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Prezidenta sleja 
 

Sveiciens jaunajā mācību un darbu sezonā! 

 

Lai arī pavisam noteikti nevar teikt, ka vasarā Hauss būtu bezrūpīgi saulītē gulējis, jo esam 

paspējuši vairākus lielus projektus vasaras mēnešos organizēt, tomēr septembris ir atnācis ar jau 

ierasto sajūtu, ka nu gan ķersimies atkal visiem darbiem klāt un nu gan visi redzēs, cik daudz mēs 

varam. Un tā tas varētu arī būt – tuvākajos mēnešos paredzēts gan pabeigt Eiropas klubu attīstības 

projektu, gan atvadīties no esošajiem EBD brīvprāšiem un uzņemt jaunos draugus no Gruzijas un 

Portugāles, tam visam pa vidu arī jau par tradīcijām kļuvušie pasākumi un klasiskā mīkla par to, vai 

Zelta rudens pārgājiena dienā pēkšņi atkal būs pirmais sniegs klāt. 

 

Plāni lieli, un tajos savu vietu būs ikvienam hausistam iespējams atrast! Tiekamies darbos, 

tiekamies svētkos! ;) 

Eduards 
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Redaktora seja 
 

Hei, hausist!  

 

Prieks, ka esi ielūkojies Klubs “Māja” jaunajā apkārtrakstā! Redzi, cik daudz ar mums 

visiem noticis pa šo nieka pusgadu? Cits kur paceļojis, cits izbaudījis mazās un lielās tikšanās, 

savukārt kāds iemācījies uzmeistarot ko jauku, bet visus vieno patīkamas atmiņas un prieks par 

padarīto, jo, kā lasīsi, katram ir kāds labs vārds sakāms. Pilnīgi brīnums, kā visi paspēj savā ikdienā 

un rosmē iekļaut tik daudz aktivitāšu. Tomēr ne velti šīs izraušanās sniedz degsmi un vēlmi turpināt 

darboties, lai sagādātu gan prieku sev, gan citiem. Nevar jau visu tā uzreiz izstāstīt, citādi 

apkārtraksts būtu jātaisa daudzu simtu lapu biezumā, bet mazs ieskats jau ir. Redzi, tagad Tev būs 

temats sarunai, lai uzzinātu ko vairāk.   

Bet sarunājam tā – neapstājamies pie jau pieredzētā, tik uz priekšu, tik ko jaunu, tik ko 

aizraujošu!  

 

Ar smaidu sejā un sveicieniem,  

Zane  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Mēs   Paši 

 

 

Pasākumu kalendārs 
 

Pasākums Norises datums 

Ārkārtas kopsapulce un 18. dzimšanas diena 09.02 

Sveču vakars 13.03 

Migela Portugāļu vakars 15.03. 

Aleksas Bulgāru vakars 26.03. 

Pirmā eiro diskusija 28.03 

Lieldienu pārgājiens 01.04. 

Projektu virtuves apmācības 02.04. 

EBD tējas vakars 08.04. 

Eiropas klubu diskusija Jelgavā 12.04. 

Otrā eiro diskusija 17.04 

Jauno biedru apmācības 20.04. 

Maketēšanas apmācības 22.04. 

Portugāles pop-up izstāde birojā 25.04. 

Akcija „Atpakaļ uz skolu” (gan šis gads, gan vispār 

neliels atskats uz akcijas organizēšanu) 
07.05-10.05 

Seminārs ES Mājā 09.05. 

Trešā eiro diskusija 15.05. 

Biroja kārtošanas diena 17.05. 

Stopēšanas laboratorija 24.-26.05 

Laika plānošanas darbnīca 25.05 

Eiropas jaunatnes nedēļas Loesje darbnīca 31.05. 

Eiropas jaunatnes nedēļas noslēgums Vērmanes dārzā 02.06. 

Hausa laivu brauciens 15.-16.06 

Eiropas klubu koordinatoru tikšanās. 18.06 

Apmācības „Because ideas are no birds” 1.-11.07 

Apmaiņa „Baltics Exploring Baltics” 7.-15.07 

Hausa vasaras nometne 26.07.-02.08. 

EBD Tējas vakars 04.09. 
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Ārkārtas kopsapulce un 18. dzimšanas diena 

 

18 gadi ir nozīmīgs vecums cilvēka dzīvē, jo tā ir robeža, kad cilvēks kļūst juridiski 

pieaudzis un pilnīgi atbildīgs likuma priekšā, kā arī tam atveras vārti uz iespējām, kas paredzētas 

tikai pieaugušajiem, piemēram, balsošana. Arī Hausam šis vecums bija pavērsiena punkts. 

Tuvojoties 18. dzimšanas dienai, gluži kā cilvēki, kas pārvērtē savu iepriekšējo dzīvi, arī Hauss 

pārskatīja sevi, t.i., savu biedru sastāvu - ilga un sarežģīta procesa rezultātā notika biedru 

pārreģistrācija. Tika apzināti visi, kas reiz bijuši biedri, lai noskaidrotu, vai cilvēks joprojām vēlas 

būt biedrs, vai pretendē jau uz vecbiedra statusu, vai arī laika gaitā ir teicis ardievas Hausam. 

Paralēli tika savesti kārtībā Hausa papīri - grozīti un pilnveidoti statūti. Tas viss tika darīts ar mērķi, 

lai astoņpadsmitgadīgais Hauss valsts iestāžu acīs iegūtu jaunatnes organizācijas statusu. 

Kad visi darbiņi padarīti, varēja ķerties klāt svinībām. Viss sākās ar oficiālo daļu, šajā 

gadījumā pulcējot biedrus uz ārkārtas kopsapulci. Visi bija ieradušies glauni un sapucējušies, jo kā 

ne kā dress kods atbilstošs nopietnajam vecumam - jāģērbjas kā vēlēšanu kandidātiem. 

Pēc kopsapulces balsojumiem par jaunajiem statūtiem un jaunajiem statusiem varēja ķerties 

klāt neformālajai daļai - sen neredzētie hausisti atkal satikās, lai papļāpātu par dzīvi, ik pa laikam 

tika uzspēlēta kāda viesību spēle, kā arī liela daļa atnākušo pulcējās pie skatuves centrā novietotā 

uzkodu galda. 

Vakara noslēgumā bija saldais ēdiens - folkloras kopa “Dārdi”, kas sākotnēji atskaņoja savas 

dziesmas, bet vēlāk kopā ar Hausistiem sadziedājās, tai skaitā, nodziedot Hausa miega dziesmiņu. 

Tai sekoja kūka un kopā fotografēšanās, un ar to šīs svinības bija galā un Hauss kļuva pilngadīgs! 

 

Maija L.  
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Migela Portugāļu vakars 

 

Kādā jaukā gandrīz jau pavasara dienā saņēmu negaidītu ielūgumu uz Lisabonu. Jā, tieši tā 

man likās pirmoreiz, kad ieraudzīju aicinājumu doties uz Hausa brīvprāša Migela Portugāļu vakaru. 

Maza vilšanās gan sākumā (ak, kā tāds ceļojums patiktu!), bet tomēr arī patiesais notikums bija 

gana aizraujošs.  

Visupirms jau pats ofiss bija ieguvis jaunas krāsas. Proti, visapkārt zibēja sarkans un zaļš, 

kuras ir Portugāles karoga krāsas, palīdzot iejusties kaut nedaudz portugālismā. Tad sekoja paša 

Migela stāstījums par dzimteni, gan, liekot mums atcerēties ģeogrāfiju un vēsturi, gan arī palocīt 

mēli, mēģinot atkārtot portugāļu valodas vārdiņus. Vai kāds varēja nojaust, ka mūsu valodām ir kas 

līdzīgs?  

Kad tas viss ir uzzināts, un liekas, ka nekas jauns un pārsteidzošs jau nu tiešām nespētu 

sekot pēc šādas kvalitatīvas lekcijas, Migels visus pārsteidz ar iepriekš sameklētu videoklipu, kurā 

ir redzams kāds gājiens, kura mērķis ir saistīts ar ekonomisko un politisko situāciju. Pirmajā brīdī 

viss liekas pavisam ikdienišķi un nekādu apslēpto jēgu video nemeklējam, līdz brīdim, kad viņš 

mums paziņo, ka video ir redzams Migels pats. Apskatot atkārtoti, viņa apgalvojums tiešām 

pierādās - tur tik tiešām stāv mūsu biedrs un draugs, lepni soļojot blakus citiem saviem 

līdzcilvēkiem. Pēc ārkārtīgi lielajiem un sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem par viņa drosmi un 

uzņēmību piedalīties šādā pasākumā (un vēl pirmajās rindās!) mēs saņemam nelielu informāciju par 

gājiena norisi, kas bija ārkārtīgi interesanti. 

Tālāk man ir jāatvadās un jāaiziet priekšlaicīgi, tādēļ es nevarēju izbaudīt portugāļu 

tradicionālo ēdienu. Par to man ir ļoti žēl, jo tā ir pieredze, kuru dzīvē tikpat vienkārši otrreiz var arī 

neiegūt. Taču, vadoties pēc atsauksmēm no palikušajiem, tas bija tiešām labs, un arī šeit mūsu 

darbonis bija Hausa biedrus patīkami pārsteidzis! 

 

Arvis 
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Pirmā eiro diskusija  
 

 

Pavasarī, kad cilvēki sāka runāt par eiro ieviešanu Latvijā un to, vai un kāpēc mums eiro ir 

nepieciešams, arī mēs nolēmām, ka būtu svarīgi pašiem veidot savu viedokli par šiem jautājumiem. 

Rīkot Hausa eiro diskusijas pieteicās Migels, jo viņa valstī eiro jau tiek lietots, turklāt tā ieviešanas 

laikā tas tika sagaidīts ar ovācijām, bet tagad, krīzes ietekmē, cilvēku viedoklis mēdz mainīties: tieši 

tas, ko mēs vēlējāmies sastapt arī savās diskusijās – abu pušu viedoklis un dažādas pieredzes ar eiro.  

Pirmā diskusija svētku dēļ nevarēja notikt birojā, tāpēc saņēmām uzaicinājumu to rīkot ne 

vairāk un ne mazāk kā Finanšu ministrijas telpās. Atbilstoši telpām, arī diskusijas dalībnieki bija 

nopietni, gan pārstāvji no Finanšu ministrijas un Latvijas eiro komandas, gan arī no eiro skeptiķiem. 

Diskusija notika angļu valodā, tāpēc tā neizvērtās ļoti aktīva, tomēr tā bija iespēja uzzināt daudzas 

jaunas lietas par eiro un ar to saistītajiem procesiem. 

 

Eduards 
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Lieldienu pārgājiens 

 

Par godu pirmajam aprīlim, Lieldienām un valdes vidustemiņa izvērtēšanai, tika nolemts 

doties ceļojumā uz tālo Salaspili ciemos pie prezidenta. Neskatoties uz dažām neērtībām, ko radīja 

pulksteņlaika maiņa, visa valde, kas vien to varēja, veiksmīgi un laikus satikāmies viņa rezidencē.  

Daži biedri tur bija ieradušies ātrāk nekā citi un krietni pastrādājuši, taisot vafeļmīklu, tāpēc 

pasākums tika atklāts ar pārēšanos – ēdām vafeles, cik jaudājām, un pēc tam sākām vērtēt paši sevi, 

viens otru un noskaņojāmies uz jauniem varoņdarbiem atlikušā valdes termiņa laikā.  

Kad tas bija darīts, mēs devāmies ekspedīcijā pa Salaspili, pa ceļam satiekot brīvprātīgos 

Migelu un Aleksandrinu, kā arī citus Hausa biedrus. Šie satikšanās prieki tika atzīmēti, sastājoties 

pie un ap un zem un virs lielās Rīgas zīmes un kopīgi nobildējoties. Pēc tam mēs cauri mežiem un 

sniegiem devāmies apskatīt Salaspils memoriālu. Tā kā sērsnā neiegrimšanas spēlē mēs visu laiku 

zaudējām, un kājas kļuva aizvien slapjākas, mēs centāmies sildīties ar siltu tēju no līdzpaņemtā 

termosa un šokolādi. Kājas tik un tā bija slapjas, tāpēc tika nolemts doties atpakaļ siltumā un 

pievērsties lieldienīgākajai pasākuma daļai – olu krāsošanai. 

Šai brīdī vairākiem biedriem, tai skaitā arī man, pienākuma sauktiem, diemžēl nācās atstāt 

jauko kompāniju un doties mājup, tomēr es zinu, ka arī olu krāsošana izdevās lieliski, par ko 

liecināja feisbukā ieliktās bildes, tāpēc nu ir zināms, ka Hausā ir pavisam neslikti olu krāsošanas 

lielmeistari.  

 

Paula Z.  
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Pārdomas par satikšanās nozīmi un Eiropas klubu diskusiju Jelgavā 

 

Eiropas klubi ir sasparojušies. Tas ir pirmais teikums, kas man nāk prātā, runājot par šī gada 

12. aprīlī notikušo diskusiju Jelgavā. Pagājušajā mācību gadā notika divas lielākas Eiropas klubu 

tikšanās un vairākas mazākas. Manā skatījumā tas, protams, vēl jāuzlabo un jāveido pēc iespējas 

vairāk kvalitatīvu pasākumu Eiropas klubiem. 21. gs. izslavētā ātrā komunikācija ar interneta 

palīdzību ir pārvērtēta. Tikai pēc Ādažu konferences 2012. gada nogalē, kad klātienē satikās vairāki 

Eiropas klubi, dzima ideja arī par diskusiju Jelgavā. Tikai pēc tam, kad Eiropas klubi palēnām ir 

sākuši iepazīt cits citu, rodas vēlme darboties un tikties arī kopā, ne tikai atsevišķi savās skolās. 

Diskusijā piedalījās seši Eiropas klubi, kas ir salīdzinoši liels skaitlis, ņemot vērā, ka uz 

citiem pasākumiem ierodas vien viens vai divi. Par to, ka šajā jautājumā problēma ir abās pusēs, ir 

skaidrs, un tas tiek risināts. 

Diskusijā „Latvija Eiropas Savienībā: vēsture, tagadne un nākotne”, kuru organizēja paši 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas kluba dalībnieki/skolēni, jaunieši runāja par Latvijas 

ieguvumiem un zaudējumiem dažādās tautsaimniecības jomās: lauksaimniecība un rūpniecība; 

drošība un suverenitāte un izglītība un kultūra. Prieku radīja pirmkārt, tas, ka kopējā bilance rādīja, 

ka jaunieši redz vairāk ieguvumus no dalības ES, nevis zaudējumus. Otrkārt, vēl joprojām ar 

saviļņojumu atceros diskusijas profesionalitāti un to, cik kvalitatīvi tā tika izstrādāta un vadīta.  

Diskusiju skatīja arī Klubs „Māja” brīvprātīgais Miguel, ar kuru klātienē iepazinās Jelgavā esošie 

skolotāji no visiem atbraukušajiem Eiropas klubiem. Tas savukārt ‘’iekustināja’’ Miguel braucienu 

ciemos pie Eiropas kluba Bēnē. Īsāk sakot, diskusija Jelgavā ir labs piemērs gan tam, kā jārīko 

diskusijas, gan arī tam, ka mums biežāk jātiekas.  

Ļoti ceru, ka nākamajā apkārtrakstā pēc vēl viena mācību gada varēšu ar lepnumu rakstīt, ka 

tagad visi Eiropas klubu dalībnieki sveicina cits citu, kad satiek, jo visus ir satikuši. Vismaz ceru, ka 

es pazīšu visus. Tas, lai būtu mana publiska jaunā mācību gada apņemšanās. 

 

Inta 
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Atskaņas no akcijas „Atpakaļ uz skolu 2013” 

 

ES dalībvalstīs kopš 2007.gada notiek akcija „Atpakaļ uz skolu 2013”. Atzīmējot Eiropas 

dienu, no 15.aprīļa līdz 10.maijam valsts pārvaldē, ES iestādēs un nevalstiskajā sektorā strādājošie 

devās uz Latvijas skolām, lai dalītos zināšanās par ES un darba pieredzē. Akcijā piedalījās 99 

dalībnieki. Akcijas dalībnieki apmeklēja skolas vairākos Latvijas reģionos: gan pilsētās, gan laukos. 

Pavisam tika apciemotas 112 Latvijas skolas un satikti vairāk nekā 6000 skolēni. 

2013.gada akcijā iesaistījās vairākas valsts augstākās amatpersonas, proti, 11. Saeimas 

deputāti: Gaidis Bērziņš (VL-TB/LNNK) apmeklēja Rīgas 25.vidusskolu, Inita Bišofa (RP) Krotes 

Kronvalda Ata pamatskolu, Lolita Čigāne (Vienotība) Rīgas Zolitūdes ģimnāziju, Edmunds 

Demiters (RP) un Inese Lībiņa-Egnere (RP) Talsu Valsts ģimnāziju, bet Raivis Dzintars (VL-

TB/LNNK) Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskolu. Deputāts Kārlis Eņģelis (RP) viesojās Rīgas 

Centra humanitārajā vidusskolā, Zanda Kalniņa-Lukaševica (RP) Lubānas vidusskolā, Kārlis 

Krēsliņš (VL-TB/LNNK) Valmieras Valsts ģimnāzijā, Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) Ēveles 

pamatskolā, Rencēnu pamatskolā, Burtnieku Ausekļa vidusskolā un Matīšu pamatskolā, bet Vineta 

Poriņa (VL-TB/LNNK) apmeklēja Jelgavas Spīdolas ģimnāziju. Elīna Siliņa tikās ar Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēniem, bet Jānis Upenieks akcijas ietvaros viesojās Madonas Valsts 

ģimnāzijā, Madonas pilsētas 1.vidusskolā, Ogres valsts ģimnāzijā, Ogres 1.vidusskolā, Valmieras 

Viestura vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Savukārt deputāts 

Viktors Valainis apmeklēja Jelgavas Valsts ģimnāziju, Juris Viļums (RP) tikās ar Ezernieku 

vidusskolas skolēniem, Inga Vanaga (RP) viesojās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Valdis Zatlers (RP) 

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā. Šī gada akcijā piedalījās arī Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs ar 

skolu programmu „Iepazīsti Saeimu”, viesojoties Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. 

Katru gadu akcijai ir sava tematika, izvēlēta atbilstoši ES aktualitātēm valstī, par ko akcijas 

dalībnieki ir aicināti runāt ar skolu jauniešiem. 2013.gadā šīs aktualitātes bija Eiropas pilsoņu gads, 

eiro ieviešana Latvijā 2014.gadā, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā un Latvijas 

prezidentūra ES Padomē 2015.gadā, kā arī citas Latvijai un ES aktuālas tēmas.  

Lai veicinātu skolēnu informētību par gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības 

Padomē, 16 jeb gandrīz puse Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta darbinieku piedalījās 

akcijā „Atpakaļ uz skolu”, iepazīstināja bērnus un jauniešus ar sekretariāta darbību un gatavošanos 

Latvijas prezidentūrai. Darba tiesības ES valstīs ar skolu jauniešiem pārrunāja Latvijas Darba 

inspekcijas darbinieki. Šogad skolu akcijai pievienojās arī A/S Swedbank, bankas darbinieki dalījās 

praktiskā informācijā par to, kas ir jāzina banku klientiem par eiro pēc ieviešanas 2014.gada 

1.janvārī. Savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) darbinieki uz skolām devās ar 

vispārīgi izglītojošām lekcijām-prezentācijām "Kas ir finanšu sektors Latvijā un ko dara Finanšu un 

Kapitāla tirgus komisija?". FKTK lekcijas ietvaros atbildēja uz jautājumiem, kas ir finanšu sektors, 

ņemot vērā ES kontekstu, kādi ir FKTK pamatpakalpojumi, kā arī iepazīstināja skolēnus ar finanšu 

sektora klientu aizsardzību ES ietvaros. 

 

Akcijas dalībnieki atzina, ka jauniešos vislielāko interesi saistīja praktiski jautājumi par 

darba, studiju iespējam, apmaiņas programmām un brīvprātīgo darbu ES. Akcijas dalībnieki izteica 

pateicību par iespēju apmeklēt savas kādreizējās skolas un izrādīja vēlmi iesaistīties šādā akcijā arī 

turpmāk. Viņi norāda, ka jauniešiem parādās interese par to, kas notiek ES, turklāt jaunieši sāk 

apzināties ES sniegtās iespējas. 

 

Agnija 
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Stopēšanas laboratorija- kā nebaidīties atvērt durvis! 

 
Esmu klāt un jau atkal ar ziņām par 

stopēšanu. Kaut kā iepatikusies man šī 

tēma. Ja vien Tu atceries kādu no 

iepriekšējiem rakstiem, kur stāstīju par 

maniem mežonīgi skaistajiem 

piedzīvojumiem piedaloties stopēšanas 

projektā 2012.gada vasarā... Tad 

sapratīsi, kāpēc ceļošana neierastos 

apstākļos ir tik aizraujoša un kāpēc es to 

vēlos parādīt arī citiem. Tā vien gribu 

aizvilkt aiz rokas un parādīt, ka var arī 

citādāk. Pasaule ir plaša, pilna 

brīnumiem, tev tikai jāatver acis plašāk un jādodas iekšā 

piedzīvojumā. Tā nu gala rezultātā aiz rokas paķēru līdzi 

jaunkundzi Andu (ja facebook gribi atrast, tad uzvārds Upeniece). Aktīvi gāju ar domu, ka vajag 

stopēšanas projektiņu vai apmācības. Aizrāvu Andu līdzi un abas aizdegāmies. Sākotnēji pat bez 

finansējuma bijām gatavas īstenot apmācības. Taču kā nu gadījās, kā ne, durvis tikai sāka vērties 

vaļā, un mums radās iespēja īstenot stopēšanas apmācības Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros 

saulainajā maija mēnesī. Tie, kas piedalījās šajās apmācības, šobrīd noteikti garšīgi smejas par 

„saulaino maiju”, taču tā nu mēs īstenojām 3 dienu apmācības maija beigās (ja precīzi 24.-26. 

maijs). Galveno uzsvaru liekot uz pašu jauniešu pieredzi stopējot un jaunu horizontu atklāšanu 

pašiem iemēģināt, kā tad ir doties ceļā ar īkšķi un labu ceļavēju. Apmācības organizējām, lai 

palīdzētu atvērt durvis tiem, kas pirmo reizi stopējuši, gan atklāt jaunas durvis tiem, kas jau bija 

stopējuši. Bet darīt tā, lai paši to atklāj, caur pieredzi nevis caur sausām diskusijām vai lekcijām. 

Tāpēc šķiet aizraujošākā daļa pašiem dalībniekiem bija 2. apmācību diena, kad, veicot dažādu 

uzdevumus, jauniešiem bija jānokļūst Siguldā. Jauniešus ceļā gaidīja dažādi piedzīvojumi - 

meitenes, kas nostopēja mašīnu pašā Rīgas centrā ar uzrakstu Jugla, jaunu stopēšanas veidu 

atklāšana, apmaldīšanās un atrašanās, neplānotas ekskursijas, nemaz nerunājot par lietainu laiku utt. 

Katrā ziņā, ticu, ka jauniešiem bija daudz, ko piedzīvot un pārdomāt. Dzirdēju arī baumas, ka pēc 

šīm apmācībām pasaule redzēs par dažiem stopētājiem vairāk. Esiet uzmanīgi, jo viņiem tagad 

durvis ir vaļā, plaši jo plaši.  

Pavisam saulaini un ar īkšķi gaisā, 

Rita (ja facebook, tad arī Bringa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ar auto vadītāju ceļā uz Siguldu! 

Īkšķis gaisā! 
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Laika plānošanas darbnīca 

 

 

Laikmetā, kad, kā raksta mūsdienīgā literatūrā, ar zāli apaug jau vakardiena, kad laiks rit un 

lēkšo tik strauji, ka viss, kas tiek darīts, jau ir nokavēts, kad labākie nākotnes pētnieki mēģina 

izprast šodienu, šajā laikmetā minūtes ir dārgākais deficīts un termiņi – lielākais bieds, un tomēr 

pašā maija darbu svelmē hausisti sagrabināja pa pāris stundām katrs no sava dārgā laika, cits 

atņemdams tās referātam, cits miegam, lai ierastos uz laika plānošanas darbnīcu meklēt vēl 

neizmēģinātus risinājumus un pieejas laika trūkuma mūžīgajai problēmai. 

Atbilstoši darbnīcas būtībai, lielākā daļa dalībnieku birojā ieradās laikā, demonstrējot pirmo 

laika likumu – cienīt svešu laiku tāpat kā savējo. Pilnām krūzēm tējas un kafijas, darbaholiķu 

dzīvības eliksīra, hausisti pavadīja sestdienas rītu, daloties ar labākajām tehnikām motivācijas 

rašanā, klausoties ekspertu padomos prokrastinācijas uzveikšanai un populārās teorijās par pieejām 

darāmo darbu organizēšanā, turklāt arī pildot praktiskus uzdevumus.  

Daudz bija, ko klausīties, daudz bija, ko teikt, laika noslēpumi ir tik personīgi un 

neizdibināmi, ieteikumi tik pretrunīgi, bet ar jaunām idejām par laika dabu un dienas plānu 

darbnīcas dalībnieki šķīrās, lai dotos eksperimentēt praksē. Pārējiem vien atliek jautāt par sekmēm 

un gaidīt nākamo laika plānošanas darbnīcu šajā rudenī!  

 

Anna L.  

 

Eiropas jaunatnes nedēļas noslēgums Vērmanes dārzā 

 

Ir 2. jūnija rīts, svelme ar 

katru brīdi pieņemas spēkā, 

Vērmanes dārzā rosās bariņš 

jauniešu. Tiek slietas teltis, salikti 

galdi, griezts, līmēts, vienvārdsakot, 

notiek gatavošanās Eiropas Jaunatnes 

nedēļas 2013 noslēguma pasākumam. 

Hausisti ir sagatavojuši dažādas 

spēles, radošās darbnīcas, kas raisītu 

jauniešos pārdomas par to, ko viņiem 

nozīmē Eiropas Savienības pilsonība 

un kā viņi var kļūt par aktīviem ES 

pilsoņiem. Aleksandrina vadīja 

radošo darbnīcu, kurā no atkritumiem 

varēja izveidot dažādas dekoratīvas 

lietas, Migels stāstīja stāstus par 

Portugāli, Anna un Dinija interesentus iepazīstināja ar Hausu, Eiropas klubu pārstāvji aicināja spēlēt 

cirku, bet es lūkoju ierādīt filcēšanas pamatus, kā arī stāstīt par Eiropas Brīvprātīgo darbu, kamēr 

Inta, Marta un Eduards cītīgi visus informēja par to, ko un kāpēc mēs darām Vērmanes dārzā. 

Vislielākā atsaucība šajā pasākumā bija no bērnu puses, kuri nemitīgi pulcējās pie Aleksandrinas 

telts. 

Šķiet, ka teju visi organizatori šajā dienā ieguva nedaudz sarkanīgu sejas toni un izdzēra ļoti 

daudz ūdens. Paldies visiem par dalību pasākumā! 

Marta Undīne 
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Hausa laivu brauciens 

 

2013. gada 15. jūnijā ‘Kluba Māja’ biedri kopā ar RED aktīvistiem devās ikgadējā laivu 

braucienā. Tika plānots paveikt 45 kilometru garu distanci divu dienu laikā. Šogad braucienam tika 

izvēlēta Abava - viena no skaistākajām Latvijas upēm. Braucienā piedalījās 23 jaunieši, tajā skaitā 

arī Hausa brīvprāši – Migels no Portugāles un Aleksandrina no Bulgārijas.  

Braucienu uzsākām Rendā. Laiks bija ļoti smuks un saulains. Laivotājiem gāja ļoti dažādi – 

pieredzējušie un stiprākie prata virzīties uz priekšu ļoti ātri, bet daudziem laivotājiem šī bija pirmā 

tāda veida pieredze, tāpēc gāja diezgan grūti un sanāca atpalikt pat vairāk par pusstundu. Tomēr, 

paveicot 30 kilometrus, visi tika līdz naktsmītnei. Tad jau gāja ļoti jautri, jo tikām līdz gardām pašu 

spēkiem gatavotām vakariņām, un pat bija iespēja sasildīties un nomazgāties pirtiņā.  

Pa nakti un no rīta nedaudz uzlija, kas mazināja dalībnieku entuziasmu. Bet jau nedaudz 

vēlāk lietus pārstāja, atkal uzspīdēja saule, un jaunieši draudzīgi sēdās laivās iekšā. Otrajā dienā 

visiem gāja grūtāk, jo visi bija nedaudz noguruši, arī, braucot pa Ventu, bija nemitīgi jācīnās ar 

pretvēju. Vēl vairāk situāciju apgrūtināja tas, ka visu laiku bija jāmeklē kanāls, tad ezers, tad vēl 

viens kanāls utt., jo bija svarīgi nonākt pareizajā vietā, kur bijām vienojušies satikties ar laivu 

izīrētājiem.  

Kad nonācām pareizajā vietā, izrādījās, ka laivotāju piedzīvojumi tikai sākās, jo secinājām, 

ka esam nokavējuši autobusu, un nākamais ir tikai nākamajā dienā. Tad nu katrs risināja šo 

problēmu paša spēkiem – kāds devās ar autostopu, kādam izdevās dabūt citu autobusu, bet par 

vienu esmu droša, visi dalībnieki nokļuva mājās sveiki un veseli, gandarīti par padarīto un 

iedvesmoti nākamajam braucienam. Paldies Hausam par šo jauko un sirsnīgo pasākumu!  

 

Elizabete 
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Eiropas klubu tikšanās  
 

Jau dažus gadus Klubs „Māja” ir pārņēmis savā uzraudzībā Latvijas Eiropas klubus, tomēr 

komunikācija starp Eiropas klubiem un mūsu organizāciju ir nepārtraukti jāuzlabo, tāpēc ļoti skaists 

un vajadzīgs pasākums – Eiropas klubu tikšanās – notika šī gada 18. jūnijā Rīgā, ES Mājā. 

Uz to bija sapulcējušies vairāku Latvijas Eiropas klubu skolotāji, kuri visas dienas garumā 

varēja uzzināt jaunumus par Klubā „Māja” notiekošo, par tuvākajiem notikumiem Eiropas 

Savienībā. Skolotājiem bija arī iespēja no Klubs „Māja” prezidenta Eduarda saņemt noderīgu 

informāciju par to, kā izmantot dažādu sociālo tīklu piedāvātās iespējas. Tikšanās otrajā daļā 

skolotāji varēja izteikt savu viedokli un idejas par Eiropas klubu pašreizējo stāvokli un arī nākotnes 

iecerēm. Skolotāji vairakkārt uzsvēra komunikācijas starp skolām un Klubs „Māja’’ nozīmi. Visa 

pasākuma noslēgumā skolotāji un Eiropas klubu koordinatore Inta Dimzule, kas vadīja šo 

pasākumu, vienojās par turpmāko sadarbību un arī Eiropas klubu pārgājienu šī gada rudenī. Tas arī 

būs kā labs turpinājums iesāktajam projektam starp Eiropas klubiem un Klubu „Māja”. 

 

Nils 
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Apmācības „Because Ideas Are No Birds” 

 

Apmācību kurss „Ideas Are No Birds” pulcēja dalībniekus no 12 valstīm, lai ļautu viņiem 

labāk izprast un pētīt savu radošumu, kā arī problēmas jaunatnes jomā dažādās valstīs. Vienpadsmit 

dienu laikā, ko dalībnieki pavadīja Latvijā, viņi caur dažādām aktivitātēm ieguva  zināšanas, 

prasmes un līdz ar to netiešā veidā arī uzlaboja jauniešu darba jomas kapacitāti savās valstīs. Kā 

priekšnoteikums projekta veiksmes noteikšanai bija arī jau sākotnēji uzstādītais mērķis – apmācību 

laikā dalībnieki, izmantojot starpnacionālās grupās veiktās diskusijās iegūtās atziņas un apmācību 

laikā iegūtās zināšanas, praktiski meklēs risinājumus aktuālām problēmām. 

Diskusijās pirms projekta sākotnēji izfiltrējās vairākas problēmas, ar kurām plānojām 

strādāt, taču realitātē diskusijās ar projekta dalībniekiem kļuva skaidrs, ka viņiem visvairāk noderīgi 

būtu risinājumi un praktiskas idejas par to, kā piesaistīt un ieinteresēt jaunus cilvēkus kļūt 

aktīvākiem un kopīgiem spēkiem radīt saliedētāku sabiedrību. Tā arī bija galvenā tēma, ar kuru viņi 

strādāja, un varēja atrast atsevišķas līdzības viņu valstīs. Sākotnējo trīs problēmu risinājumu vietā 

tika radītas deviņas projektu un publicitātes kampaņu idejas, kuras dalībnieki uz vietas arī sāka 

izstrādāt. Tika izplānotas vairākas jauniešu apmaiņas, apmācību kursi, festivāls, radošā telpa 

vietējiem māksliniekiem, kā arī neformālās izglītības koncepts un mājaslapa zināšanu 

papildināšanai.  

Tieši praktiskā projektu izstrādē dalībnieki ieguva visvairāk – viņiem bija iespēja klātienē 

piedzīvot darbu starptautiskā komandā un mērķtiecīgi strādāt pie vienas idejas praktiskas 

attīstīšanas, kas kopumā ļāva gūt noderīgas pamatiemaņas darbam ar jauniešiem un sabiedrību 

savās valstīs kopumā. Vairākām no komandām koncepta sagatavošana iekļāva arī „Jaunatne 

darbībā” pieteikuma formas galveno sadaļu aizpildīšanu, un ilgtermiņā tas sniedzis daudzsološu 

rezultātu – trīs no projektu idejām jau ir realizēšanas stadijā, un tiek rakstīti pieteikumi apmācību 

kursiem un jauniešu apmaiņām Latvijā, Itālijā un Vācijā. Šīs idejas tiek attīstītas ar treneru 

palīdzību arī pēc apmācību kursa, kas ļauj dalībniekiem veiksmīgāk izpildīt formalitātes un radīt 

pēc iespējas augstākas kvalitātes projektu. Pēc dalībnieku vārdiem, tie tiks realizēti galvenokārt 

tāpēc, ka apmācību laikā gūtā iedvesma un pašapziņas celšanās ir ļāvusi noticēt saviem spēkiem, 

savukārt iegūtās zināšanas un atbalsts – palīdzējis abstraktu ideju ar domubiedru palīdzību novest 

līdz praktiskam plānam un ieraudzīt tās nozīmību Eiropas mērogā. 
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No dalībnieku personīgajām atziņām noteikti var manīt, ka liela daļa ne tikai iemācījās 

praktiskas iemaņas, ieguva draudzīgus kontaktus visā Eiropas kontinentā, bet arī kā vienu no 

galvenajiem ieguvumiem minēja iedvesmu un pozitīvu darba sparu nākotnei. Viņi saprata, ka 

ikviens ar nelielu atbalstu spēj kaut ko mainīt un dažādās kultūras, uzskati un pozitīvā gaisotne 

dalībnieku komandā ļoti veicināja garīgo izaugsmi un dažādu mentālo barjeru pārkāpšanu. Vairāki 

dalībnieki apmācību laikā saprata, ar kādu jomu saistīt savu nākotni profesionālā plaknē, citi – 

izlēma veikt drastiskas izmaiņas personīgā dzīvē.  

Kopumā var manīt, ka dalībnieku kultūru un izcelsmju daudzveidība, daudzpusīgā 

programma un citi veiksmes faktori ir ļāvuši dalībniekiem piedzīvot plašu spektru ieguvumu – gan 

profesionālā, gan personīgajā jomā, un daudzajās apmācību dienās gūtie iespaidi un iedvesma 

motivēs šīs atziņas un iemaņas izmantot arī nākotnē.  

 

Ieva M.  

 

 

Baltics Exploring Baltics 

 

From 7th to 15 of July Klubs Maja had a wonderful oppurtunity to host an youth exchange 

here, in Latvia. As the name said, participants were from Estonia, Latvia and Lithuania. And now a 

bit more about how it all came to be and what happened during the exchange. 

Last year, on 4th of September, Olegs and I met accidentally in Rigas Lidosta and talked 

about possibility to write a project together and after that we met just to disguss things in our lovely 

office. We brainstormed for some hours and combined Olegs wish to create something connected 

with sports and my long lasting dream to write a YE for Baltic youth. The project was written 

mainly by Olegs very quickly and we submitted it to the 1st October deadline and we got a happy 

news in December: our project has been financed by Latvian National Agency!  

There was a lot to prepare and to do but somehow, with help of others, but mainly Olegs 

huge effort, everything was ready and done by 7th of July when our participants from all 3 countries 

arrived to Rigas autoosta and sat to a bus to head for Cesis. Finally arrived to our venue, everybody 

moved in to their rooms and got to know their new room-mates. Of course, the evening was full of 

name games. We ended the evening with a nice bondfire in our camping area and the exchange 

could start.  

During all those days we did sports, talked about stereotypes, played A LOT  of fun games 

that made us all feel like a team, were climbing in an adventure park, made some handycraft, had a 

wonderful excurtion in Cesis, had a night game, swam, got tanned but most importantly – we got to 

know each other as people and as someone from Estonia, Latvia or Lithuania.  

And as a leader and trainer from this exchange I also learned A LOT. I, of course, learned 

about stereotypes and about Lithuanian culture a lot (nothing so new for me in EE and LV things, 

you know.. :) ), but also about leading, organizing something so great as an exchange. I am  really 

glad I had Maija with us, who was a great help and sholder where to lean on when there was help 

needed. And all in all – the amount of great work Olegs did with the exchange is just priceless. 

Already during the exchange we had a lot of talks about new projects that we could do in the future, 

so our leaders team also learned a lot about each other and about each others qualities.  

When we left our venue in the morning of 15th there had many friendships been made 

(some people were attending festivals together later and visiting each other  not minding to drive 

500km or more to meet up), a lot of good memories were with us, we had gained a lot of 

experiences and knowledges and still – a good sun tan as the weather was all the time just perfect! 

And a thing to mention – a lot of Latvians from the exchange ended up in Mājas vasaras nometne! 

 How great is that? 

Dina 
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Hausa vasaras nometne 

 

Skaistā 

2013. gada jūlija 

dienā aizsākās 

tradicionālā Kluba 

„Māja” nometne, 

kas risinājās 

Upesgrīvā. Eiro 

ieviešana Latvijā 

un Rīga kā kultūras 

galvaspilsēta 

2014.gadā bija tās 

vadošās tēmas. Bet 

bez šiem pāris 

faktiem, manuprāt, 

nozīmīgākais ir tas, 

ko šīs nometnes 

dalībnieki tajā 

ieguva. Tālāk 

rakstītais būs tikai 

mans subjektīvais viedoklis par pavadīto laiku tur un manis iegūto pieredzi, lai arī domāju, ka 

pārējo dalībnieku domas šai sakarā būs visai līdzīgas. 

 Nometne gan izklausās tā nenopietni, liekas, ka tajās var tikai atpūsties un iegūt jaunus 

draugus, bet īsti lietderīgi pavadīts šis laiks tomēr nav. Vismaz es tā domāju, pirms pieteicos šim 

pasākumam. Atklājās, ka Klubs „Māja” spēj paveikt neiespējamo, apvienojot patīkamo ar 

lietderīgo, savedot īstos cilvēkus īstajā vietā un laikā. Katra diena tika aizvadīta jautri, saturīgi, ar 

saviem ieguvumiem un vienmēr lietderīgi. 

 Viena no vispārsteidzošākajām parādībām nometnē, manuprāt, bija dalībnieku savstarpējā 

sapratne, draudzīgums un spēja sadarboties. Katru vakaru daloties viedokļos un sajūtās par pavadīto 

dienu, katra cilvēka domas atradu kopīgas ar savējām. Šķiet pat aizdomīgi – kā tas var būt, ka visi 

tik labi saprotas, ir tik apmierināti un pacilāti, bet gandrīz vienmēr tā tiešām bija. Jau otrajā dienā 

atcerējāmies viens otra vārdus un arī dotības, pateicoties talantu vakaram, par kuru visi ļoti 

uztraucās, bet beigās sanāca pat vairāk nekā izdevies. 

 Mani iespaidoja tas, ka nometne izrādījās tik daudzfunkcionāla. Papildus diskusijām, 

lekcijām, prezentācijām, izglītojošām nodarbībām par Eiropas un eiro tēmu, bija iespējams iegūt tik 

daudz informācijas par nevalstiskajām organizācijām, strādāt radoši gan patstāvīgi, gan komandās, 

iepazīt līdzās esošos cilvēkus un sevi. Nav izsakāmi visi apzinātie un neapzinātie ieguvumi no šīs 

nometnes. Laika apstākļi mūs lutināja un šad tad arī pārsteidza. Un, ja vēl piemin faktu, ka jūra 

atradās vidēji piecu minūšu gājuma attālumā no kempinga teritorijas, ir prieks padalīties ar šo 

veiksmīgo pieredzi tālāk. 

 Man ir patiešām daudz laba, ko teikt par šo nometni, ka lielākā daļa ir palikusi nepateikta, 

bet vārdu „paldies” es šeit neaizmirsīšu. Paldies organizatoriem, par darbu, kas tika ieguldīts un par 

rezultātu, kas tika sasniegts. Paldies dalībniekiem par atdevi, saskaņu un sadarbību, atbalstu un 

radošumu, par kopā pavadītajiem brīžiem. Esmu patiesi laimīga un arī lepna par to, ka biju kopā ar 

tik brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri mani iedvesmoja un radīja šīs jaukās atmiņas, padarot manu kārtējo 

vasaru, par vienu, ļoti īpašu. Lai cepumi un tēja vienmēr ir ar jums! :) 

Līza Elīza 
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Tase tējas un kopības sajūta. Hausa nometnes retrospekcija 
 

Ir pulksten divpadsmit, 26. jūlija rīts. Hausa biroja iedzīve tiek krauta autobusā kopā ar 

čemodāniem, jo uz nedēļu par mūsu jaunajām mājām kļūst Upesgrīva. Cilvēki pulcējas bariņos, gan 

hausieši, gan jaunpienācēji, kas nometnes gaitā pārtop par savējiem. Dodamies ceļā. Ierodoties 

galapunktā, iekārtojamies pie dabas. Ir sākusies nedēļa prom no galvaspilsētas trauksmainajām un 

steidzīgajām ielām. 

Iepazīšanās vakarā plaukst talanti un noplok barjeras. Visa nometne kā saliedētības un 

radošuma treniņš – kopistiski veidojam Hausa maisiņus, izmantojot sietspiedes tehniku, apgūstam 

arī filcēšanas un stencila mākslu. Nometnes vadmotīvs ir diskusijas un zināšanu apmaiņa par un ap 

Eiropu un mūsu piederību tai, lai gan tiek ieturēts balanss starp izglītojošām sesijām, 

enerdžaizeriem un radošajām darbnīcām.  

Kultūras vakarā iepazīstam autentisku Portugāles, Bulgārijas un Beļģijas kultūru caur valstu 

tradicionālajiem ēdieniem un spēlēm un sarunām ar svešzemju ciemiņiem.  

Nometnes rutīna un tradīcija ietver ikrīta agrā cēliena fiziskās aktivitātes, uzmundrinošai 

mūzikai fonā skanot. Fizisko garu uzturam arī ikvakara jūras peldēs un volejbola mačos. Neiztikt arī 

bez viesiem. Nometnes gaitā mūs apciemo Dziesmu un Deju svētku brīvprātīgo kustības 

koordinators Jānis Vītols, lai dalītos ar savu veiksmes stāstu, pieredzi un iespējām iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā. 

Nometnei tuvojoties noslēgumam, dodamies pārgājienā uz Mērsragu gar jūru. Pie dabas 

krūts rodas mūzika, un atmiņas tiek iemūžinātas fotogrāfijās.  

Pēdējā vakara aktivitāte kā adrenalīnu veicinošs pasākums noris spēle Vilks.  Ar komandas 

gara spēku pieveicam visizaicinošākos uzdevumus: lecam pāri pusotra metra augstumā novilktai 

auklai, staigājam pa slaklainu un dodamies dziļi mežā melnā tumsā, bēgot no vilka. Atvadu vakars 

tiek pavadīts ap ugunskuru, cepot desas un izpildot latviešu ziņģes akustiskās ģitāras pavadījumā. 

Nakts gaitā līdz rīta ausmai tiek izdziedāta puse Dziesmu svētku repertuāra. 

Hausa nometnē gūtās sajūtas var raksturot ar tējas dzeršanas rituālu, nenoliedzami tas 

raksturo arī pašu Klubs Māja, - neformāla gaisotne, mājīgums un sarunas. Pat naktī ārā, aukstumā, 

cīnoties ar mošķiem, komfortu rod tase tējas un kopības sajūta. 

Nometne ir izskanējusi, bet tiekamies nākamgad, tikšanās vietu un laiku mainīt nedrīkst... 

 

Paula J.  

 

Daļa no nometnes avīzes rakstiem  
 

 

Jauniešu iespējas ES un projektu piedzīvojumu stāsti 

 

Pirmajā nometnes iepazīšanās dienā bija iespēja uzzināt par jauniešu iespējām ES, kā arī dzirdēt 

projektu piedzīvojumu stāstus. Sākumā bija ieskats par programmām, kas dod iespēju jauniešiem 

piedalīties projektos un iegūt starpkulturālu pieredzi. Vēlāk bija iespēja dzirdēt stāstus par EBD 

Turcijā un Latvijā, kā arī stāstus par stopēšanas projektu no Polijas līdz Itālijai. Par projektu 

iespējām jauniešiem lielākoties biju informēta, taču pieredzes stāsti iedvesmoja vēl vairāk doties 

EBD. 

 

Kultūras dienā mēs uzzinājām daudz par 3 valstīm: Portugāli, Bulgāriju un Beļģiju. Mēs spēlējām 

citu valstu spēles, ēdām portugāļu gaļu un citus ēdienus. Mēs varējām uzzināt par to,  kā citās 

valstīs pieņēma Eiro un kas notika, kad kāda no pilsētām kļuva par kultūras galvaspilsētu. Varējām 

vairāk iedomāties, kā būs, kad Latvijā būs Eiro. 
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Apkārtnes talka un ekodarbnīca 

 

Migels sadalīja mūs komandās un izdalīja pašzīmētas apkārtnes kartes, kur bija norādītas 

sakopšanas teritorijas. Pēc tam devāmies uzkopt norādītās teritorijas, savācot pārsteidzoši daudz 

atkritumu, ņemot vērā, ka iedalītā teritorija bija neliela. Atgriežoties teltī, Migels pastāstīja par 

atkritumu šķirošanas principiem (kā tiek apzīmēti otrreiz pārstrādājamo atkritumu konteineri). Pēc 

tam ekodarbnīcā ar radošiem zīmējumiem noformējām kartona kastes, kas ir paredzētas atkritumu 

šķirošanai nometnes laikā. Pēcāk radošās aktivitātes vadītājs mūs informēja par enerģijas taupīšanas 

iespējām. 
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Papīra izgatavošana 

 

Eiropas dienas ietvaros mūs mācīja to, kā izveidot jaunu papīru no jau  izmantota. Vismaz parādīja 

kā tas aptuveni notiek, jo mūsu paštaisītais papīrs nebija salīdzināms plānai, gludai papīra lapai. 

Tomēr neraugoties uz to, pēc apkārtējās rosmes un ieinteresētības bija viegli redzams, ka šī 

nodarbība mūs aizrāva. Pats ceļš kā nonākt pie papīra arī nebija sarežģīts, lai gan dažās darbībās 

slēpās knifi, kuru zināšana varēja atvieglot darbu. 

 

 
 

Aktīvā sesija 

 

Šodien laikapstākļi mūs lutināja. Jau paverot mājiņas durvis, mani pāršalca silts saules staru kūlis. 

Pēc rīta rosmes, brokastīm un pirmajām nopietnajām nodarbībām par ES, vajadzēja arī brīdi, lai 

atbrīvotu prātu un izkustinātu ķermeni. Tā mums piedāvāja šķietami aizdomīgu spēli, kas izvērtās 

smieklu pilnā aktivitātē. Nedaudz atgādinot par pašu spēli... Aplī sastājas visi spēlēt gribētāji cieši 

viens otram blakus. Tiem tika piešķirta volejbola bumbas izmēra bumba, ar uzdevumu, 

neizkustoties no vietas, izmantojot tikai rokas, bumbu izmest citam spēles dalībniekam caur kājām, 

bet ne par to tagad. 

Atgriežoties pie emocijām, kad es un vēl pāris spēlētāji bijām palikuši spēles beigās nosargāt 

„vārtus”, traucēja nemitīgie smiekli. 

Aktīvās stundas 2.daļā mēs devāmies uz pludmali, tur mums bija sagatavots stratēģisks komandu 

uzdevums, spēles mērķis bija pieliet spaini pilnu ar ūdeni, ja katrai komandai ir dotas četras cauras 

glāzītes un katra pāra 2 kājas ir sasietas ar auklu. 
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Šajā spēlē parādījās mūsu spējas darboties komandā, spējas savaldīt sevi, kad gribas strīdēties, kādā 

brīdi pat uzplauka mazi konflikti, jo –„mūsu spainis ir tālāk par jūsu spaini.” :) 

Spēlē izmisuma brīdī par tika izmantotas šalles, džemperi, bet lielisks palīgs ūdens uzkrāšanā 

izrādījās arī aļģes. Tā nu pirmo reizi dzīva bija tā iespēja vērot lidojošas aļģu čupas. Tā teikt, 

lifetime experience. :) 

Aizmirsu piebilst, ka bijām arī glāzīšu caurumus aizpildījuši ar pludmalē pieejamiem resursiem. 

Un galu galā uzvarēja labākie, kā arī draudzība, kā arī komanda, kurā nebiju es.  

Lieliskas aktivitātes!  

 

 
 

Eiropas Savienības vēsture 

 

Otrais rīts šajā brīnišķīgajā nometnē vispirms sākās ar pamošanos. Tad, sekojot uzmundrinošajai un 

jautrai rīta vingrošanai, var ķerties pie brokastīm un neizbēgami nepieciešamas rīta kafijas vai tējas. 

Bet, lai gan arī šīs laiks ir svarīgs un pilnīgi nepieciešams, ES diena ir sākusies, un tā jāturpina ar 

jaunas informācijas iegūšanu un jau zināmā atkārtošanu.  

Mācoties par Eiropas Savienības vēsturi, ieguvām labāku priekšstatu par katras valsts ceļu tajā un 

atkārtojām arī svarīgāko notikumu gadskaitļus Latvijas vēsturē, kas saistīti ar ES. Abi pārbaudījumi 

bija gan loģiski, gan zināšanām atbilstoši, kā arī veicināja radošo domāšanu. Katrs varēja izpausties, 

ieguldīt no sevis kādu daļiņu gudrības un atjautības, lai atklātu citiem savas idejas, radītu iespēju 

domāt plašāk un palūkoties uz vienu lietu no dažādiem, pilnīgi atšķirīgiem skatpunktiem. 

Katra diena šajā nometnē ir pilna jaunām zināšanām un patstāvīgu, produktīvu viedokļu apmaiņu.  
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Kad lietus līst jeb Eiro diena 

 

Dieniņa iesākās ar ierasto rīta rosmīti, kas mūs iešūpināja ritmiņā. Šodien gatavojamies 

pārgājienam, ja nelīs... (bet lija). 

Pirmā aktivitāte bija informācija par Eiro. Vispārīga un faktiska informācija, bet vēl nelija. Tad, 

protams, cepumi, cepumiņi un tējiņ’, kafijiņ’. 

Kad visi garšīgākie cepumi un „Diānas” izķertas, sākām simulāciju spēli. Iejutāmies kādas personas 

lomā, un diskutējām par dažādiem jautājumiem. Kā jau dzīvē, puse bija par, puse pret. Šīs spēles 

laikā dzima daudz pērļu, piem., „Nebūs litiņš, būs purviņš” u.c. Tad, kad mēs ar viedokļiem un 

pērlēm bijā izbārstījušies, to visu sakopojām un apkopojām pārrunājot. Tikai lietus mākonīši bija 

sabraukuši un sāka pilēt, tāpēc pārcēlāmies uz telti un pārcēlām pārgājienu. Tā vietā bija eko 

darbnīciņas, kur meistarojām svečturus no skārdenēm un stikla pudelēm, kā arī makus no sulas 

pakām. 

Tā ka lija, dienu turpinājām ar tikpat radošām lietām - filcēšanas māniju un galda spēlēm. Dienas 

gaitā daudz, daudz uzzinājām un mēģinājām izprast dažādus skatpunktus Eiro ieviešanas jautājumā. 

Lai arī lija un bieži pazuda elektrība, vakariņas notika mūsu teltī, tomēr viss ļāva nedaudz atpūsties 

un radoši padarboties. 

 

 

Nometnes projekts tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros. 

 

 

JEF Federālisma diskusija 

 

Kā mēs visi zinām, Klubs „Māja” ir starptautiskās organizācijas „Jaunie Eiropas Federālisti” 

(JEF) pārstāvniecība Latvijā. Šī gada 2.–3. martā JEF kopā ar „Eiropas Federālistu Savienību” 

(UEF) rīkoja semināru, lai nedēļas nogales garumā debatētu par federālisma idejām, kā arī 

sabiedrības līdzdalību to īstenošanā. Seminārs pulcēja gan pieredzējušus JEF un UEF biedrus, gan 

arī interesentus, kas vēlējās uzzināt vairāk par federālisma kustību Eiropā un tās plānotajām 

aktivitātēm. Pie tādiem piederēju arī es – tā kā studēju starptautisko politiku, mani ļoti ieinteresēja 
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šī tematika, un Klubs „Māja” deva man iespēju doties uz Briseli, lai klātienē uzzinātu un diskutētu 

par šiem jautājumiem. Semināra laikā aplūkotie temati bija: izaicinājumi un iespējas, tiecoties uz 

federālu Savienību; fiskālās disciplīnas, solidaritātes un izaugsmes apvienošana – ko mēs varam 

mācīties no federālām valstīm; Eirozonas konsolidēšana un Eiropas Savienības saglabāšana – esošo 

ES līgumu reforma vai jaunu līgumu slēgšana? Semināra noslēgumā tika sniegtas zināšanas arī 

kampaņu veidošanā – tādējādi aicinot jauniešus aktīvāk iesaistīties federālas Eiropas Savienības 

izveidē. Jāsaka, ka seminārs satura ziņā bija ļoti vērtīgs, pēc tā apmeklēšanas turpināju pētīt šo 

tematu arī savos studiju darbos. Tajā pat laikā, tas tomēr mani nepārliecināja pievērsties federālisma 

kustībai kā aktīvam biedram.  

 

Līna 

 

 

 
 

 

 

 

 

Apmācības "Animate the Change" tepat mūsu kaimiņzemē Igaunijā 

 
Šogad tika aizvadīta viena no siltākajām vasarām, bet neraugoties uz to, ka apmācības 

"Animate the Change" norisinājās uz ziemeļiem no Latvijas, projekts atsauc atmiņā visnotaļ 

pozitīvas un saulainas emocijas. Trīs Latvijas pārstāvji no 9. līdz 18. jūlijam bija vieni no tiem 24 

dalībniekiem, kuru galvenais uzdevums bija izveidot sociālu ielas kampaņu Igaunijas "vasaras 

galvaspilsētā" Pērnavā, lai rosinātu iedzīvotāju interesi un papildinātu zināšanas nevalstisku 

organizāciju jautājumos, liktu aizdomāties par diskrimināciju un vienaldzību sabiedrībā, kā arī 

iepazīstinātu interesentus ar kampaņas organizatoru pārstāvēto valstu tradicionālās kultūras 
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vērtībām. Taču nupat pieminētās kampaņas veidotās aktivitātes un idejas tapa apmācību laikā. Grūti 

iedomāties, ka pilnīgi jauna un internacionāla komanda bez iepriekšējas pieredzes šāda pasākuma 

veidošanā nedēļas laikā spēja iepazīt sociālas kampaņas veidošanas pamatnoteikumus, apgūt 

dažādas tehnikas un galu galā sekmīgi izveidot koncepciju un pašu pasākumu. Par jaunu ideju 

ģenerēšanu un realizāciju atbildīgie jaunieši no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Portugāles, Polijas, 

Bulgārijas, Rumānijas un Itālijas veiksmīgi spēja sastrādāties un saglabāt produktīvu atmosfēru visa 

projekta laikā. 

Paralēli diskusijām, "workshopiem" un nopietniem gatavošanās darbiem bija iespējams 

apgūt žonglēšanas un "poi-poi" prasmes, iejusties klauna ādā (attīstīt iemaņas teātra mākslā) un 

iemācīties veidot figūras no baloniem. Arī kampaņā pārliecinājāmies, ka tieši šīs aktivitātes ir 

nozīmīgas garāmgājēju uzmanības piesaistīšanā. 

Šā gada 16. jūlijā Pērnavā notikusī ielu kampaņa "Care for Change" vietējo iedzīvotāju un 

tūristu acīs izcēlās ar daudzveidību un pozitīvismu, ko projekta dalībnieki bija uzkrājuši un labu 

garu uzturējuši visu apmācību laikā. Neaizmirstama pieredze, superdraudzīgi un atvērti cilvēki un 

lieliska atmosfēra - tā īsumā var raksturot šajā projektā iegūto.  

Mārtiņš 
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Aleksandrina un Migels 
 

 
 

Jau gandrīz visu savu EBD termiņu šeit drīz būs pavadījuši mūsu brīvprāši Aleksandrina un 

Migels. Viņiem šis laiks ir pilns ar jauniem atklājumiem par Latviju un pasauli, par cilvēkiem un 

attieksmi vienam pret otru, brīvprātīgo darbu, bet lielā mērā arī par sevi. Lūk, ar ko viņi dalās! 

 

„Es uzskatu, ka, ja cilvēks vēlas kaut ko sasniegt, viņam ir jāstrādā pēc patstāvīguma 

principa. Ja regulāri, bet ar daudzveidīgām metodēm un dažādu informāciju, tiek apmeklēta viena 

un tā pati sociālā kopiena, piemēram, skola - tas rada lielāku iespaidu uz jaunatnes morālo vērtību 

sistēmas izveides procesu. Savukārt jaunieši, mijiedarbojoties ar citām paaudzēm, nodod 

informāciju tālāk. Tomēr dažkārt šis process attīstās pilnīgi dažādos virzienos. 

Problēma ir tajā, ka progress vienā sfērā nedaudz palēnina citu talantu attīstību. Tādējādi, ja 

raugāmies uz to globālā mērogā, tad cilvēku evolūcijas procesā atkal pienāk brīdis, kad notiek 

morālā degradācija un visas mūsdienu sabiedrības mentalitātes izkropļošanās. Tā nav nejaušība, ka 

tas tā notiek. Nav vērts steidzināt notikumu gaitu, tomēr gaidīšana arī nelīdzēs. Tāpēc es izmantoju 

iespēju sarunāties ar dažāda vecuma cilvēkiem, kuriem pašiem ir savi uzskati, nestrīdoties ar tiem 

un nemudinot tos domāt kā es. 

Žēl tikai, ka šī problēma, kā arī tās atrisinājums visiem ir labi zināms, taču teju neviens 

necenšas pat pamēģināt izmainīt kaut ko ... sevī!” 

Aleksandrina 

 

„Beyond the constant travels around Latvia (the last places, which I have visited, were 
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Cēsis, Jūrmala and Tukums -small, picturesque cities), I was able to get to know one more capital 

together with my family - Stockholm on the other side of Baltic. To reach Stockholm we took the 

daily ferry, and the 17/18 hours, what we spend in just one way passed by easily with so many 

activities. The view when entering the city with all the small islands is unforgettable. What a great 

experience! 

The main conclusions about the Nordic capital, with high quality of life and high prices, are: 

-  Despite the high salaries (comparing with Latvia or Portugal they are maybe three times higher) 

it’s possible to spend not as much money as I thought, if you decide to eat fast food or in  

supermarkets. 

-  The local transports are expensiver than in Riga, but no as much as the ones we have in Portugal. 

-  One of the most surprisingly aspects is the huge amount of bicycles (WOW!). You need to be 

really carefull while walking, you can be hit by a bicycle or even by a baby car! 

-  And the aspect of the natality in Sweden is here well observed. It’s hard to see a young couple 

without a child and it’s common (really) to see a couple with two or three kids, and also the fact that 

father is holding them, leaving the mother free. And it’s normal that during dinner in the restaurant, 

next to you there is a couple with two new born kids and baby cars. 

Now after this capital I hope to visit few more. Traveling is the greatest pleasure, what someone 

could have. See you next time, Sweden!” 

Migels 
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Portretu galerija  

 

Alise Mališko 

 

 

Mana pirmā satikšanās ar Alisi bija arī mana pirmā satikšanās ar Klubu „Māja”. Pirmo reizi 

mēs tikāmies Cēsīs, konkursa „Mūsu Eiropa. Mūsu pirmizrāde.” ietvaros. 

Lai gan tas notika sen un tā bija notikumiem piesātināta diena, tomēr ļoti labi atceros viņu 

un to, cik aizrautīgi Alise darīja sev uzticēto. Viņa bija ļoti atvērta, atsaucīga un vienkārša, izrādīja 

interesi gan par mūsu, gan arī citām komandām, un tas ļāva saspringtajā atmosfērā justies daudz 

brīvāk. 

Arī strādājot valdē, Alise vienmēr bija un arī ir tas cilvēks, pie kura es pilnīgi nebaidoties 

varēju vienmēr pieiet klāt jau no paša sākuma, aprunāties gan par darba pienākumiem, gan arī 

vienkārši par savu ikdienu, piedzīvoto tajā. Man vēl ļoti ilgi atmiņā paliks arī tikšanās reizes 

Aizkrauklē, kad gatavojāmies izrādes tūrei pa Latviju. 

Alise ir arī atbildīga. Nāk prātā situācija, kad viena no valdes sēdēm bija paredzēta ciemos 

pie Alises un es biju pirmais, kas ieradās. Mēs sēdējām virtuvē un es stāstīju par to, ka nejūtos 

izdarījis to, to un to… Bet, kas mani pārsteidza, ka arī viņa sāka stāstīt par savu nepaveikto, 

mierināja un arī iedrošināja mani. Toreiz vēl nodomāju – kā viņa tā var teikt, viņa taču tik daudz 

dara un tik daudz ir paveikusi! Alise spēj būt paškritiska un tā, manuprāt, ir ļoti svarīga īpašība. 

Man ir prieks, ka iepazīstot Klubs „Māja” es iepazinu Alisi un, iepazīstot Alisi, es iepazinu Klubu 

„Māja”. Un vispār, iespējams, Alise un Hauss manās acīs vienmēr paliks kā nešķirami jēdzieni, jo tā 

noteikti arī ir! 

Paldies arī par kopā pavadīto gadu Hausa valdē un jaukajām atmiņām no MEMP izrādes 

veidošanas un filmēšanas procesa. 

Nils  
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Tas, ko jūs uzreiz nepateiksiet, pirmo vai otro reizi satiekot Alisi, ir tas, ka viņas bagāto 

personību veido vairākas dabas, kas it kā krāšņi kārtojas vairākos slāņos kā sīpola vai kūkas kārtas, 

vai kas nu jums katram pašam šķiet garšīgāks un kārdinošāks šobrīd. Tieši šī iemesla dēļ priekšstats 

par Alisi var būt maldinošs, un pat ļoti iespējams, ka paies vesels gads, kamēr meiteni iepazīsiet.   
No malas viņa šķitīs viegla un gaisīga, vienmēr pozitīva. Liksies, ka viņā ir tāds vieglums, 

ka viņa varētu mierīgi varētu pārvietoties vieglā dejas solī, ja vajadzētu (starp citu, viņa to var arī). 

tas būs tas ārējais slānis. Kad iepazīsiet Alisi tuvāk, sapratīsiet, ka patiesībā meitenei ir ļoti augsta 

atbildības sajūta un, ja viņa kaut ko uzņemsies - garantēts, ka tas tiks izdarīts.  

Tad nāks nākamais slānis, un tā ir viņas mērķtiecība. Vai zinājāt, ka Alise mācās norvēģu 

valodu?  Pirms iestāšanās universitātē  meitenei nebija kādu zināšanu vai saistības ar norvēģu 

valodu, tomēr tas nekalpoja par šķērsli, valoda joprojām tiek cītīgi apgūta, nemaz nerunājot par to, 

ka ik dienas izmantota darbavietā. Vairums no jums noteikti nenojauš, ka patlaban jaunkundze 

iesaistās deju studijas izveidē (vispār absolūti nekāda sakara ar slēpto reklāmu). Laipni aicinātas 

jaunietes visos vecumos, bez auguma garuma ierobežojumiem, var nākt arī bez deju 

priekšzināšanām. NĀC UN PIEDALIES! Bet par to gan jau Alise pati. :) Un, ak, jā, vēl viena lieta 

ir tas, ka, ja Alisei kaut kas no sirds patiks, viņai nebūs svarīgi, cik daudz laika vai enerģijas tas 

prasa, respektīvi, savos lauciņos viņa var izrādīties ļooati entuziastiska. Dzirdējāt jau par deju 

studiju. ;) 
Manuprāt, no malas var šķist, ka viss iepriekš aprakstītais kopā veido tādu tēlu, ka jums 

radīsies sajūta, ka tiek runāts par 30 gadīgu nopietnu sievieti, kurai viņai ir māja, garāžā stāv 

mašīna, vīrs un vēl savs bizness, un kas zina, cik stundu naktīs, tāpēc laikam vajadzētu pateikt, ka 

stāsts ir vienkārši par ļoti foršu 20 gadu vecu meiteni, kas spēj iedvesmot ar saviem darbiem un 

enerģiju.  
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