā 
omulīgs un laimīgscilvēks. Ģērbšanās omulīgi 
droši vien ir iemesls, kāpēc visi pasākumā bija 
sevišķi draudzīgi. 
          Visi kopā noskaidrojām, kuram nākamgad 
būs jābrauc uz Liepāju, bet kurš mācīsies 
žonglēt un staigāt uz rokām. nākamā gada 
vēlmes tika apkopotas, un tad sūtītas Maskavas 
priekšpilsētas debesīs ar ķīniešu lukturīti. 

Pēc dāvaniņu sadalīšanas nācās secināt, ka 
līdzpaņemto gardumu bija tik daudz, un 
atmosfēra - tik jauka, ka neviens nevēlējās 
doties prom. 
         un tā tapa Hausa omulīgie ziemassvētki - 
sirsnīgi, garšīgi un iedvesmojoši!

Paula zibitovska.

decembris
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Kas, KĀ un Ko darīs?
              Žana un Mariana Latvijā ieradās pagājušā 
gada decembrī, lai piedalītos deviņus mēnešus garā 
Eiropas Brīvprātīgā darba projektā “in touch with 
Europe”. Šī projekta ietvaros brīvprātīgās dosies uz 
vietējām skolām un stāstīs skolēniem par Gruziju, 
Portugāli, Eiropas savienību un citām tēmām, veidos 
radošās darbnīcas, diskusijas, rīkos vasaras nometni, 
mācīsies latviešu valodu un veiks citas aktivitātes. 

aicinu tevi sekot līdzi jaunumiem par Žanas un 
Marianas darbību Hausā un nākt uz brīvprāšu 

rīkotajiem pasākumiem :)

Marta undīne  Baumane.

decembris decembris

Mariana
   Hello, my name is Mariana and i am from 
Portugal. i am in Latvia doing european 
voluntary service in Klubs Maja and this 
were my first feelings and impressions of 
riga. 
    My first days in riga were a combanation of 
many feelings and thoughts, i can say that my 
mind was very unclear. 
the night i arrived i was pretty calm and for 
my surprise it wasn t so cold as i expected. the 
only view i had of this city was through the 
windows of a bus and a taxi, so it was a small  
first impression. impossible to capture the 
essence of riga. therefore i had to wait until 
the next morning to start my new adventure 
and know the city that will be my home for 
nine months. 
   the first time i saw riga with light i have to 
admit: i didn t enjoy. i couldn t feel life or colour 
in the city, but it was just my  beginig in the 
streets and i knew that i was not seeing the 
city in the right way. so i started to notice more 
on the buildings,the  details, inside the coffe 
shop and everything started to be delightful 
and my opinion about riga started to change. 
the people i have known here are very nice 
and thoughtful. However i am still adapting 
to everything, the city, the local people and 
to hearing a completely different language. i 
see this my new begining as a process and an 
opportunity to do something i always wanted 

to do: volunteer service. as also a chance to  
explore a new country and meet new people.  
   if i had to teel about an episode that made 
me feel genuinely happy i would choose 
the one when i was at the old town. it was 
hapeening a small apresentation of traditional 
latvian dances. the scenery was set by a little 
stage with a lady playing violin and singing,in 
front was a group of men and women dancing 
with a smile on their faces. i was just apreciate 
that cultural moment, but then they asked me 
to dance with them and so i did. i love dance, 
so i could i refuse? also it was an excellent 
opportunity  to act like a local and experience 
their traditions. it was preety magical, with 
the snow falling from the sky, all the cristhmas 
atmosphere and the beautiful sound of violin. 

Hope to have more  special moments 
that will make everything worth it.   

Mariana Pereira.
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Žana

sveiki!
    My name is zhana and i come from 
Georgia,Gruzija.i am happy to say that i am a 
volunteer at one of the best organisations in 
Latvia-Klubs Māja.
             some months ago,when i applyed for EVs,i 
knew it would be the beginning of my new 
life.When i got a positive answer,i remember 
how excited i was.there are not enough words 
to describe the feeling,when you realize you 

will live in a different country for 9 months.For 
me,it is a great opportunity to explore a new 
country,its culture and life and also test myself 
if i can live independently and solve problems 
on my own .
      21. december-the first day in riga,full of 
emotions.First question: „Where is snow?”.
the sun was shining in the first month of my 
arrival,in january a  real Latvian winter has 
finally come,but we are still waiting for snow.
You can see some similarities between Georgia 
and Latvia,(For example,when you visit Central 
Market),but in general our cultures differ in 
a lot of ways.Latvians are so different from 
Georgians,not only by physical appearance.
if the majority of Georgians enjoy cooking  at 
home,meanwhile here i see people buy more 
frozen food.oh God,i miss my mother’s home-
made meals.
    Furthermore,when i am walking in the 
street,i enjoy looking at people,because they 
are so beautiful.i do not know if Latvians like 
me,but for sure i like them very much.
Everyday i try to practice my little Latvian and 
for instance,instead of thank you,i say paldies 
or sveiki,instead of hello.i believe, it will help 
me to study the language faster  and also,is 
not it  nice to communice with locals in their 
language?

decembris decembris

      i always try to meet  people and make new  
friends.despite the fact,it is very cold outside,i 
prefer to go out and explore the city,than 
sitting at home.i would like to use this chance 
wisely that after my EVs  i could say: „i spent 9 
unforgettable months in Latvia”.
    What is more,i already visited jurmala-an 
amazing small city near riga and first time 
saw the Baltic sea.i have never seen the sea in 
winter-it is so fantastic.
    if you ask me,what Latvian people know 
about Georgia,i will answer-not too much.
there are people who know a lot,others who 
know some information, facts and people,who 
have no idea where is my country.it is good  i 

am here,as i will promote Georgia and make it 
more popular among Latvians.
     i have a lot to say,but it is better if i stop 
now.i will just summarize briefly,that i am a 
lucky person to be given an opportunity to live 
in the capital city of a great country Latvia.so 
my advice for young people will be: „use every 
single chance to make your life better.do not 
be afraid of challenges,because nothing is 
impossible.”

i hope you enjoyed reading my post.
Visu labu!

jana odiashvili.
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PortuGĀĻu naCionĀLais VaKars
     Kādā jaukā janvāra piektdienas vakarā, 
omulīgajā Hausa birojā norisinājās vakars, 
kas bija veltīts Portugālei. to vadīja un savos 
iespaidos, atmiņās un zināšanās par savu valsti 
dalījās viena no šī gada brīvprātēm - Mariana. 
uz pasākumu bija ieradušies ~ 10 interesenti, 
tāpēc atmosfēra bija ļoti draudzīga un saliedēta. 
Vakara gaitā varējām uzzināt daudz jauna 
par Marianas dzimteni kā arī par pilsētu, kurā 
viņa ir studējusi – Coimbru. Bija gan leģendas 
par vietējiem prinčiem un princesēm, gan 
ieskats vietējo studentu kultūras dzīvē, kā arī 

portugāļu nacionālie saldie ēdieni. Mariana 
bija sagatavojusi ne tikai prezentāciju, bet 
arī dažādus video, kuros varējām klausīties 
tradicionālo mūziku un vērot skaistos 
Portugāles dabas skatus un pilsētas.     
domāju, ne es viens, par šī vakara interesantāko 
daļu varu uzskatīt brīdi, kad mēs visi sanākušie 
kopā varējām iemācīties un Hausa plašajā 
birojā dejot Portugāļu tradicionālo deju Vira do 
Minho. iespējams, šie dejas soļi nemaz tik ātri 
netiks aizmirsti, tāpat kā vēlme turpināt uzzināt 
ko jaunu par šo dienvidu zemi arī turpmāk.     

nils Mosejonoks.

Gruzīnu naCionĀLais VaKars
   16. janvāra vakaru Hausisti aizvadīja omulīgajā Hausa birojā, izbaudot īstu gruzīņu 
garu. Par satriecošu vakaru bijaparūpējusies mūsu brīvprātīgā no Gruzijas – Žanna.
Vakara gaitā mums izdevās noskaidrot vai Gruzija atrodas Āzijā vai Eiropā, kāda ir tās oficiālā 
reliģija un vai tiešām Leonardo di Kaprio nāk no Gruzijas. ja kāds no mums tagad gadījumā 
satiks uz ielas saakašvili, Keitiju Melua vai Kaha Kaladze, noteikti pazīs. izbaudījām  gruzīņu 
mūziku un dejas, izgaršojām ‘čurčkhvelu’, ‘hačapuri’, ‘lobiani’ un ‘tarhūnu’. iemācījāmies gruzīņu 
valodu – kamardžoba/sveicināti un madloba/paldies un pat apguvām pareizrakstību - 

 Par valsti tagad zinām visu! Liels paldies Žannai par 
sirsnīgumu, viesmīlību un entuziasmu. Visi jau ar 

nepacietību gaida iespēju apmeklēt šo brīnumaino 
valsti.  Mums visiem tiešām ļoti patika! 

Elizabete ivanova.                 

decembris

PortrEtu GaLErija
ruta BEinĀrE

Marta: 

atslēgvārdi: dzīvesprieks, improvizācija, 
antropoloģija un piedzīvojums!

Eduards: Kā jau tas notiek ar daudziem, ruta 
Hausā pirmo reizi parādījās pa draugam. 
Šķiet, ka pirmā reize bija tad, kad anna viņu 
uzaicināja piedalīties projektā „ Meklējot 
rīgas malu”. Pēc tam 2012. gada rudenī ruta 
pievienojās mums projektā „Green stage” 
Gruzijā, kur kopīgi veidojām visai neparastu 
teātra izrādi par dabas aizsardzības tēmām. 
anna: ar Hausu ruta iepazinās pirms 
pāris gadiem, sev raksturīgā manierē,ilgi 
nedomājot un piekrītot piedalīties „Meklējot 
rīgas malu” projektā, kā viņa citreiz piekrīt 
visam, kas pašai šķiet interesants un 
atbilstošs, un šis saraksts tiešām garš. tomēr 
lai plašās intereses nemaldina – reti kurš 
sev uzliktos vai paša izvirzītos pienākumus 
pilda ar tik lielu atdevi kā ruta, rokot un 
atrodot neticamu informācijas fragmentu 
dārgumus un faktu pērles. Par sasniegumiem 
šajā pirmajā Hausa projektā varat spriest, 
sameklējot rīgas malas meklēšanas projekta 
Brasas pastkarti – rīgas mala tur ir noteikti 
atrasta!
Marta: Mana pirmā tikšanās reize ar rutu 
bija pirms teju pusotra gada, kad satikāmies 
Hausa birojā, lai plānotu jauniešu apmaiņu 
Gruzijā par zaļo dzīvesveidu un teātri. 
Šaubos, ka ruta tajā brīdī nojauta, ka viņas 

uz Hausa ceļi nākamajā un aiznākamajā gadā 
krustosies ļoti daudz reižu un ka nākamajā 
kopsapulcē ruta kļūs par daļu no Hausa 
kodola - valdes. jau tajā brīdī bija skaidrs, ka 
improvizācijas teātris ir viena no lietām, bez 
kuras ruta nav iedomājama, tāpat komplektā 
ar rutu nāk arī zinātkāre un vēlme izpētīt 
cilvēka izpausmes kultūrā un sociālajā dzīvē, 
kā arī liela patika pret Balkāniem un Kaukāza 
reģionu, Bregoviču un piedzīvojumiem. 
Šķiet, ka viņas dzīvesprieks un enerģija ir 
neizsmeļama, ruta var gāzt kalnus, un ne jau 
tos mazākos! :) 

Mēs Paši
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Klubs „Māja”
jaunumiem seko līdzi te:

www.klubsmaja.lv
twitter.com/KlubsMaja

facebook.com/klubsmaja
sazinies:

birojs@klubsmaja.lv

Eduards: Pēc Gruzijas projekta arī sākās 
rutas ceļš uz Hausa valdi. Projekta ietekmē 
ruta sāka interesēties par citiem projektiem, 
kuros piedalīties, līdz sarunājām, ka labākais 
veids, kā par tiem iegūt informāciju, ir būt 
pašai vistuvāk šīm ziņām – tā ruta sāka 
neoficiāli pildīt Hausa Eurodesk koordinatora 
darbus, datu bāze meklējot un tālāk citiem 
nododot tos projektus, kas hausistiem varētu 
būt interesanti. Pierādījusi sevi šajā darbā, 
rudenī ruta jau tika nominēta valdes locekļa 
amatam un pavisam oficiāli Hausā pārņēma 
ārzemju projektu pārvaldītājas posteni. 
un tikko janvāra beigās ruta ir ieguvusi 
pēdējo titulu - kļuvusi par mūsu Eurodesk 
koordinatoru pavisam oficiāli – ja dzirdi 
par kādiem interesantiem projektiem un 
konkursiem, kuros tevi aicina piedalīties, tad 
zini, ka to atrašanā jāsaka paldies rutai.
anna: turpmākās rutas gaitas Hausā ir saistītas 
ar Eurodesk – ja neesat saņēmuši plašo 
Eurodesk birumu no rutas ehausā, pārbaudiet 

LEtas Eiropas ziņu sadaļu. taču tā ir tikai daļa 
no rutas paveiktā – lielo darbu mazās pēdas 
atstātas katrā Hausa darbības sfērā. un būs vēl.
Eduards: Ārpus Hausa pieredzējusi 
improvizācijas teātra un antropoloģijas 
jautājumos, kas manāms arī tajās lietās, ko 
ruta dara Hausā, esot gatava palīdzēt pie 
dažādu ideju realizēšanas un arī domāt par 
organizācijas stratēģijas jautājumiem. 
anna: Valdes locekļa amats, ko sauc „valdes 
loceklis”, mēdz raisīt daudz neskaidrību par 
amata pienākumu saturu, un dažādos laikos 
tam ir bijuši dažādi skaidrojumi – citreiz amatā 
ieceļ kādu vecbiedru, lai viņš ar padomu 
atbalstītu jauno valdi, citreiz pavisam jaunu 
biedru, lai viņš iemanās valdes pienākumos. 
sen gan šajā amatā nav redzēts kāds ar tik 
plašu vērienu, kāds šajā 2013./2014.gada 
valdē ir rutai.

Marta: 
Paldies tev par sarunām ceļa posmā 

Vērmanes dārzs - Bērnu pasaule!

teikamies nākošajos pasākumos!
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