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2019. gada janvāris – 2019. gada decembris 

59. numurs  



 

2019. gada pasākumu kalendārs 

Norises datums Pasākums 

05.01 – 06.01 Klubs "Māja" biedru apmācības 

 
 

20.02 

Let's talk about Europe: Brexit stories 

02.03 Caps Lock- update required noslēgums 

25.03 Let's talk about Europe: What happens when we stop voting? 
 

27.03 Eiropas Parlamenta simulācijas spēle 

05.04 JMA “HAOSS” jauno biedru INTRO 

30.04 Let's talk about Europe: Maastricht Debate 

20.05 Diskusija "Balsot vai Bastot?" 

21.05 “The Last Fisherman” 

28.05 Volunteer SPEED Dating! 

05.06 Discussion: Youth participation in Decision Making 

20.06 VIDES DIENA 

28.06 - 07.07 Jauniešu apmaiņa “REMOTE” 

02.07 ANO Tējnīca 

17.07 Eiropas Klubu seminārs 

04.08 - 11.08 “HEALTH IS THE NEW WEALTH” 

10.08 - 11.08 IK FEST 2019 

18.08 - 24.08 Vasaras nometne ''ES un demokrātija' 

21.09 Kopsapulce'19 

19.10 - 20.10 Tīklošanās konference "Zelta Rudens Pārgājiens" 

01.11 Halloween After Party: The Last Gasp 

09.11 Jaunatnes konference “#ESunES: [SA]DARBOJAMIES” 

03.11 - 24.11 De.Ģenerācija 

23.11 Nacionāla līmeņa konference “Jaunieši un Latvijas ārpolitika” 

30.11 - 01.12 Jauno biedru apmācības 

21.12 Klubs "Māja" Ziemīši 2019 

https://www.klubsmaja.lv/event/caps-lock-update-required-noslegums/
https://www.facebook.com/events/435925700477294/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.klubsmaja.lv/event/jma-haoss-jauno-biedru-intro/
https://www.klubsmaja.lv/event/health-is-the-new-wealth/


 

 

Klubs “Māja” jauno biedru apmācības 

 

Klubs “Māja” pasākumiem bagātais 
gads iesākās ar jauno biedru 
apmācībām, kas norisinājās no 5. 
līdz 6. janvārim viesnīcā “Rija VEF 
Hotel”. Apmācību laikā jaunieši 
ieguva zināšanas par Eiropu, tās 
institūcijām, jaunatnes 
programmām un tās sniegtajām 
iespējām, par projektu ciklu. 
Pasākuma ietvaros notika 
grāmatvedības darbnīca, ko vadīja 
Klubs “Māja” prezidents Raivis 
Gunārs Tauriņš, un darbnīca, kas 
tika veltīta biedrības mājas lapas 
pilnveidošanai, uzlabošanai, ko vadīja Klubs “Māja” biedre Samanta un 
kuras laikā dalībnieki centās izveidot mājaslapas dizainu. 
 

“Šīs apmācības 
visvairāk man 
asociējas ar valdes 
sēdi pusnaktī, taču 
svarīgākās, 
protams, bija pašas 
apmācības, kuru 
laikā biedri guva 
jaunas un vērtīgas 
zināšanas par to, 
kas Klubs “Māja” 
vispār ir, dažādu 
dokumentu izstrādi, 
laika plānošanu un 

prioritāšu izvērtēšanu. Apmācību 
mērķis – izglītot jaunos un vecos 
biedrus – tika panākts. Viss norisinājās ļoti jaukā, sirsnīgā un jautrā 
atmosfērā – par to noteikti nedrīkstu sūdzēties. Uzskatu, ka pasākums bija 
izdevies gan aktivitāšu, gan iepazīto cilvēku ziņā, jo kas gan ir “hausa” 
pasākumi bez lielisko cilvēku iepazīšanas?” 

  
(Klubs “Māja” viceprezidente ārlietās Aleksandra Aleksejeva par jauno 

biedru apmācībām) 

 

Ideju prezentēšana 

Dalībnieku kopbilde 



 

Let's talk about Europe: Brexit stories 

 

2019. gada 20. februārī Kaņepes Kultūras centrā notika pirmais “Let’s talk 
about Europe” diskusiju cikla pasākums, kura laikā tika runāts par 
nozīmīgu un ļoti pretrunīgi vērtētu notikumu Eiropā – Lielbritānijas 
“aiziešanu” no Eiropas Savienības. 

Diskusijā piedalījās Madeleina Kay – britu izcelsmes rakstniece, ilustratore 
un politiskā aktīviste -, Mark Depew – strādājis Lielbritānijas valsts 
brīvprātīgajā, privātajā sektorā, kā arī International NGO, kopš 1986. gada 

dzīvo Lielbritānijā -, Aldis Austers – pētnieks Latvijas Universitātes 
Starptautisko attiecību institūtā, vieslektors Rīgas Stradiņa universitātē, 
Iveta Sūna – Pēterburgas latviešu kopienas priekšsēdētāja -, Diogo André 
Batista, apmaiņas programmas “Erasmus” students no Lielbritānijas 
Latvijā, Edīte (Malvesa) Browell – uzņēmēja, vadības konsultante, biznesa 
mentors, dzīvo Lielbritānijā. 

 

Let's talk about Europe: What happens when we stop voting? 

 

2019. gada 25. martā Kaņepes Kultūras centrā notika diskusija, kuras laikā 

tika apspriests, vai tā ir problēma, ka arvien mazāk cilvēki balso, kas 

notiks, kad gandrīz neviens nebalsos (vai rezultāti joprojām būs nozīmīgi), 

vai balsošanai būtu jābūt obligātai. 

Diskusijā piedalījās uzlūgtie viesi – Elisa Lironi (Eiropas pilsoņu rīcības 

dienesta pārstāve), Stefanos Loukopoulos (līdzdibinātājs un direktors 

bezpeļņas parlamentārās uzraudzības organizācijā Vouliwatch), Egīls 

Levits (tā laika Eiropas Tiesas tiesnesis), Maija Krastiņa (komunikāciju un 

mārketinga konsultante). 

“Šī diskusija tika rīkota diskusiju cikla “Let’s talk about Europe” ietvaros. 

Kopumā notika četras diskusijas, un divas no tām moderēju es, Klubs 

“Māja” biedre Kristiāna Plāte, - "What happens when we stop voting" un 

"Maastricht Debate". Abās tika diskutēts par iespējamajiem Eiropas 

parlamentāro vēlēšanu rezultātiem un kas varētu būt nākamais Eiropas 

Komisijas prezidents. Pasākumus organizēja brīvprātīgā jauniešu darba 

grupa, biju tās sastāvā. Klubs “Māja” biedri ar tika aicināti piedalīties 

organizēšanas procesā. “ 

(Klubs “Māja” biedre Kristiāna par diskusiju ciklu)  



 

Eiropas Parlamenta simulācijas spēle 

 

2019. gada 27. martā Jelgavas Valsts 

ģimnāzijā tika organizēta simulācijas 

spēle, kuras mērķis bija sekmēt 

skolēnu zināšanas par ES, mudināt tos 

iedziļināties un izprast Eiropas 

Parlamenta darbības principus, 

veicināt izpratni par Eiropas 

Parlamenta darbības nozīmi ES un 

Latvijas kontekstā, kā arī popularizēt 

gaidāmās Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas. 

Eiropas Parlamenta darbības 

simulācijā piedalījās Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas un politikas klubs 

“29. kabinets”, kā arī citu skolu Eiropas klubu pārstāvji, tai skaitā Klubs 

“Māja”, un interesenti. Katrs dalībnieks simulācijas spēles laikā bija 

Eiropas Parlamenta deputāts, kas strādāja vienā no piedāvātajām 

komitejām (šogad piedāvātās komitejas un tēmas: ENVI (vide, sabiedrības 

veselība un pārtikas nekaitīgums) – Imunizācija kā sabiedrības veselības 

izaicinājums; AFET (ārlietas) – Ķīnas interešu pieaugums; LIBE (Pilsoņu 

brīvības, tieslietas un iekšlietas) – Eiropas Savienības politisko vērtību 

transformācija; SEDE (Drošība un aizsardzība) – Eiropas Savienības 

vienotā armija),debatēja, vienojās un kopā ar citiem deputātiem izstrādāja 

priekšlikumus un potenciālos 

risinājumus dotajai tēmai un 

problēmai. 

 

“Fenomenāla iespēja Latvijā 
pieredzēt ko līdzīgu “EUROSCOLA” 
projektam! Tas sniedza patiesu 
ieguldījumu Eiropas Savienības 
izpratnē.” 

(Klubs “Māja” prezidents Raivis 
Gunārs Tauriņš par Eiropas 

Parlamenta simulācijas spēli) 

  

Notiek balsošana 

Pasākuma sākums 



 

JMA “HAOSS” jauno biedru INTRO 

 

2019. gada 5. aprīlī Ikšķiles jauniešu telpā notika Jauno mākslinieku 

apvienības “Haoss” rīkotais pasākums ar mērķi iepazīstināt jaunos biedrus 

un interesentus ar apvienību.  

Pasākuma sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar jau esošajiem JMA 

“Haoss” biedriem un valdi, kuri pastāstīja gan par sevi, gan par saviem 

pienākumiem šajā apvienībā. Vēlāk sākās spēļu vakars, kura laikā tika 

spēlētas tādas spēles kā “Mysterium”, “Ice Cool”, “UNO”, “Halli Galli”, 

interaktīvā spēle “Jackbox” u.c. 

“Šis bija pirmais pasākums, kas šogad tika rīkots, lai piesaistītu jaunus 

biedrus mūsu organizācijā. Pasākuma princips – bija neliela prezentācija 

par to, kas ir JMA “Haoss”, tad mēs visi spēlējām spēles, un pēc 

pasākuma cilvēki, kas vēlējās, varēja mums pievienoties. Runājot par 

spēlēm, mums ļoti paveicās, ka viens mūsu biedrs strādā galda spēļu 

veikalā – spēles mums netrūka.” 

(JMA “Haoss” vadītāja Terēze par pasākumu) 

 

 

 

Let's talk about Europe: Maastricht Debate 

 

2019. gada 30. aprīlī Kaņepes Kultūras centrā notika diskusija par 29. 

aprīlī Māstrihtas Universitātē notikušajām debatēm starp oficiālajiem 

kandidātiem uz Eiropas Komisijas prezidenta amatu. 

Uz diskusiju 30. aprīlī tika uzaicināti vietējie politikas eksperti un žurnālisti 

– Vineta Kleinberga, Ansis Bogustovs, Iveta Kažoka, Rolands Lappuķe. 

Viņi kopīgi apsprieda, kas tika teikts Māstrihtas debates laikā, kā katra 

kandidāta uzskati varētu ietekmēt, veidot Eiropas nākotni un kuras no 

debatē izskanējušajām prasībām bija pamatotas ar faktiem, kuras ne. 

  

https://www.klubsmaja.lv/event/jma-haoss-jauno-biedru-intro/


 

Diskusija “Balsot vai Bastot?” 

 

2019. gada 20. maijā Kaņepes kultūras 

centrā Klubs “Māja” sadarbībā ar 

Valmieras jauniešu domi organizēja 

diskusiju, kuras mērķis bija raisīt sarunu 

starp tās spēlētājiem, jauniešiem un 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu 

kandidātiem, un informēt par ES 

sniegtajām iespējām, tās nākotnes 

potenciālu un politisko kandidātu 

plāniem. 

Sakumā uzaicinātie deputātu kandidāti 

iepazīstināja pārējos pasākuma 

dalībniekus ar sevi – personiska 

informācija, informācija par partiju, kuru 

pārstāv, saviem un tās mērķiem, kādēļ 

tieši par viņu būtu vērts balsot Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās. Pēc tam 

dalībnieki sēdās kandidātiem pretī un jautāja par sev interesējošo, kā arī 

uzzināja viņu plānus un vērtības, tādējādi izsverot pieejamās opcijas un 

Norisinās diskusija 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu 

kandidāti iepazīstina ar sevi 



 

izvēloties sev svarīgāko. 

 

  
  
  

Attēls ar spēli 



 

“The Last Fisherman” 

 

2019. gada 21.maijā Kuldīgas centra vidusskolā tika pulcēti jaunatnes 

darba un politikas interesenti - notika filmas “The Last Fisherman” seanss, 

tam sekoja diskusija par filmas saturu. 

 

Volunteer SPEED Dating! 

 

2019.gada 28. maijā Kaņepes Kultūras centrā notika informatīvs 

pasākums, kas tika veltīts brīvprātīgā darba popularizēšanai (brīvprātīgais 

darbs, palīdzēšana tiem, kam tas nepieciešams, kā interesants un vērtīgs 

veids kā pavadīt vasaru). Projekta mērķis bija palīdzēt jauniešiem un 

citiem interesentiem saprast, kas ir brīvprātīgais darbs un kuru organizāciju 

darbības ietvaros ir iespējams pavadīt vasaru, darot brīvprātīgo darbu. 

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja “iepazīt” kādu no trim uz 

pasākumu uzaicinātajām brīvprātīgā darba organizācijām – “ Young Folks 

LV”, “Esi Labs” un “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” -, uzdot sev 

interesējošus jautājumus un iesaistīties to darbībā, kā arī iepazīties ar Arti 

Kundrātu un Andu Upeniecei (abi ir ilgstoši bijuši brīvprātīgie, un neilgi 

pirms pasākuma bija atgriezušies no brīvprātīgā darba projekta Gruzijā), 

Lionel Le Goff – francūzi, kurš EVS (Europen Voluntary Service) ietvaros 

pasākuma laikā bija brīvprātīgais Latvijā. 

 

Discussion: Youth participation in Decision Making  

 

2019. gada 5. jūnijā Rīgas Juridiskajā augstskolā notika diskusija “Youth 

participation in Decision Making”, kurā piedalījās Klubs “Māja” prezidents 

Raivis Gunārs Tauriņš un ANO jauniešu delegāte Kristiāna Plāte. 

Diskusijas mērķis – pieredzes apmaiņa par jauniešu iesaisti Ungārijā, ES 

un Latvijā, lai izveidotu ciešākas saites un veicinātu potenciālu sadarbību 

nākotnē. 

Galvenais diskusijas runātājs bija András Volom. Viņš dalījās ar savu 

pieredzi kā Ungārijas ANO jaunatnes delegāts un ar saviem plāniem ES 

G7 sammitā. Latvijas intereses un tās jauniešus pārstāvēja Raivis un 

Kristiāna.  



 

“VIDES DIENA” 

 
2019. gada 20. jūnijā JMA 

“Haoss” kopā ar Klubs “Māja” 

organizēja pasākumu “VIDES 

DIENA” Ikšķiles Jauniešu telpā, 

kura mērķis bija izglītot 

jauniešus par vides problēmām, 

rast tām risinājumus. 

Pasākuma laikā tā dalībnieki 

tika iepazīstināti ar “zero waste” 

(jeb bezatkritumu) dzīvesveidu 

-  Anna Lasmane sniedza 

prezentāciju par bezatkritumu 

dzīvesveidu, kurā dalībniekus 

informēja par to, kas tas tāds ir 

un kā to var īstenot. Viņa 

popularizēja ideju no 

nevajadzīgām, sen 

neizmantotām lietām pagatavot 

ko jaunu, kā arī samazināt savu 

ikdienas radīto piesārņojumu, 

izvēloties ilglaicīgi izmantojamus un pārstrādājamus materiālus, 

iepakojumus, preces. Pēc tam dalībniekiem bija iespēja iesaistīties 

diskusijā par vides problēmām, “mazajiem soļiem” ceļā uz videi 

draudzīgu dzīvesveidu, kam sekoja Annas Lasmanes meistarklase 

maisiņu šūšanā – kā sen nevilktus krekliņus, vecus aiskarus vai kādu citu 

auduma gabalu var pārvērst noderīgos auduma maisiņos. Pasākuma 

noslēgumā bija iespēja noskatīties filmu “Plastic ocean” par plastmasas 

piesārņojumu. 

  



 

Jauniešu apmaiņa “REMOTE” 

 
2019. gadā no 28. jūnija līdz 7. jūlijam Vācijas Ziemeļaustrumos mazā 

pilsētā Brollin tika uzņemti jauniešu apmaiņas dalībnieki no Igaunijas, 

Polijas, Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Sīrijas.  

Nedēļu jaunieši strādāja kādā no darbnīcām – Hip Hop, 

mākslas/skatuves dizains, mūzikas/kompozīcijas, teātra/improvizācijas 

un video. Tajās jaunieši izveidoja savu darbu, kurš tika parādīts gala 

priekšnesumā, kuru skatīties bija devušies tuvējo reģionu iedzīvotāji. 

Jaunieši, izmantojot mākslu kā izteiksmes līdzekli, savos priekšnesumos 

izpauda demokrātiskās 

pamatvērtības. 

“Jauniešu apmaiņas ietvaros 

izpaudām savas kreatīvās 

prasmes un izveidojām 

priekšnesumus koncertam. 

Bieži vien nācās izkāpt no 

savas komforta zonas un 

izmēģināt ko jaunu, 

piemēram, sarakstīt 

dziesmas vārdus. Es ieguvu 

ne tikai neatkārtojamu 

pieredzi un labas atmiņas, 

bet arī jaunus draugu. 

Projekts vēl ilgi paliks atmiņā 

kā viena no labākajām 

“Erasmus+” pieredzēm.” 

(jauniešu apmaiņas dalībniece 

Rūta Ozoliņa par piedzīvoto 

projektā) 

“Šis projekts man ir palicis 

atmiņā visvairāk no visiem, 

kuros esmu piedalījusies. 

Pirmās dienas centos uzskaitīt 

visu, kas man šeit patīk, un 

sanāca tik daudz, ka vienā 

brīdī pārstāju. Vieta bija ideāli 

piemērota. Latviešu grupa bija 

Dalībnieku kopbilde, attēls no kultūras vakara 

Latviešu grupas kopbilde 



 

nepārspējama, labāku nevarēju vēlēties. No aktivitātēm man visvairāk 

patika kultūras vakari, taču arī citas aktivitātes bija lieliskas, nebija 

nevienas, kura man nepatiktu. Jūtos ļoti pateicīga Klubs “Māja” par šo 

unikālo iespēju – būt daļiņai no visa.” 

(jauniešu apmaiņas dalībnieces Kristas Strodes projektā gūtie iespaidi)  

“Man ļoti patika, ka varējām paši izvēlēties, kurā no darba grupām 

vēlamies darboties, un, ka pirms izvēles veikšanas, mums tika dots 

neliels ieskats katras grupas darbībā. Patika, ka varēju sevi izaicināt, ka 

bija ļoti atsaucīgi pasniedzēji, ka zinājām konkrētu datumu, kad darītais 

jāprezentē, zinājām, ka mums kaut kas kvalitatīvs jāuztaisa, jo gala 

koncertā mūs skatīsies ne tika projekta dalībnieki un iesaistītie, bet arī 

cilvēki no malas. Salīdzinot ar citiem “Erasmus+” braucieniem, kuros 

esmu devusies, šajā mēs tiešām strādājām, radījām, ko vērtīgu. Es 

atceros, ka man pat negribējās tik ļoti “ballēties”, kā pabeigt dziesmu, ko 

veidojām.” 

(jauniešu apmaiņas dalībnieces 

Terēzes Dorotejas Vīksnes 

atmiņas) 

“Jauniešu apmaiņa “REMOTE” 

bija pirmā apmaiņas programma, 

kas saistīta ar “Erasmus+”, kurā 

piedalījos. Es biju vairāk kā 

apmierināta – projektā bija atrasts 

līdzsvars starp atpūtu un darbu. 

Atceros, kā vienmēr katras dienas 

beigās jutos patīkami pārgurusi. 

Jā, nežēlīgi gribējās gulēt, taču, atskatoties uz padarīto, pārņem 

gandarījuma sajūta. 

Man ļoti patika dalībnieku iesaiste aktivitāšu rīkošanā. Rīta aktivitātes vadīt 

katru rītu varēja pieteikties kāda no valstu grupām, šādi man bija iespēja 

iepazīties ar cilvēkiem, kuri nebija manā radošā darba grupā, kā arī ar citu 

valstu dejām, spēlēm, rotaļām. Noteikti jāpiemin kultūras vakari, manīju, ka 

visiem bija interese iepazīt citas valstis. Pēc katra vakara zināju vismaz 

vienu jaunu faktu par attiecīgo valsti. Tas bija labs veids, kā saliedēties ar 

savas valsts pārstāvjiem.” 

(jauniešu apmaiņas dalībniece Elīna Ščerbicka par piedzīvoto)  

Mazs fragments no noslēguma koncerta 



 

ANO tējnīca 

 
2019. gada 2. jūlijā notika “ANO Tejnīca”, kuras laikā bija iespējams 

uzzināt ko vairāk par ANO Jauniešu delegāta programmu, iegūt atbildes 

uz sev interesējušiem jautājumiem, izteikt ieteikumus. Pasākuma mērķis 

bija labāk izprast Latvijas jauniešu zināšanu līmeni par Apvienoto Nāciju 

organizāciju (ANO), uzlabot nākotnes darbu ar jaunatni, sagatavot 

noderīgāku programmu nacionālajām konferencēm. 

“Tika diskutēts par to, kādi temati ir jāiekļauj pirmajā ANO Jauniešu 

delegātu programmas nacionālā līmeņa konferencē, kā jaunieši, kuri nav 

iesaistījušies šīs programmas veidošanā, domā šai programmai būtu 

jāattīstās. Tika analizēti aptaujas “Ko tu zini par ANO” rezultāti.” 

(Klubs “Māja” biedre Kristiāna par pasākumā notikušo) 

 

Eiropas Klubu seminārs 

 
2019. gada 17. jūlijā notika 2018./2019. m.g. noslēguma seminārs 

Eiropas Klubu skolotājiem par neformālās izglītības programmu, lai 

sagatavotu pedagogus darbam.  

“Eiropas Klubu semināra būtība – skolotāji sanāk kopā un mēs, Klubs 

“Māja”, viņiem mācību gada sākumā sniedzam informatīvu semināru, kas 

palīdzētu viņiem vadīt nodarbības, bet mācību gada beigās sniedzam 

atskatu – kā ir gājis, kā nākamajā gadā vajadzētu atbalstīt skolotājus, ko 

tiem sniegt.  

Šogad šo pasākumu organizēju es, man palīdzēja Eduards Gaušis, kurš 

vadīja sesiju par neformālo izglītību ikdienas darbā, Izglītības un Zinātnes 

ministrijas pārstāvji, kuri vadīja sesiju “Jaunatnes politika Latvijā”, kurā 

iepazīstināja ar to, kas ir jaunatnes darbs, šīs sesijas mērķis bija 

skolotājus “ievadīt” jaunatnes darbinieku lomā, lai tie spētu kvalitatīvāk 

strādāt ar jauniešiem. Inta Dimzule vadīja “refleksijas” daļu, kurā 

noskaidrojām, ko Klubs “Māja” būtu jādara, lai palīdzētu skolotājiem, kādi 

suvenīri nepieciešami Eiropas Klubiem, kādi resursi tiem vajadzīgi. Šīs 

sesijas rezultāts – mēs sapratām, kas Eiropas Klubiem ir nepieciešams 

un varējām to drīz vien pasūtīt.” 

(Klubs “Māja” prezidents Raivis Gunārs Tauriņš par Eiropas Klubu 

semināru) 



 

“HEALTH IS THE NEW WEALTH” 

 
2019. gadā no 4. līdz 11. augustam Krimuldā tika uzņemti viesi no 

Itālijas, Polijas, Rumānijas un Ungārijas pirmajā Klubs “Māja” rīkotajā 

jauniešu apmaiņas programmā, kuras mērķis 

bija izglītot jauniešus par veselīgu dzīvesveidu. 

Katrs rīts iesākās ar rīta rosmi, tika spēlētas 

spēles, kā Kinball un citas tipiskas 

partnervalstu spēles. 

Programmas ietvaros 

notika darbnīcas par 

veselī

gu 

uzturu 

un fizisko sagatavotību. 

Darbnīcās tika runāts 

par dažādām diētām, neveselīgiem ieradumiem un uzturvielām. Tur arī 

tika izstrādātas idejas, kā valdība varētu ietekmē to, lai cilvēki dzīvotu 

veselīgāk un vairāk rūpētos par sevi. 

Vakari tika veltīti partnervalstu kultūru 

izzināšanai – dalībnieku uzzināja par citu 

valstu tradīcijām, kultūru un nogaršoja to 

tradicionālos ēdienus. 

 

  

Norisinās rīta rosme 

Darbs grupās 

Apmaiņas programmas dalībnieku kopbilde 



 

IK FEST 2019 
 

2019. gada 10. un 11.augustā Ogres Zilajos kalnos notika izklaides un 

sporta festivāls “IK FEST 2019”, kura ietvaros Klubs “Māja” reģionālā 

jauniešu vienība Ikšķilē Jauno Mākslinieku Apvienība “Haoss” rīkoja 

divus konkursus - “Gaisa trīce” un “Zemes trīce”. 

10. augustā notika ikgadējais konkurss “Gaisa trīce”, kura mērķis bija 

attīstīt un atbalstīt jaunos Latvijas mūziķus. Tajā iespēja pieteikties bija 

gan solistiem, gan grupām, viņu uzdevums bija parādīt sevi un savus 

oriģināldarbus. 

Šajā paša dienā norisinājās arī ikgadējais konkurss “Zemes trīce”, kurā 

piedalīties varēja dejotāji, kas aizrāvušies ar Hip-hop dejām. Sacensības 

norisinājās divās kategorijās – “Beginners” (iesācējiem) un “Open” 

(atvērtās, domātas dejotājiem ar iepriekšēju pieredzi) - , piedalīties varēja 

ikviens interesents no 14 gadu vecuma. 

Šī festivāla ietvaros Klubs “Māja” kopā ar Eurodesk un Eiropas 

Jaunatnes dialogs izveidoja telti “Piedzīvo Eiropu”, kurā varēja iepazīt 

biedrību Klubs “Māja”, uzzināt par Eurodesk piedāvātajām iespējām un 

Eiropas Jaunatnes dialoga projektu. 

  



 

Vasaras nometne “ES un demokrātija” 

 

2019. gadā no 18. līdz 24. augustam Ādažu novadā atpūtas kompleksā 
“Leiputrija” notika vasaras nometne “ES un 
demokrātija”, kuras laikā jaunieši tika 
iepazīstināti ar demokrātijas un citu 
politisko režīmu uzbūvi, ar iespējām īstenot 
savas idejas vietējās pašvaldībās, Latvijas 
un Eiropas mērogā un izzināja tā laika 
politisko situāciju. 

 

“Pirmo dienu mēs pavadījām iepazīstoties 

– piedalījāmies iepazīšanās aktivitātēs un 

spēlēs, pavadījām laiku kopā. 

Nākamajā dienā sākām mācības. 

Nometnes laikā tikām iepazīstināti ar 

dažādiem politiskajiem režīmiem un, 

iejūtoties “populārāko” politisko partiju 

pārstāvju “ādā”, piedalījāmies debatēs, 

uzzinājām, kas ir “Brexit” un kā tas 

ietekmēs mūs, latviešus, kā īstenot savas 

idejas, iegūt finansējumu to realizēšanai, 

kas ir “zero waste” dzīvesveids. 

Pasākumā padomāts bija par visu – gan 

par mācībām, kurās piemeklētie vieslektori sīki un skaidri izklāstīja savu 

tēmu, gan par atpūtu, tika rīkots “Ne-talantu šovs” un nakts trasīte. 

Protams, nevar aizmirst par satriecošo ēdienu – padomāts bija arī par 

vegāniem un veģetāriešiem. 

Šīs nedēļas laikā mēs paspējām iepazīt apkārtni – bijām ekskursijā pa 

Ādažiem, kurā uzzinājām, ko vietējie 

iedzīvotāji domā par savu 

dzīvesvietu. Pabijām arī Līgatnē, tur 

apskatījām tās kultūras objektus. 

Šī nedēļa bija atminu un 

piedzīvojumu pilna. Iegūtās 

zināšanas man jau ir noderējušas 

skolā un ārpus tās  - tagad es jūtos 

pilntiesīga piedalīties sarunās par 

politiku.” 

Dalībnieki tika iepazīstināti ar 

Eiropas brīvprātīgā darba 

veicējiem Latvijā. 

Attēls no Annas Īviņas lekcijas par 

jauniešu iespējām un Eiropas Jauniešu 

dialogu. 



 

(Klubs “Māja” biedre Patrīcija par nometnē piedzīvoto) 

Tīklošanās konference "Zelta Rudens Pārgājiens" 
 

2019. gada 19. un 20. oktobrī 

Tīnūžu tautas namā tika 

organizēta viena no biedrības 

Klubs “Māja” tradīcijām – 

tīklošanās konference “Zelta 

Rudens Pārgājiens”, kas 

šoreiz tika rīkota par interešu 

aizstāvību un starpnozaru 

sadarbību. 

“Pasākuma laikā bija iespēja 

uzzināt un iemācīties, kā 

“pareizi” strādāt ar 

sponsoriem – kā tos piesaistīt, 

tiem iepatikties, kā “pareizi” un 

saprotami noformulēt un 

prezentēt savas idejas un kā 

tās attīstīt, darbojoties komandā. Tā kā tīklošanās konferences ietvaros 

norisinājās arī divas Latvijas Nacionālā attīstības plāna darbnīcas, mums 

bija iespēja uzzināt ko vairāk par pašu plānu (kas tas ir, no kā tas 

sastāv), kā arī pašiem piedalīties tā veidošanā un atbalstīšanā, izveidojot 

jauno attīstības plāna 2021. – 2027. gada versiju jaunieša “acīm”, netiešā 

ierosinājumu veidā ietekmējot to ar mūsu, jauniešu, uzskatiem un 

pasaules redzējumu.” 

 (Klubs “Māja” biedrs 

Kristers par tīklošanās 

konferences “Zelta Rudens 

Pārgājiens” sniegtajām 

iespējām) 

“Kārtējo reizi Klubs “Māja” 

iepriecināja ar 

pārdomātajām lekcijām un 

aktivitātēm. Katram bija 

iespēja izteikties un tikt 

sadzirdētam. Tika iegūtas 

jaunas zināšanas un 

draugi, ar kuriem kopīgi piedalījāmies aktivitātēm gan iekštelpās, gan arī 

ārā, baudot zelta rudeni. Lieliski aizvadītas brīvdienas!” 

Dalībnieku kopbilde 

Pasākuma dalībnieki uzmanīgi klausās Evas Ķeružes 

īslekcijā par personīgā zīmola izveidi un lomu sponsoru 

piesaistē 



 

(Eiropas kluba “Mazie eiropieši” biedre Linda par piedzīvoto tīklošanās 

konferencē) 



 

Jaunatnes konference “#ESunES: [SA]DARBOJAMIES” 
 

2019. gada 9. novembrī jaunieši no visas Latvijas devās uz Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžu apmeklēt konferenci, kuras vadmotīvs bija 

tīklošanās un jaunu iespēju apzināšana. 

Pasākuma sākumā uzstājās Kristīne Beitika, kura jauniešiem pastāstīja 

par sevi kā par “instagram blogeri”, par to, cik tas ir noderīgi un kā tas 

viņai dzīvē ir palīdzējis. Dalībnieki 

iejutās “blogeru” lomā - pildīja 

uzdevumus, kas saistīti ar 

fotogrāfiju un video uzņemšanu. 

Kā nākamā aktivitāte bija 

orientēšanās pastaiga pa Jēkabpili, 

kuras laikā dalībnieki pildīja 

atjautības uzdevumus un apzinājās 

Eiropas Savienības ieguldījumu 

pilsētas ikdienā. 

Pēc tam sākās darbs grupās. 

Jaunieši darbojās kādā no četrām 

darba grupām – uzņēmējdarbība, ilgtspēja, mobilitāte vai digitālās 

iespējas. Darba grupās jaunieši iepazinās, sadarbojās un kopā radīja 

vīziju par  Latvijā veicamajiem uzlabojumiem kādā no piedāvātajām 

jauniešiem aktuālajām tēmām, veiktais darbs tika publicēts konferences 

noslēgumā. 

 “Darbojos 

uzņēmējdarbības 

grupā, to vadīja 

Kristīne Beitika. Mūsu 

mērķis bija rast 

atbildes uz 

jautājumiem - kā 

motivēt jauniešus 

meklēt darbu un kā 

“pareizi nospraust” 

sev mērķi?” 

(Klubs “Māja” biedrs 

Maksims par darbu 

grupā 

uzņēmējdarbība) 

 

Dalībnieku kopbilde 

Norisinās orientēšanās pastaiga pa Jēkabpili 

https://www.klubsmaja.lv/galerija/sadarbojamies__trashed/


 

 

De.Ģenerācja 

2019. gadā no 3. līdz 24. novembrim 

bārā “Autentika” notika izstāde visa 

veida māksliniekiem, kuras galvenais 

mērķis bija palīdzēt jauniešiem “spert 

pirmo soli”, uzdrošināties parādīt 

savus darbus citiem. Izstādes darbi 

bija mākslinieku interpretācijas kādai 

no trīs tēmām – brīvība, vienlīdzība 

un cilvēktiesības. 

“Šī ideja – izveidot izstādi -  mūsos 

mita jau ļoti ilgu laiku. Sākām ar JMA “Haoss” nodibināšanu 2017. gadā. 

Pamazām sākām gatavoties šai izstādei – organizējām “mazos” 

pasākumus līdz šī gada augustam. Augustā mums bija sapulce, kurā 

sapratām, ka esam nonākuši tajā attīstības punktā, kad vairs nevēlamies 

organizēt kaut ko mazu, bet gribam “ķerties pie lietas” un veidot izstādi.  

Es atceros to gandarījuma sajūtu – es sēdēju stundā, skatījos “instagram” 

un visur manīju ziņas par mūsu “De.Ģenerācija”. Tas bija tas brīdis, kad 

bijām jau paziņojuši par izstādi, mums vairs nebija iespējas atkāpties. 

Protams, ka mūs piemeklēja grūtības – bija problemātiski atrast telpas, jo 

tajā laikā vēl neviens nezināja, kas ir “De.Ģenerācija” panelis (tajā mirklī 

tāds vēl nebija), cik nopietni tas ir; pats grūtākais un smagākais bija laiks, 

kad tikko bija notikusi atklāšana, jo pēc tās bija ļoti grūti saņemties 

turpināt un “iet tālāk” atlikušās izstādes 3 nedēļas. Šo trīs nedēļu beigās 

viss sliktais bija aizmirsies – mums bija izveidojušies daudz kontaktu, 

iespējas tālākai sadarbībai. Neskatoties uz to, ka ar māksliniekiem bija 

“liela nekārtība” (bija nesaskaņas, kas mums bija jārisina, arī fakts, ka 

visa atbildība “gūlās” uz mums un, ja kas neizdevās, mēs bijām tie, kas 

šo problēmu risināja), mēs turpinājām iesākto, jo mūsos bija tā apziņa, ka 

nedrīkstam apstāties, un “De.Ģenerācija” varēja veiksmīgi noslēgties. 

Nebija perfekti - es būtu gribējusi, lai ir nedaudz sakārtotāka sistēma, jo 

bija dalībnieki, kas “pa draugam” pievienojās pēdējā mirklī, un tad bija 

“sajukums” ar visiem aktiem. Visvairāk man nepatika mākslinieku darbu 

savākšana, jo mēs nebijām izveidojuši sistēmu, kā to visu kontrolēt, 

mums joprojām ir palikuši vairāki darbi, lai gan esam papildus 

māksliniekus brīdinājuši vairākas reizes. Taču tas, cik daudz pozitīvu 

emociju ir gūts un cilvēku satikts, ir neaprakstāmi. Tā apziņa, ka katru 

gleznu ir gleznojis kāds jaunietis, kuram ir bijusi ideja, mērķis, kādēļ tā 

gleznota, konkrēts vēstījums – tas viss mūsos radīja pacilātības sajūtu un 

joprojām liek mums darboties tālāk.” 

(JMA “Haoss” vadītāja Terēze par izstādes tapšanu) 

Attēls no izstādes atklāšanas 



 

Halloween After Party: The Last Gasp 
 

2019. gada 1. novembrī Kaņepes 

Kultūras centrā tiem, kam 

nepietika ar jau tikko 

nosvinētajiem Halovīniem un kas 

vēlējās iegūt vēl nedaudz šo 

svētku sajūtas, bija iespēja 

apmeklēt pasākumu un 

piedalīties spēlē “The Last 

Gasp”, kuras laikā dalībnieki, 

tērpušies 19. gadsimta modes 

apģērbā un attiecīgi iejūtoties 

savā tēlā, centās atrisināt spēles 

mistērijas un atrast slepkavu. 

Pasākuma beigās tika pasniegtas 

balvas “labākais aktieris/aktrise”, “labākais kostīms” u.c. 

“The event was way better 

than I thought it would be. Of 

course there were some 

forgotten things and there 

were some participants who 

did not join, but overall we 

managed to solve these 

problems and got a very 

pozitive feedback from the 

participants.” 

(viens no organizatoriem 

Onur par 

pasākumu) 

Pasākuma apmeklētāji iesaistās spēlē 

Spēle rit pilnā sparā 



 

  

Dalībnieku kopbilde 



 

Nacionālā līmeņa konference “Jaunieši un Latvijas ārpolitika” 

 

2019. gada 23. novembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā norisinājās pirmā 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programmas nacionāla 

līmeņa konference “Jaunieši un Latvijas ārpolitika”, kuras mērķis bija 

veicināt jauniešu izpratni par 

ANO dienaskārtības 

jautājumiem, kā arī parādīt, 

kā šie jautājumi ietekmē 

ikdienas dzīvi Latvijā. 

Konferences laikā jaunieši 

darbojās sešās darba 

grupās, katrā apskatīja kādu 

no tēmām – dzimumu 

līdztiesība, multilaterālisms, 

aprites ekonomika, sociālie 

mediji un diplomātija, jaunieši 

un starptautiskā drošība vai 

moderna izglītība.  

Pēc reģistrācijas un svinīgās uzrunas jaunieši varēja ķerties pie darba – 

sākās ekspertu domnīcas, kuras vadīja attiecīgās jomas speciālisti. Aprites 

ekonomikas, grupas, kurā darbojos es, Patrīcija, domnīcu vadīja Artūrs 

Toms Plešs. Viņš mums īsumā pastāstīja par klimata pārmaiņu radītajām 

problēmām un aprites ekonomikas ieviešanas nepieciešamību. Pēc tam 

mēs tikām sadalīti grupās un domājām, kur un kā mēs aprites ekonomiku 

varētu ieviest cilvēku ikdienā. Kad darbs tika pabeigts, devāmies nelielā 

ekskursijā - sadalījāmies divās grupās, viena grupa devās apskatīt 

Bauskas pili, otra devās apskatīt Bauskas rātsnamu. Pēc ekskursijas 

turpinājām darbu savās grupās – 

sākās darba grupu sesijas. Aprites 

ekonomikas darba grupas sesiju 

vadīja Marta Muižniece. Viņas 

vadībā mēs izstrādājām konkrētus 

risinājumus tādu sfēru, kā 

lauksaimniecības, preču ražošanas, 

pārstrādes u.c., uzlabošanai, lai tās 

padarītu videi draudzīgākas. 

Pasākuma noslēgumā plenārsesijā 

visas grupas prezentēja veikto 

darbu, tika teiktas pateicības 

iesaistītajiem, un mēs devāmies 

mājup. 

Konferences dalībnieku kopbilde 

Tiek prezentēts darba grupu veiktais darbs 



 

“Priekš pirmās konferences šis bija fantastisks rezultāts. Tika sasniegts 

konferences lielākais mērķis – iesaistīt jauniešus -, piedalījās vairāk kā 80 

jauniešu no dažādām skolām un augstskolām, Protams, ka ir lietas pie 

kurām ir jāpiestrādā, bet tas viss tiks labots otrajā konferencē aprīlī. 

Konferences rezultātā mums izdevās izveidot labu sadarbību ar Ārlietu 

ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides un reģionālās attīstības ministriju, 

Labklājības ministriju, kā arī projektu “Skola 2030”. Vēl jāpiebilst, ka 

konference nenotika Rīgā - reģionu iesaiste un apziņas veicināšana, ka 

jebkurš jaunietis ir svarīgs ir ļoti nepieciešama visā Latvijā. 

Vispār par ANO Jauniešu delegātu programmu – tas ir milzīgs ieguvums 

mums kā organizācijai, jo šis pierāda, ka mēs varam domāt valstiskā un 

starptautiskā līmenī. Neviena cita jauniešu NVO Latvijā par starptautiskām 

lietām tik plaši nedomā, ja vispār domā. Milzīgs darbs ir ieguldīts, ko 

daudzi neredz – tikšanās ar sadarbības partneriem,  plānošanas 

dokumentu rakstīšana, pozīciju gatavošana utt. “ 

(Klubs “Māja” biedre un ANO Jauniešu delegāte Kristiāna par sasniegto) 

 

 

Jauno biedru apmācības 

 

2019. gada 30. novembris līdz 1. decembris – laiks, kad kopā savācās 

jaunieši no visas Latvijas, lai attīstītu iemaņas darbam grupās, līderības 

spējas, laika plānošanu un 

komunikācijas prasmes. 

Prieku visapkārt varēja manīt jau 

pasākuma pirmajos brīžos – sāka 

snigt. Jaunieši nekavējoties devās 

pikoties un celt mazus 

sniegavīriņus (vēlāk arī uzcēlām 

paris lielos). Pēc tam tikām pie 

siltas tējas un mūsu apmācības 

varēja sākties. Tikām iepazīstināti 

ar to, kas tad Klubs “Māja” tāds 

īsti ir, atklājām, ko paši un pārējie 

apmācību dalībnieki sagaida no šī 

pasākuma. Vēlāk klausījāmies 

lekciju par komunikāciju digitālajā 

laikmetā, ko vadīja Marta 

Muižniece. Viņa mums sniedza ieskatu dažādu nevalstisko organizāciju 

darbībā un iesaistīšanās iespējās. Pēcpusdienā piedalījāmies divās 

Ceļam sniegavīrus 



 

nelielās debatēs par to, vai 

Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt 

par federālu valsti un vai 

nepieciešams palielināt budžetu 

jaunatnes organizācijām, atņemot 

daļu budžeta maznodrošinātajām 

ģimenēm. Pirmās dienas 

noslēgumā varējām piedalīties 

Klubs “Māja” valdes sēdes 

atklātajā daļā. 

Otrās dienas rīts iesākās ar 

nelielu rīta rosmi. Kā nākamā 

aktivitāte bija Klubs “Māja” 

attīstības darbnīca, kurā centāmies saprast, kā savas vēlmes, idejas var 

realizēt ar biedrības palīdzību un 

kā iesaistīties organizācijas 

darbībā (tikām sadalīti darba grupās un 

domājām idejas biedrības pasākumiem, 

kā varētu palīdzēt tiem tapt). Pēc 

pusdienām piedalījāmies lekcijā (es to 

drīzāk sauktu par “sarunu”, jo tās laikā ne 

tikai klausījāmies, bet arī iesaistījāmies, 

izteicām savu viedokli, paudām uzskatus) 

par laika menedžmentu, ko vadīja 

Kristaps Kravalis. Šī, manuprāt, bija 

aizraujošākā apmācību daļa. Lektors bija 

ļoti prasmīgi izvēlēts – viņš spēja publiku 

aizraut, iesaistīt (mēs sākām ar “dzīves 

līnijas” veidošanu (mutiski), kur vienā 

galā bija tas, ko noteikti nevēlamies 

savas dzīves laikā piedzīvot, un otrā – tas, ko vēlamies sasniegt, tas bija 

lielisks iesaistes veids), izveidoja ļoti labas un atmiņā paliekošas 

analoģijas, kas ļāva labāk izprast stāstīto. Kristaps mums deva nelielu 

ieskatu savā rutīnā, kā viņš plāno laiku, kas viņam palīdz, kādēļ vispār 

plānot ir svarīgi – tas lika mums padomāt par to, ko savā ikdienā varam 

mainīt mēs paši. Pēc šīs “sarunas” bija darbnīca “Nākotnes vīzija”, kuras 

laikā mēs sapratām, kurus no saviem dzīves mērķiem Klubs “Māja” mums 

var palīdzēt realizēt, attīstīt. Kā pēdējā jauno biedru apmācību aktivitāte 

bija kopīga pasākuma analizēšana, izvērtēšana, ieteikumu un uzlabojumu 

teikšana. Pēc šī mēs silti saģērbāmies, iekāpām autobusā un devāmies 

atpakaļ uz Rīgu.  

  

Piedalāmies āra aktivitātē 

Tiek prezentētas idejas par vienu no 

Klubs “Māja” plānotajiem pasākumiem – 

skolu vizītēm 



 

Klubs “Māja” Ziemīši 2019 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks vienmēr ir 

maģisks un tieši tik pat maģisks bija pēdējais 

2019. gada Klubs “Māja” rīkotais pasākums, kas 

notika 21. decembrī Tallinas pagalma telpās. Tur 

organizācijas biedri un interesanti varēja 

neformālā gaisotnē kopīgi sagaidīt 

Ziemassvētkus. 

Pasākuma laikā viesiem bija iespēja piedalīties 

piparkūku dekorēšanā u.c. organizētās 

aktivitātēs. Šī, manuprāt, bija lieliska iespēja 

iepazīt citus biedrus un nostiprināt saikni ar jau 

esošajiem draugiem, kā arī mierīgi un patīkami 

pavadīt sestdienas 

vakaru. 

 

 

 

 

 

 

Un tā ir pagājis šis gads Klubs “Māja” 

biedriem! 

 

Apkārtrakstu sagatavoja: Patrīcija Kristiāna Ozoliņa 

Tel. nr.: +371 26015424 E–pasts: pkozolina@gmail.com 

Aktivitātes laikā 

Dalībnieki palīdz “samazināt” ēdiena krājumus 

mailto:pkozolina@gmail.com


 

Atbalsta: 
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