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KLUBS “MĀJA” 
01.01.2017.-31.12.2017. 

 

Pasākums Datums 
Akcija “Atpakaļ uz skolu” Gada garumā 

Hausa 22. dzimšanas diena 4. februāris 

CAP2 jauno biedru apmācības 11.-12.februāris 

CAP2 pieredzes stāstu vakars 16. marts 

Polijas apmaiņa ‘’Food Wasting – Challenge and Youth Answer!’’ 18.-25.marts 

Danču vakars 8. aprīlis 

Debates 3. maijs 

Velobrauciens 19. maijs 

Hausa pārgājiens 28. maijs 

Rumānijas apmaiņa “Integration is teamwork” 25.-2.jūl 

Hausa festivāls ‘17 8.-9.jūl. 

Vācijas apmaiņa “ROOTLESS”  21.-30.jūl. 

Organizācijas kopsapulce 2017 Jaunās valdes vēlēšanas 9. septembris 

Valdes apmācības 23.-24. sept. 

Viesošanās Ārlietu ministrijas pieņemšanā par godu Latvijas 

99. dzimšanas dienai 

17. novembris 

Valdes atpūta: erudīcijas konkurss un teātris 25., 26. oktobris 

Rudens Zelta pārgājiens Eiropas Klubiem 21. oktobris 

Karstais Dzēriens 9. decembris 

Building A Better House sēde 16. decembris 

Hausa Ziemassvētki 22. decembris 

 

 

KLUBS “MĀJA” – Ikšķiles vienība jauniešiem 

09.02.2017.-31.12.2017. 
 

Pasākums Datums 

Pirmā sēde un valdes apmācības 8. aprīlis 

Prieka un Laimes sesija 12. jūlijs 

Ideju darbnīca 19. jūlijs 

Pagalma kauss Streetball sacensības 21.jūl, 4., 18. augusts 

Ikšķiles apmaiņa 20.-27. augusts 

Ikšķile pārstrādā/Pārstrādei JĀ!  25. augusts 

Vienoti vienībā – kopsapulce 28. augusts 

UNO SLAM DOWN turnīrs 16. septembris 

Loesje darbnīcas 23., 21., 12. septembris 

Hennas darbnīca 30. septembris 

Visuma Mīlestības Meditācija 19. oktobris 

Sveču liešanas darbnīca 21. oktobris 

Halloweek 25.-31. oktobris 

Gaisa Trīce  25. novembris 
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PREZIDENTA PIEZĪMES 

 

Man ir prieks teikt, ka šis ir bijis ļoti "hausīgs" gads. Jauni biedri, jauni 

projekti, jaunas idejas un jauni mērķi - tas ir fantastiski, taču ir svarīgi 

novērtēt arī sīkumus, ne tikai tās lielās lietas. Kolektīvais spēks ir tas, kas 

virza mūs uz priekšu un ar papildus spēcīgu 

apņemšanos, Hauss atkal sāk pieaugt spēkā, izmērā un 

nozīmē. Tas, kas mainās, tas izdzīvo, un, manuprāt, arī 

Klubs "Māja" iet šo ceļu. 

Padoms jebkuram topošajam hausistam -  lai kaut ko 

iegūtu, tev ir arī kaut kas jādara, un jo vairāk tu kaut ko 

dari, jo vairāk tu iegūsti. Pievienojoties Klubs "Māja", tu 

darīsi ļoti daudz, un arī iegūsi ļoti daudz, tāpēc mēs tevi 

gaidām :) 

Lai mums visiem šis gads ir pilns ar vareno dzīvības 

spēku! 

 

Prezidents - Artūrs Jānis Krūmiņš 

 

Vārds  

REDAKTORAM 

Čau, hausist! Es priecājos tevi iepazīstināt ar šī 

gada apkārtrakstu, šis gads ir bijis notikumiem 

bagāts un apskatot šo, iespējams, arī atradīsi kādu 

savu veikumu. Man ir prieks, ka hauss ir tāds, kāds 

tas šodien ir, jo tieši mēs visi to veidojam kopā.  

Jauni biedri, uzrunāju arī jūs! Ieraudzīsiet pavisam 

citu skatu uz hausu un cilvēku emocijām par mūsu 

pasākumiem. Ja vēl šaubies par to, ko darīt, izlasot 

šo apkārtrakstu, uzzināsi atbildi!  

 

Paldies visiem par ieguldīto darbu apkārtrakstā, par komentāriem un 

pasākumu apkopojumiem un paldies Ievai par stafetes padošanu tālāk!  

Eva Nav ko vairāk runāt, take a trip down memory lane! :)               

  



 

4 
 

Akcija “Atpakaļ uz skolu” 

Kopš 2008. gada Latvijā katru pavasari tiek organizēta akcija 

“Atpakaļ uz skolu”, kuru arī 2017. gadā koordinēja Klubs 

“Māja”. Akcijas ietvaros Latvijas skolās viesojas Eiropas lietu 

eksperti no dažādām Eiropas Savienības, valsts un 

pašvaldības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām, 

stāstot par savu darba ikdienu un Eiropas Savienības aktualitātēm. Skolēniem 

tā ir iespēja vairāk uzzināt par Eiropas Savienību un dažādiem amatiem, kādos 

ir iespējams strādāt, ja ir interese par Eiropas Savienību politikas, finanšu, 

kultūras vai citās jomās. Savukārt pašiem ekspertiem tā ir iespēja atgriezties 

dzimtajā skolā, satikties ar bijušajiem pedagogiem un ieraudzīt, kā skolas vide 

ir mainījusies, kopš viņi tajā mācījās.  

2017. gadā eksperti akcijas ietvaros viesojās 120 dažādās izglītības 

iestādēs Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā un vēl 60 citās 

apdzīvotās vietās visā Latvijā, tiekoties ar vairāk nekā 6000 skolēniem. 

Kopumā akcijā "Atpakaļ uz skolu 2017" piedalījās vairāk nekā 100 

eksperti no 50 dažādām institūcijām un organizācijām: Eiropas Komisijas un 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas 

biroja Latvijā, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Baltijas jūras valstu 

padomes sekretariāta, Latvijas Republikas Saeimas, Eiropas Elektronisko 

komunikāciju regulatoru iestādes biroja, Valsts kancelejas, Kurzemes Biznesa 

inkubatora, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Daugavpils 

Universitātes, Maksātnespējas administrācijas, Valsts darba inspekcijas, 

Fiskālās disciplīnas padomes, Madonas novada domes, Attīstības finanšu 

institūcijas Altum, Valsts policijas, Konkurences padomes, Latvijas Bankas, 

biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras, Daugavpils pilsētas domes, Valsts valodas centra, 

Rīgas domes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Valsts probācijas 
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dienesta un tā teritoriālajām struktūrvienībām, Kuldīgas novada domes, LIAA 

Liepājas biznesa inkubatora, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas sekretariāta, nodibinājuma "Fonds Sabiedrībai", kā arī  Finanšu, 

Izglītības un zinātnes, Tieslietu, Ekonomikas, un Ārlietu ministrijām. Uz skolām 

devās arī Lietuvas, Somijas, Francijas, Ungārijas, Polijas, Zviedrijas un 

Nīderlandes Karalistes vēstniecību pārstāvji. Akcijas ekspertiem šogad 

pievienojās arī Erasmus+ 30. gadadienas vēstneši, daloties ar jauniešiem gan 

savā ikdienas darba pieredzē, gan stāstot par ieguvumiem, ko viņiem pašiem 

ir sniegusi dalība ES programmā "Erasmus". 

Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže akcijas "Atpakaļ uz skolu 

2017" laikā 28. aprīlī tiekoties ar J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 

audzēkņiem. 

Paldies Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā par šādas akcijas 

rīkošanu un doto iespēju Klubam “Māja” būt par tās koordinatoriem! Liels 

paldies arī mūsu organizācijas biedriem, kas palīdzēja akcijas pasākumu 

organizēšanā un skolu vizīšu fotografēšana, jo īpaši Baibai Jēgerei par 

apjomīgo skolu vizīšu koordinēšanas darbu!  

 Arī 2018. gadā Klubs “Māja” koordinēs akcijas "Atpakaļ uz 

skolu” norisi, tāpēc aicinu sekot projekta aktualitātēm akcijas 

mājaslapā http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu , kā arī ES Mājas un 

Kluba “Māja” sociālo mediju kontos. Tūlīt februārī jau sāksies 

skolu pieteikšana dalībai akcijā un Eiropas lietu ekspertu 

uzņemšanai – neizmirsti par to pastāstīt arī savā skolā!  

 

Eduards, Hausa vecbiedrs un akcijas 

„Atpakaļ uz skolu 2017" projekta vadītājs  

http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu
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Hausa 22. dzimšanas diena 

Hausa dzimšanas diena bija mans pirmais lielais 

organizētais pasākums Hausā. Organizēt šo bija 

ceļš pilns ar līkumiem, bedrēm un kalniem, bet gala 

iznākumā bija patiešām lielisks pasākums ar daudz 

pozitīvām atsauksmēm. Organizēju kopā ar Laumu, 

kas ļoti palīdzēja, patiešām. Bez viņas pasākums 

nebūtu tāds, kāds tas bija. Tiesa pašai viņai 

nesanāca piedalīties pasākuma vidusdaļā, kur 

notika viskarstākās un interesantākās lietas, bet viņa 

mums juta līdz no volejbola laukuma.  

4. februārī sanāca kopā daudz hausisti gan biedri, gan vecbiedri un valdes 

locekļi. Šogad piebiedrojās arī apmaiņas projekta dalībnieki no Vācijas, tāpēc 

mūsu bija kupls skaits un visam pasākumam bija jānotiek angļu valodā, kas 

iespējams bija izaicinājums mūsu vadītājiem Denisam un Ievai, bet viņi lieliski 

tika galā ar uzdevumu. Notika daudz un dažādas spēles, atjautības uzdevumi, 

vācieši mācīja mums savas tradicionālās dejas un nedrīkst aizmirst pieminēt 

slaveno valdes priekšnesumu.  

Viena no slepenākajām 

tradīcijām laikam ir hausa 

zupa, kuras slepeno 

sastāvdaļu zina tikai 

izredzētie hausisti, pat 

tad, kad esi organizators 

tev to neatklās, bet aizies 

aiz stūra un pa kluso 

pieliks klāt. 

 

Eva 

 

“Hausa dzimšanas diena bija laba pieredze man kā jaunajam Hausistam, jo 

es sapratu to, cik svarīgs ir komandas darbs un tradīciju saglabāšana. 

Hausistu atbalsts un draudzīgais smaids bija galvenie motivācijas avoti Hausa 

dzimšanas dienā :)” 

Lauma



 

7 
 

‘’CAP 2’’ JEB PROJEKTS, KAS IEGUVA NEATKARĪBU  

2017. gada februārī notika jau par tradīciju kļuvušās biedru apmācības, kas 

rezultējās ar vairāku biedru pirmo pasākumu īstenošanu. Kā jau iepriekš un 

arī turpmāk, tās nebija tikai apmācības, bet aktīvo hausistu kopā sanākšana, 

projekta vadības apgūšana, ideju attīstīšana, liela jautrība un tikpat liela 

cepumu patērēšana. Labi, mēs jau iepriekš esam secinājuši, ka cepumi nav 

galvenais, tāpēc apskatīsim to, ar ko šis projekts izcēlās Hausa vēsturē un kā 

tas ietekmēja nākotni. 

Pēc iepriekšējā gadā gūtās pieredzes, arī 2017. g. 

apmācības organizēja Ilga (es), uzņemoties vadību un 

priecājoties, ka ir lietas, kas pa gadu nav aizmirsušās. 

CAP organizēšana nudien ir jauka pieredze, kas Ilgai 

jau vairākkārt ir noderējusi arī kur citur. Tā kā viņa 

netīšām sāka par sevi rakstīt 3. personā, nekas cits 

neatliek, kā turpināt.  

Plānošana, komandas veidošana, pieteikuma rakstīšana, komunikācija, 

publicitāte utt., tas viss ritēja raiti, strauji, veikli, ka Ilga varēja tikai 

nopriecāties, ja radās kāda problēma, jo bija, ko risināt. Tomēr gada pirmie 

mēneši ir laiks, kad pāris lietas iepriekš nevar paredzēt un laikapstākļi darīja 

savu, neļaujot Ilgas veselībai piekrist apgalvojumam, ka jādodas prezentēt 

projekta ideju, lai tam tiktu piešķirts Rīgas domes finansējums. Dažiem varētu 

šķist, ka tās bija  idejas beigas, bet ne Raivim, kuram pateicoties ‘’CAP 2’’ tika 

prezentēts un pēc tam arī finansēts. 

Tad atkal projekts uzņēma ātru, 

ņipru, izveicīgu tempu, taču, 

februārim tuvojoties, gadījās šādas 

tādas aizķeršanās, nemanāmi 

samilstot lielākas, visbeidzot 

kulminējot ar gripu, kas satika Ilgu, 

pateica ‘’CAP(s)’’ un nelaida vaļā. 

Pienāca apmācību priekšvakars un 

kļuva skaidrs, ka šim pasākumam 

būs jānoris bez Ilgas klātbūtnes. 

Šeit nu reiz goda vietā jāliek 

mūžsenā patiesība par pienākumu dalīšanas neizskaužamo nozīmi 

pasākumu organizēšanā. Līderība ir laba lieta, pastāvoša pienācīgā balansā 

starp absolūtu demokrātiju un diktatūru. ‘’CAP 2’’ darba grupa nekavējoties 

pārņēma visu pienākumu izpildi, atstājot Ilgu tuvās attiecībās ar vīrusiem un, 

vajadzības gadījumā, telefona sakariem. Iespējams, šis bija pirmais projekts 

Hausa vēsturē, kura galvenā aktivitāte norisēja bez galvenā organizatora 

klātbūtnes. Iespējams, tas nemaz nebija tik slikti, jo vienai pusei tika miers 

(ak!), bet otrai - lielāka organizēšanas pieredze un jau šogad tieši ‘’CAP 2’’ 

īstenošanas glābējriņķi kļuvuši par kapacitātes celšanas projekta ‘’CAPs 
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Lock’’ galvenajiem organizatoriem. ‘’CAP 2’’, sparīgi plivinādams necerēti 

gūtās neatkarības karogu, vadīja apmācību dienas viesu namā ‘’Turbas’’ un, 

pēc divam dienām, karogu no masta 

nenolaizdams, atgriezās Rīgā savos 

nākamajos pasākumos, to starpā īstenojot 

apmācību dalībnieku projektu 

prezentācijas un kulminēja, pulcējot 

hausistus un citus interesentus pieredzes 

stāstu vakarā, debašu apmācībās, 

pārgājienā, kā arī izkustējās 

tradicionālajos dančos.  

Novēlu jaunajiem Hausa biedru 

kandidātiem, biedriem un projektu 

veidotājiem īstenot savas ieceres, apzinoties, ko Hauss šajā un citās ziņās 

var sniegt. Īpašu cieņu izrādu tiem, kas nodarbojas ar atskaišu rakstīšanu. 

Atcerieties, ja spējat savilkt visu kopā un piedevām iekļauties termiņā, jūs 

tikpat kā varat kandidēt par prezidentu. Un es nerunāju tikai par Hausa valdi. 

Tāpat vēlu ikvienam censonim veiksmi nesaķert vīrusus viena projekta 

īstenošanas laikā. Divreiz. 

Ilga 

 

“Projekts CAP 2. 2 reizes labāks nekā pirmais CAP? Pavisam noteikti. Mans 

lielākais prieks ir ne tikai par iegūtajām zināšanām un labi pavadīto laiku, bet 

arī par pasākumiem, kuri tika taisīti pateicoties CAP 2 - Danči un debates. Šis 

projekts bija ieguldījums mūs pašos!” 

Artūrs 
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Polijas apmaiņa ‘’Food Wasting – 

Challenge and Youth Answer!’’ 

No 18. līdz 25. martam mazā Polijas pilsētiņā Marszowice, kas atrodas netālu 
no Krakovas notika jauniešu apmaiņa un tajā piedalījās jauniešu grupas no 
sešām valstīm, to starpā arī no Latvijas. Kopā ar Ikšķiles biedrības ‘’Soli 
tuvāk’’ jauniešiem, divas hausistes – Ilga un Ieva devās šajā piedzīvojumā, lai 
kaut ko vairāk saprastu par pasaules ekoloģijai aktuālo ēdiena izniekošanas 
problēmu. 

Organizatori bija parūpējušies par to, lai visi 
dalībnieki pienācīgi saliedētos un ledus 
nacionālo grupu starpā kustu, jo ik dienas 
pāris stundas tika veltītas, izspēlējot 
improvizācijas tehnikas un spēles. Tas 
nudien izdevās, jo pārējie dalībnieki patiesi 
bija draudzīgi un ieinteresēti pārējo grupu 
kultūrā. Reizēm pat šķita, ka draudzības ir 
daudz svarīgākas par projekta mērķi un 
aktivitātēm. Diemžēl tāds pats iespaids radās 
par projekta organizatoriem – izrādījās, ka 
neviens no tiem nespēj atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar pasaules 
piesārņojumu, ēdienu izmešanu vai aplamajām to ražošanas metodēm. 
Vienīgā īstā informācija, kas dalībniekiem tika sniegta, bija dokumentālās 
filmas skatīšanās, taču visās pārējās aktivitātēs dominēja par tēmu nedaudz 
zinošo dalībnieku viedoklis un diskusijas.  

Visiem zināms, ka starptautiskie projekti nesastāv tikai no nepārtrauktas 
problēmas izzināšanas un centieniem to risināt, ļoti svarīga ir tieši 
internacionālā komunikācija, starpkultūru pieredze utt., taču ne tad, ja tā 
izvēršas par dominējošo aktualitāti nedēļu ilgā projekta laikā. Diemžēl bija 
jāatgriežas mājās apbēdinātai par to, ka neizdevās gūt jaunu informāciju, kas 
tiešām bija iemesls izbrīvēt laiku un piedalīties šajā projektā. Un tomēr no šī 
var gana daudz mācīties – iesaku visiem pirms pieteikšanās jebkādā projektā 
izlasīt atsauksmes par organizatoriem, ja tie iepriekš vēl nav iepazīti, saprast, 
cik svarīga ir tieši projekta tēma un noskaidrot, cik lielā mērā uzmanība tiks 
vērsta uz to. Taču, ja gadās nokļūt līdzīgā situācijā kā šī, tad vismaz ir 
iespējams par visu ziņot Nacionālajai aģentūrai, pēc projekta aizpildot obligāto 
izvērtēšanas anketu. 

Novēlu visiem lieliskus projektus! 

Ilga 

“Šis projekts bija pirmā jauniešu apmaiņa, kurā piedalījos, līdz ar to nebija ar 
ko salīdzināt. Izbaudīju katru mirkli, ko piedzīvoju un varu teikt, ka projekts ir 
atstājis ietekmi uz manām domām un rīcību gan saskaroties ar food wasting 
problēmu, gan visu zero waste kustību kopumā.” 

Ieva  
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Danču vakars 

Organizēja: Monta Dāniele, CAP2 ievaros. 

Pasākumu es organizēju ar mērķi, lai tiktu 

iepazītas latviešu tautas tradīcijas un lai 

parādītu, ka dančos iesaistīties nav grūti! 

Organizējot nebija daudz jādara - uzrakstīju 

Kaņierim, pajautāju draudzenei pafotogrāfēt un 

ieliku Facebook pasākumu un pēc tam bildes. 

Tas ir tik vienkārši! 

Iedvesma bija tāda, ka ikdienā daudz 

nodarbojos ar folkloru un tas bija tas, ko es 

varu no sevis dot citiem. 

Atsauksmes bija labas, cilvēkiem patika, cik 

noskaidroju. :) 

 

“Tas tiešām ir tik viegli, 

galvenais ir ideja.” 

Monta 

Debates - darbnīca 

Pasākums notika 3. maijā un tapa kā CAP2 iedvesmots. Iedvesmojusies no 

jauno biedru apmācībām, kurās sacīja, lai pasākumus veido par sirdij tuvu 

tēmu, Sanija mūs mācīja un iepazīstināja ar īpašu debatēšanas veidu - 

Jugend debattiert. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar struktūru, kultūru un 

pamatnostādnēm saistībā ar šo stilu. 

Pateicoties drosmīgajiem 

pasākuma dalībniekiem, tika arī 

veiksmīgi izmēģināts debatēt uz 

vietas apgūtajā debašu formā. 

Sanija par pasākumu pati saka, ka 

dalībnieki esot bijuši paši 

cītīgākie un atjautīgākie 

debatētāji pasaulē!  

 

 

“Forši, ka CAP2 motivē novadīt pašam kādu pasākumu!”  

Sanija 
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Velobrauciens 

5. Maijā notika Hausa velobrauciens, kurš kādreiz bijis mūsu organizācijas 

spilgta tradīcija, un tā arī mēs to turpinājām. Man patīk plānot kādus 

maršrutus un ieteikt cilvēkiem, ko apskatīt, tāpēc devāmies izpētīt, ko jaunu 

mums piedāvā Rīgas apkārtne.  
Maršruts: Latvijas Mākslas akadēmija – Imantas Sudrabkalniņš, Bumbu 

kalniņa skatu tornis, Daugavgrīvas cietoksnis. 

Maršruts bija super garš, bet 

interesants. Kā jau parasti, 

nevar zināt, kas var pagadīties 

ceļā, mainīties vai aizkavēt 

mūsu laiku. Braucot spontāni, 

iegriezāmies Bumbu kalniņa 

skatu tornī, kur vairums 

braucēju bija pirmo reizi. Tur 

vērojams tiešām skaists skats 

no augšas. Iesaku noteikti 

katram dabas cienītājam tur 

iegriezties, jo tur var sajust arī 

mieru no pilsētas trokšņiem.  

Kopā nobrauktie 20 km mūs ātri nogurdināja, un jau pie pašas Daugavgrīvas 

domājām, vai braukt tālāk. Izturējām līdz galam, bet diemžēl Daugavgrīvas 

cietoksnis bija ciet. Tik un tā domāju, ka šis Velobrauciens bija gan aktīvs, 

gan izzinošs, jo katrs braucām vai apstājāmies jaunā, pirms tam neredzētā 

vietā. Tajā pašā laikā baudījām pavasara gaisu un aktīvi atpūtāmies.  

Benita 

Hausa pārgājiens 

Ideja neradās man, bet gan kādam 

no hausistiem, es tikai nolēmu 

palīdzēt to realizēt. Sāku, kā man 

mācīja - uztaisīju plakātu un 

ievietoju to Facebook lapā, tad, 

protams, gaidīju atbildes. Mēs 

nebijām daudz, bet bija forši iepazīt 

tuvāk dažus no jums. Ideja bija tāda, 

ka dosimies gar jūras krastu un 

ieturēsim mazu maltīti turpat krastā. 

Bija ļoti mīļi un paveicās, ka ārā bija 

silts laiks. 

Enija 
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Rumānijas apmaiņa “Integration is 

teamwork”  
Rumānijas apmaiņa notika no 25. jūnija līdz 2. jūlijam. 

No Latvijas braucām 5 dalībnieki, tas man bija ļoti satraucoši, jo tā bija mana 

pirmā apmaiņa, un mani JAU ielika kā komandas līderi. Rumānija noteikti bija 

piedzīvojums. Viens liels, dinamisks piedzīvojums. Iesaku katram aizbraukt 

kaut vienā apmaiņā, lai sajustu to visu, jo to ir tik grūti aprakstīt. Iepazīstoties 

ar citām kultūrām, runājot ar cilvēkiem no citām valstīm, pašiem stāstot par 

savu valsti, tā visa pieredze un vēl vairāk ir tik sirreāla. Esmu cilvēks, kuram 

ļoti patīk ceļot, tāpēc Rumānijas apmaiņa deva unikālu iespēju arī apskatīt 

pilsētu un iepazīties ar tās īpatnībām. 

Vairāk par pašu projektu – tas 

projekts bija par minoritāšu 

integrāciju sabiedrībā, kā to 

uzlūkot, kā par to runāt, kā 

risināt problēmas, kā palīdzēt. 

Līdz projektam nebiju nemaz 

aizdomājusies, cik grūti ir būt 

minoritātes pilsonim un, ka tā 

vispār ir problēma ar 

integrāciju. Viennozīmīgi caur 

visādām neformālās izglītības 

metodēm, mēs guvām plašu 

spektru ar zināšanām par šo tēmu. Guvām arī hands-on pieredzi ar vietējām 

čigānu minoritātēm Rumānijā, viņu koncertā, kur skanēja dzīvā mūzika, kas 

sākumā likās ļoti neskanīga un citādāka, bet pēc jau kāda laika bija iespējams 

pierast un piedzīvot arī full–on expierence ar vietējiem. 

Eva 
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Apmaiņas projekts Vācijā “ROOTLESS” 

Apmaiņas projekts Vācijā bija vienkārši PIEDZĪVOJUMS. Domāju, ka visi 8 

Latvijas dalībnieki varētu piekrist. Projektam pieteicās 170 cilvēki un man ir 

prieks būt vienai no tām laimīgajām, kas devās projektā. Projekta doma bija 

organizēt 5 darbnīcas – hip-hopa, teātra, mūzikas, video montāžas un 

mākslas un beigu beigās izveidot no tā visa, ko apgūst darbnīcās 10 dienu 

laikā, pasākumu. Un tas bija fantastisks!  

Eva 

Bet dziļāku iespaidu par projektu dos dalībnieku atsauksmes: 
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Hausa lielā kopsapulce 2017 
Klubs “Māja” 2017. gada valdes vēlēšanas bija 

demokrātiskas un taisnīgas, kā jau tas ierasts. 

Iespējams, šis gads izcēlās ar to, ka divi no valdes 

locekļiem tika ievēlēti neklātienē, taču mēs 

dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, un tas ir tikai 

normāli. Vispār, arī mūsu valstij ir uz to jātiecas. Un 

pēc vēlēšanām, taču vajag arī jaunajai valdei 

iejusties amatos, tāpēc piedzīvojām urbānu 

orientēšanos, kas beigās noveda pie picas! 

Atceramies, kamēr hausam būs biedri, tikmēr 

hausam būs valde!  

Artūrs 

 

“Hausa jaunās valdes vēlēšanās 2017. gadā ne tikai tika ievēlēta jauna valde 

(jaunā valde ar amatiem utt.), bet mēs arī atskatījāmies uz iepriekšējā gadā 

paveikto. Sēdes laikā mēs kopīgi pateicām viens otram paldies par paveikto 

darbu ar aplausiem, izbaudījām tēju, cepumus un manus garšīgi izceptos 

šokolādes mafinus.” 

Kristiāna 
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Saulainākais punkts Latvijā - laiks 

valdes apmācībām! 

Jau Hausa vasaras festivāla laikā 

atklājām, ka mūsu 2016./2017. 

sezonas prezidentei ir kārtīga villa 

(ja ne pat villas!) netālu no 

Madonas. Tā kā jau jaunā valde 

bija palīdzējusi tapt šim festivālam, 

izlēmām, ka šo skaisto punktu 

Latvijas kartē jāapmeklē vēlreiz, 

bet šoreiz jau valdes apmācību 

vajadzībām. Divas dienas, kurās 

Intas un Rutas, iepriekšējo valdes 

locekļu, vadībā tika saprasts, ko 

nozīmē Hauss, kā rīkoties un pats 

galvenais - kā sadzīvot. Neiztikām 

bez slimošanām, kā rezultātā divi jaunie valdes biedri netika, bet viltīgajai 

atvasarai jau nu nepavēlēsi. Atziņa pēc šīm divām dienām -, lai ievadītu jaunu 

sezonu, uz brīdi jāpiebremzē reizēm pie plāniem un stratēģijas. Vispirms 

jāatrod laiks, ko esi gatavs veltīt cits citam, un kārtīgi iepazīt sevi un cilvēkus, 

kas būs tev līdzās gada garumā. Un tikai tad seko darbs.  

Ruta 
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Karstais dzēriens  

Decembris. Viens no aukstuma 

piepildītākajiem mēnešiem, kad sirds 

alkst pēc siltuma un miera. Mēs, klubs 

"Māja" biedri, parūpējāmies, lai ikvienā 

dalībniekā iedegtu īpašo pirmssvētku 

dzirksti un radītu brīnumainu atmosfēru. 

“Karstais dzēriens” radīja iespēju katram 

apjaust sevī vēl neatklātos horizontus. 

Radošajās darbnīcās, tika atklāti sirds 

dziļumos mītošie talanti un izgatavoti savi 

īpašie sargeņģeļi, kas eglītē izstaro brīnumaino enerģiju un atplaucē smaidus. 

Koka sniegpārslas un citi Ziemassvētku tematikas rotājumi un to gatavošanas 

tehnikas ir vērtīgs papildinājums ikviena prasmju sarakstā.  

Pasākuma laikā uzklausījām iedvesmojošus 

un sirsnīgus pieredzes stāstus, kas deva 

īpašo enerģijas dzirksti, lai turpmāk savās 

dzīvēs stātos pretī bailēm un ļautos 

piedzīvojumu garam, apceļotu pasauli, 

iepazītu citas kultūras un labāk izprastu 

norises sabiedrībā. Uzzinājām vērtīgu 

informāciju par Erasmus+, kā arī ieguvām 

noderīgus kontaktus, kas palīdzēs sasniegt 

savus sapņus tuvākā un tālākā nākotnē. 

Gaisā virmoja draudzīga čalošana, karsto dzērienu aromāts un labestība, kas 

sasildīja ikviena dalībnieka sirdi. Pieskāriens visjūtīgākajām sirds stīgām un to 

radītā pirmssvētku melodija- BRĪNUMS.  

Samanta 

"Pasākums bija izdevies, 

mēs to paveicām! 

Pasākums lika izjust īstu 

Ziemassvētku noskaņu un 

spēja sasildīt jebkura 

apmeklētāja sirdi." 

Roberts 
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Ārlietu ministrijas pieņemšanā par 

godu Latvijas 99. dzimšanas dienai 

 

Tas bija liels gods, apmeklēt Ārlietu 

ministra pieņemšanu par godu Latvijas 

Valsts gadadienai. Tikt ielūgtiem uz tik 

nozīmīgu valsts iestādi un neierasties, būtu 

grēks. Tikām pagodināti būt vienā telpā ar 

lielām amatpersonām un smelties 

iedvesmu no Ārlietu ministra Rinkēviča 

kunga uzrunas. Prieks, ka Hausam ir 

sadarbība ar Ārlietu ministriju un ka mēs 

joprojām tiekam ielūgti uz SELK (Saeimas 

Eiropas lietu komisija) sēdēm, lai uzzinātu 

aktuālās ziņas no ministru pārstāvjiem un 

Eiropas padomes.  

Benita 

“Klubs "Māja" bija iespēja viesoties Ārlietu 

Ministrijas svinīgajā pieņemšanā. Pirmo 

reizi biju tādā pasākumā, mans priekšstats 

par tām bija izveidojies citādāks.” 

Ieva 
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Erudīcijas konkurss “Cietie Rieksti” 

Valdes saliedēšanās pasākumu maratons. Man bija tas gods 

sarušināt visus valdistus kopā, lai jautri pavadītu laiku, jo 

galvenais komandā jau ir saliedētība, vai ne? Nu to mēs arī 

atklājām erudīcijas konkursā “Cietie Rieksti”, kā komanda kopīgi 

domājām un strādājām, vienojāmies, līdz nonācām pie uzvaras! Jā, tieši tā, 

Hauss iegāja erudīcijas konkursa vēsturē kā uzvarētāji ar vislielāko punktu 

skaitu! Šis noteikti ir pasākums, ko ir vērts apmeklēt arī nākamajām valdēm.  

 

 

“Karaliskais improvizācijas teātris”  

Nākošajā dienā devāmies uz 

smieklu pilnu improvizācijas 

izrādi kinoteātrī K-SUNS, kur 

katrs kārtīgi izsmējās un 

apbrīnoja improvizētāju darbu, 

mūsu drosmīgā Benita pat 

pieteicās kā brīvprātīgā vienā 

uzdevumā! 

 

 

 Hausa Sirdsapziņa Eva  
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Eiropas klubu “Zelta rudens 

pārgājiens” Tīnūžos 

Kādā rudens dienā Ikšķiles novadā, Tīnūžos iebrauca daudz 

aktīvi un enerģijas pildīti jaunieši. Iedzēruši rīta tēju, jaunieši 

bija gatavi rādīt mums savas idejas un smelties iedvesmu no 

Hausistu stāstiem.  

Šoreiz veidojām “Zelta rudens pārgājienu” gan kā apmācības 

projektu rakstīšanā, gan kā orientēšanos cauri Tīnūžu 

ciematam. Pārstāvji no Eiropas klubiem bija ieinteresēti vairāk 

uzzināt par projektu tapšanu un procesā nepieciešajamiem 

darbarīkiem. Paši hausisti arī pastāstīja par jauniešu iespējām, 

Eurodesk,  Erasmus+ programmām. Jaunieši paši radīja idejas, 

strādāja ar tām un veidoja savus perfektos projektus. Tapa gan 

projektu idejas projektiem Latvijā, ārvalstīs. Viens noteikti tapa 

skaidrs - mūsu draugiem Eiropas Klubos ir ļoti radoša un 

strukturēta domāšana. 

Otrajā dienā rudens mūs priecēja ar sauli un tā bija perfekta diena pastaigām 

un mūsu izveidotajai foto orientēšanās spēlei. Rīta agrumā jaunieši turpināja 

savas idejas izlikt projektu burtnīcā un ,baudot rudens gaisu, devas klausīties 

hausistu pieredzes stāstus no dažādām apmaiņām. Tālāk sekoja viņiem 

sarūpētā aktīvā aktivitāte mazajā ciematā Tīnūži. 

Komandas rādīja savu radošumu, atjautību un 

izturību, tajā pašā laikā gūstot neaizmirstamas 

emocijas un iepazīstot Eiropas klubu pārstāvjus. 

Priecēja, ka jaunieši bija apņēmības pilni mēģināt 

rakstīt pojektu no A līdz Z, izmantojot Eurodesk 

piešķirtās projektu burtnīcas, un vēlējās iegūt 

jaunas zināšanas. Pasākums tika organizēts ar 

Eurodesk, Eiropas Jaunatnes Portāla un 

Erasmus+ finansiālu atbalstu.  

Raivis un Benita 
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“Building a Better House” sēde 

Building a better house bija pirmais solis uz tālāku attīstību gan Hausam, gan 

dalībniekiem individuāli. 

Pēdējos 2017. gada mēnešos bija svarīgi  izmantot Eurodesk resursus 

pilnvērtīgi, tādēļ gada nogalē tapa ne vien šis pasākums, bet arī Karstais 

Dzēriens, pirms tā vēl Eiropas Klubu Zelta Rudens pārgājiens. 

Sēdē kopā sanāca visi Hausa aktīvākie un 

kopīgiem spēkiem nonāca pie svarīgām 

atbildēm par aktualitātēm, piemēram, Eurodesk, 

Erasmus+ pārmaiņām 2018. gadā un 

programmu kopumā. Nākamajā pasākuma daļā 

dalībnieki sāka gatavot lielformāta spēles, lai 

reprezentatīvajos pasākumos Klubs "Māja" būtu 

daudz košāks un interesantāks. Varbūt jau 

pavisam drīz manīsi kartiņu spēli par mītiem un 

lielu Eiropas kartes spēli. 

Kopsavilkumā var tikai teikt, ka ir vērts nākt uz 

Hausu un sekot jaunumiem - ja nevēlies radīt 

jaunumus, Tev noteikti būs super jauki tiem sekot līdzi. 

Raivis 

“2017. gada 16. decembrī notika apmācības saistība ar mārketinga līdzekļu 

izveidi, lai iegūtu savā ‘’verdzībā’’ vairāk biedru. Kaut gandrīz neviens nebija 

ieradies LAIKĀ, izņemot orgs., ar zaļajiem matiem, tagadējais vecbiedrs- paši 

zināt, kas. Kaut mēs nedaudz pārrunājām publicitātes stratēģijas, tas laikam 

tā gudri skan, laikam jau, neko 

daudz neatceros, bet ēdiena bija 

gana daudz, pat pārāk.  Mūsu 

‘’hausistiskā’’ disciplīnai bija 

nopietnas problēmas, ko var 

raksturot ar vārdu garšīgi, bet ne 

produktīvi, ja neskaita daudzas 

kalorijas mūsu organismos. Bet, 

konceptuāli mēs vienojāmies par 

svarīgākiem publicitātes stratēģijām. 

Jā, interesē kādām? Jautājiet 

prezidentam.” 

Germans 
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Hausa Ziemassvētki  
 

Ziemassvētku laiks vienmēr ir maģisks. Manuprāt, 
arī ikdiena ir maģiska, tomēr, šķiet, Ziemassvētkos 
tā palēcās un dzirksteļo gandrīz vai acu priekšā, 
satiktie cilvēki lai arī skrējienā, šķiet laimīgāki nekā 
parasti.  

Kādā kopīga pirmssvētku mirklī satikāmies arī mēs, 
Klubs "Māja" jaunieši. Sagaidot Ikšķiles jauniešu 
telpai tuvojošos acu pārus, kļūst arvien siltāk. Katrs 
tiek aicināts sagādāt sev kādu karsti kūpošu 
dzērienu, un tad vienojamies virtuālo jautājumu 
spēlei "Kahoot". Jāpiebilst, ka šis bija visai 
aizraujošs un jautrs Hausistu erudīcijas pārbaudes 
veids. Vakara gaitā šādi jautājumu reidi tika atkārtoti 
vēl pāris reizes, un beigās kronējām uz pjedestāla 
stāvēt nopelnījušos uzvarētājus.  

Par Mafijas (diezgan populāra lomu spēle jauniešu vidū) spēlēšanu tiek 
nolemts, kā vakara turpinājumu. Aizdomas spēles gaitā krīt gan uz tiem, kas 
izliekas pavisam nevainīgi, gan tiem, kas šķietami pārāk aizdomīgi aizstāv 
savu pozīciju par to, ka nevienu neesot nogalinājis. Laikam jau uzvaru izšķir 
veiksmes faktors, pareizo emociju izvēle vai arī pārbaudīta stratēģija. Kādu 
laiku pavadījuši spraigā, bet tiešām jautrā noskaņā, pārtopu par Ziemassvētku 
vecīša laumiņu un katrs tiek pie pelnītās svētku dāvanas.  

Smieklos, pavisam jëdzīgās sarunās un maģiskā kopābūšanā šis vakars 
tuvojas noslēgumam, un atmiņā tiek uzpūsts vēl kāds burvīgu emociju 
piepildīts svētku burbulis. 

Ieva 
“Hausa ziemassvētki bija 
izdevušies, tas bija lielisks veids 
kā veiksmīgi noslēgt 2017. gadu. 
Evai bija izdevies noorganizēt 
lielisku pasākumu, un es to 
varēju redzēt visu sejas 
izteiksmēs :)” 

Paula 
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Tu domāji, ka beigas apkārtrakstam? Nebūt ne! 

 

Tā mums pagāja vesels Hausa 

gads, bet vēl šajā brīnišķīgajā 

gadā tika dibināta Ikšķiles 

vienība, kuru dibināja mūsu 

pašu Raivis, un arī viņiem bija 

savi pasākumi… 
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9. Februārī tiek dibināta Ikšķiles vienība 

Raivis par vienību: 
Man bija gods Hausā sākt ko jaunu - Ikšķiles vienību. Šī struktūra tapa, kā 

jauna vēsma, lai kārtīgi "aktivizētu" Hausistus un Ikšķiliešus un jau kopš 

sākuma bija paredzēta, kā abpusējs dzinējs, kas attīstītu vienlīdzīgi abas 

iesaistītās puses. Vairāk kā pusgadu vienības kolektīvs aktīvi darbojās un 

noturēja kvalitātes un kvantitātes līmeni savā darbībā, manuprāt, perfekti 

priekš sākuma. 

Diemžēl, meklējot savu īsto virzienu pasaulē, vienība no Hausa atvadījās un 

turpinās darboties neatkarīgi kā biedrība "Haoss", bet gan Hausam, gan 

Haosam (jap, re, kāda smieklīga vārdu sakritība) ir plāni savstarpēji 

sadarboties. 

Nu, tad jau jācer un jāiedzer par jauno, 2018. gadu un visām gaidāmajām 

veiksmēm. :) 

Raivis 
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Prieka un Laimes sesija 

Pasākumā tika piedāvāts meditēt īpaši izraudzītas mūzikas 

pavadījumā, dodot īpašu uzmanību Prieka sajūtai un 

dzīves sapņiem. 

Rihards 

 

Ideju darbnīca 

Pasākums tika veltīts dalībnieku ideju atklāšanai, apstrādei un 

attīstīšanai. Jaunieši, savienojot savas intereses, veidoja 

savas nākotnes vīziju un pēc tam to vizualizēja meditējot un 

zīmējot. 

Rihards 

 

 

Pagalma kauss Streetball sacensības 

Pagalma Kauss- 

Strītbola sacensības, 

kurās varēja piedalīties 

dalībnieki no 12 līdz pat 

35+ gadiem. 

Sacensības notika 

2017.gada vasarā no 

jūnija beigām līdz 

augusta vidum. Katrā 

vecuma grupā bija 

apmēram četras līdz 

sešas grupas. Katrai vecuma grupai bija nodrošinātas 

pirmās vietas balvas no mūsu sponsoriem. Un, protams, 

katram pirmās vietas dalībniekam bija sava medaļa. 

Pasākumu bija ļoti interesanti organizēt, dažreiz, kad 

zuda visa iedvesma, vienības biedri mani motivēja 

rīkoties un tas bija patiesi sirdi sildošs moments. 

Māra 

. 
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Pārstrādei JĀ! 

“Pārstrādei JĀ” ir akcija tapusi Ikšķiles jauniešu 

apmaiņas laikā kopā ar igauņiem. Galvenais 

mērķis bija piesaistīt cilvēku uzmanību 

ikdienišķām lietām, kas ir kaitīgas dabai. Šajā 

akcijā fokusējāmies uz pārstrādi, gan uz vecām 

burkām, gan plastmasas maisiņu un drēbju 

izmantošanu un izmešanu. Vienā stendā mēs 

savācām vecas burkas no mūsu mājam un 

devām iespēju garāmgājējiem par 

brīvu tās apgleznot, tādējādi dodot 

idejas un iniciatīvu tiem to pašu darīt 

mājas. Otrajā stendā runājām par 

plastmasas maisiņiem un drēbēm. 

Šīs divas lietas ir vienas no 

visplašāk vienreiz izmantojamajām ērtībām cilvēku dzīvēs, tāpēc 

tiek ražotas un izmestas milzīgos apmēros. Mēs vēlējāmies 

cilvēkiem parādīt, kā izmantot vecus kreklus, lai uztaisītu sev 

skaistu, individuālu maisiņu, ko izmantot atkārtoti, tādējādi dodot 

jaunu dzīvi vecam kreklam. 

Herberts 
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Vienoti vienībā – kopsapulce 

Jaunā valde, vienības vadītājs – Raivis Gunārs Tauriņš, sekretāre - Māra 

Aniņa, vietniece ārlietās – Beatrise Sproga, vietnieks iekšlietās – Herberts 

Kašs. 

 

 

 

 

 

 

 

UNO SLAM DOWN turnīrs 

16. septembrī tika organizēts kāršu spēles “UNO” spēļu 

vakars. Šis bija viens no 3 sērij-veida pasākumiem, kas 

tapa ap vieniem naktī, runājot ar Raivi pa telefonu.  

Bija vienkārši super interesanti organizēt tik jautru 

pasākumu, jo Ikšķiles vienība ir patiešām draudzīgs 

kolektīvs. Kā arī pasākumu apmeklēja patiešām liels 

skaits cilvēku, pilnībā pat nemanot, bija atnākuši kādi 25 

cilvēki. Bet mēs vienmēr esam gatavi izaicinājumiem, ar 

nelielām aizķeršanām, sākām 3 stundu garo UNO kāršu 

konkursu. Pie galvenās balvas, UNO EXTREME 

komplekta, tika uzvarētājs, kurš 3 stundu laikā savāc 

visvairāk punktus. Tika apbalvoti arī 2. un 3. vietas 

ieguvēji. 

Īsti nav citu vārdu, kā aprakstīt šo pasākumu izņemot, ka 

bija milzīgs jautrības vilnis, tika sadalītas draudzības un 

veidotas koalīcijas, vienvārdsakot, interesanti! 

Eva 
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Loesje darbnīcas 

Ideju darbnīca, kurā dalībniekiem bija iespēja apgūt tekstu rakstīšanu, 

izmantojot Loesje radošās rakstīšanas metodi. Darbnīca iesākās ar 

iesildīšanās uzdevumiem. Pēc tam katram dalībniekam bija iespēja uzrakstīt 

savu Loesje plakātu ar izvēlētajam tēmām. 

Tapa arī brīnišķīgas fotogrāfijas: 

Kerija 
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Hennas darbnīca 

Sākumā klātesošie tika informēti 

par hennas vēsturi, un to, kas tad 

īsti ir henna. VISS NORITĒJA 

POZITĪVĀ GAISOTNĒ. 

Norisinājās arī draudzīga 

iepazīšanās vienam ar otru. 

Uzkodas, tēja, henna, jauniešu 

čalas un smiekli. Šādā atmosfērā 

radās māksla. Jaunieši viens 

otram izpalīdzēja. Tā darbnīcai 

noslēdzoties visi apmierināti un 

pozitīvu emociju pilni devās 

mājup, gandarīti un apmierināti. 

“Es uzskatu, ka šādus pasākumus vajag rīkot vairāk, jo tas nodarbina 

jauniešus un motivē darboties, nevis sēdēt un lieki tērēt savu laiku pie datora 

un TV ekrāniem, kas īsti neveicina izaugsmi, bet tieši dzen uz leju. Toties 

šādas darbnīcas kā - hennas darbnīca-attīsta jauniešu radošumu un prātu. :)” 

Marita 
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Halloweek 

Īsi pirms Helovīniem mēs sapratām, ka vēlamies šos svētkus atzīmēt ilgāk. 

Un kāpēc gan ne nedēļu? Tā radās doma par "Halloweek". Katram šie svētki 

asociējas citādāk, tāpēc mēs devām interesentiem iespēju piedalīties 

daudzās, dažādas aktivitātēs, kas atspoguļo šos svētkus. Iesākām nedēļu ar 

svētku atklāšanas pasākumu. Nākamajā dienā kopīgi veidojām dekorācijas, 

lai radītu vēl spocīgāku noskaņu gan jauniešu telpā, gan katrs savās mājās. 

Vienojāmies arī kopīgā šausmu filmu 

maratonā. Noskaidrojām, cik katrs labi 

pazīst un zina par Helovīniem. Kopīgi 

trenējāmies uzzīmēt un izveidot 

iespaidīgu sejas apgleznošanas 

darbnīcu. Un Helovīnu priekšvakarā 

pašrocīgi izmēģinājām, kā ir grebt 

ķirbi. Pašus Helovīnus nosvinējām, 

izveidojot baisu trasi, kur kopā ar 

draugiem ķert adrenalīnu. 

Annija 

Helovīna nedēļā es personīgi organizēju tikai vienu dienu tā bija radošā 

darbnīca, kurā visiem interesentiem bija iespēja izgatavot lieliskus dekorus 

mājas izgreznošanai Helovīnu ietvaros, kā arī iespējams izgatavot pašiem 

savas maskas, ar kurām droši varēja iet saldumu meklējumos. Man pašai ļoti 

patika savu ideju realizēšanas process, kā arī gandarījums, kad atnāca 

jaunieši un, ar tādu prieku gatavoja dekorus, ka beigās nevēlējāmies noslēgt 

šo jauko gaisotni un doties mājup. Kā arī es palīdzēju Halloweek kino vakarā 

un pati noskatījos līdz galam pirmo šausmu filmu savā mūžā "Death note", 

kas ļoti labi, manuprāt, iederējās Helovīnu gaisotnē. 

Terēze 
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Gaisa Trīce  

Jau 3. gadu Ikšķilē notika jauno izpildītāju konkurss "Gaisa Trīce", bet Hausā 

šis milzīgais pasākums bija pirmais mūzikas konkurss. 

Varētu teikt, ka šis, gadu noslēdzošais, pasākums bija lielākais izaicinājums 

kādu vienība bija pieņēmusi. Gan solis prom no 2017. gada, gan solis tuvāk 

vēl grandiozākiem un kvalitatīvākiem pasākumiem. 

 

“Manas domas par organizēšanu - Es noteikti nebiju saskāries ar tik 

neparastu un sarežģītu izaicinājumu, jo pasākumam bija neordināra specifika. 

Nedz es, ne mani draugi no vienības nevarējām paredzēt, kā darbosies 

skaņotāji, gaismotāji. Principā, pasākuma vidū nācās nodot noformējumu un 

kvalitāti citu, svešu cilvēku rokās un tas deva adrenalīna sajūtu, pat bailes un 

jautājumus "Kā nu būs?". Es vēlos teikt lielu paldies superīgajiem cilvēkiem, 

kas piedalījās šī pasākuma tapšanā - gan Mājistiem, gan arī Hausistiem.” 

Konkursā piedalījās 6 izpildītāji - gan solo izpildītāji, gan grupas. Beigās 

uzvarēja un galveno balvu - ierakstu skaņu studijā - ieguva grupa 

Sonic Wings. 

Žūrijas loceklis Miks Galvanovskis sagādāja simpātiju balvu - vēl 

vienu ierakstu skaņu studijā, ko piešķīra Alisei Žukovskai, par ļoti 

skaistu un emocionālu priekšnesumu. 

Nākotnē ir kur augt, tādēļ noteikti ir tā 

vērts likt jau pieredzējušajiem biedriem 

priekšā šādus izaicinājumus, lai Hauss 

taptu par nevien unikālu jauniešu 

organizāciju, bet arī par spēcīgu 

jauniešu organizāciju. 

Raivis 
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Un tā nu mūsu gads ir apritējis 

gan Klubs “Māja”, gan nu jau 

jaunajā Ikšķiles biedrībā 

“Haoss”, ar prieku un 

motivāciju nākotnē skatoties, 

saku Tev lielu paldies, ka 

izlasīji šo apkārtrakstu un 

novēlu Tev veiksmi radīt savus 

pasākumus! 

- Hausa gariņš 


