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Prezidentes sleja 

 
 

Zvaigzne, kas mirdz starp simtiem 
 
 

Ticiet vai ne, šobrīd rakstu pēdējo savu prezidentes sleju. Šobrīd esmu kojās Valmierā un rīt jau 
pirmā skolas diena. Bet arī Hausam drīz būs jauns sākums. Tāpat kā man. Es uzsākšu jaunas mācības, 
bet Hauss jaunu gadu ar jaunu valdi un jaunu prezidentu priekšgalā. Es tiešām novēlu visu to labāko 
jaunajai valdei. Novēlu uzkāpt augstākajos kalnos un apiet dziļākās aizas, ieraudzīt smilšu graudu 
tuksnesī un zvaigznes kosmosā. Jo Hauss ir viena īsta un liela zvaigzne. Tā mirdz, jo mirdzam arī mēs 
paši. Šis mirdzums ir jāsaglabā. Nākamgad un vēl simtiem gadu. 

Šajā gadā pieredzēts daudz. Esmu raudzījusies pati savās zvaigznēs – gan Zviedrijā, gan 
zvaigznēs tepat Latvijā, gan dažādos Hausa pasākumos. Sākoties nākamajam Hausa gadam, varu jau 
pačukstēt priekšā, ka nākamais gads mirdzēs īpaši spoži. Ir sākušies veseli 2 projekti – EVS un 
iniciatīva. Tiks ieguldīts liels darbs un laiks, tāpēc mirdzēsim jo plaši. Bet šoreiz gan brīdinu visus 
hausistus, ka mums vajadzēs katru no jums, lai izdotos. Gan labas domas, gan darbus un vārdus.  
 
 
 
Iemirdzoties, 
 
Jūsu Rita. 
 
 
 P.S. No Hausa nepazūdu, netiksiet no manis tik ātri vaļā! 
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Notikumi 
 

12.01. 26.01. 04.02. 
„Radošā 
domāšana un 6 
cepures” 

Tallinas 
projektu stāsti 

16.dzimšanas diena 
if U r n0t pink, then sh@ne! 
 
 
 

16.02. 21.02. 28.02. 01.03.-04.03. 21.03. 
Loesje radošās 
rakstīšanas 
darbnīca 

Sveču liešana Jauno biedru 
apmācības 

ES jauniešu 
konference 
Ungārijā 

Suši vakars 

26.03. 01.04. 03.05. 08.05 15.05.-21.05. 
EBD tējas 
pēcpusdiena 

Iniciatīvas un 
EBD projekta 
iesniegšana 

Sandra Mūriņa 
radošā 
ātrrakstīšana 

Eiropas Dārza 
svētki 

Eiropas Jaunatnes 
nedēļa 

19.05. 20.05. 28.05.-29.05. 01.06.-04.06. 09.07. 
Vizīte Lielupes 
Eiropas Klubā 

Rīgas Jauniešu 
centra Kaņieris 
atklāšana 

Lielā Ilgtermiņa 
Stratēģiskā 
Plānošana 

Partnership 
building activity 
Polijā 

Maketēšanas 
apmācības un 
stratēģiskā 
plānošana 

12.07. 13.07.-15.07. 03.08.-17.08. 08.08. 25.08.-28.08. 

Iniciatīvas un 
EVS 
prezentācijas 
tikšanās 

Lielā biroja 
talka 

Ungārijas 
apmaiņa 

„Gudro vecbiedru 
stāsti” Kaņierī ar 
Rinaldu un Lindu 

Mūsu Eiropa. 
Mūsu pirmizrāde 
seminārs 
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Radošā domāšana darošiem hausistiem 
 

Vai vari iedomāties kādu jomu Hausā, kur 
nenoderētu radošs prāts? Projektu idejām to vajag 
vienmēr, uzsaukumiem uz tējas vakariem arī, 
jauno biedru piesaistīšanā tas ļoti noder, un pat 
projekta budžeta sastādīšanā bez tā neiztikt. Tāpēc 
gada sākumā Hausā sarīkojām semināru ciklu par 
un ap radošo domāšanu un tās metodēm.  

Pirmais Hausa pasākums šajā gadā un pie 
reizes pirmais radošās domāšanas semināru cikla 
pasākums notika 12.janvārī par tēmu „Radošā 
domāšana un sešu cepuru metode”. Tajā 
mācījāmies radošās domāšanas jēdziena 
pamatlicēja un ES Radošuma un inovāciju gada 
vēstnieka Edvarda de Bono metodi par sešām 
domāšanas cepurēm – cepures arī tika uz vietas radītas visās vajadzīgajās krāsās un pēc tam pielaikotas. 
Bilde 
 
 
 
 
 
 

Stāstu par nākamo pasākumu ciklā – Loesje radošās rakstīšanas darbnīcu – pastāstīs Eduards, 
taču noslēdzošais pasākums notika 3.maijā, hausistiem iepazīstoties ar Sandra Mūriņa izveidoto 
radošās domāšanas metodi – radošo ātrdomāšanu. Metode ir lieliska – ar tās palīdzību stundas laikā 
viens cilvēks var radīt vismaz 100 idejas! Un vairs nekad nevajadzēs sūdzēties par ideju trūkumu 
projektiem. 

 
Anna 

 

Plakātu organizācija Loesje ciemos Hausā 
 

Stāstot par šo notikumu, vispirms jāatgriežas dažus gadus tālā pagātnē 
– 2004. gadā, kad starptautiskā plakātu organizācija „Loesje” devās ceļojumā 
pa visām jaunajām Eiropas Savienības valstīm, lai iepazītos ar tajās 
mītošajiem cilvēkiem un viņu domām. Šī brauciena laikā viņi pirmo reizi 
apciemoja Latviju, un toreiz viena no organizācijām, ar kuru viņi tikās, bija 
arī Hauss. Par šo notikumu noteikti vari atrast kādu ziņu tā laika 
apkārtrakstos, bet toreiz radītie plakāti dzīvo leģendārajā Loesje grāmatā „I 
Entered the EU without Travelling”.  
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16. februārī, kad notika nu jau otrā Loesje 

ciemošanās Hausā, mēs rakstījām par tādām 
tēmām kā pozitīva attieksme, patērniecība, 
reklāmas ietekme, vērtību pārmantošana, 
radošums, veģetārisms un citām. Mūsu radošajā 
grupā bija pārstāvēti dažādu jomu un dažādu 
paaudžu cilvēki – pat LU mācībspēki :) un varbūt 
šis grupas plašais pasaules redzējums un 
dalībnieku atšķirīgā pieredze deva veiksmīgu 

galarezultātu. Ar dažiem no plakātiem vari iepazīties šeit, bet visus radītos 
plakātus atradīsi adresē http://www.failiem.lv/loesjelatvia. 

 
 

Eduards 
 
 

Hausa dzimšanas diena jeb Sweet Sixteen party 
 

Šī gada 4.februārī pēc ārkārtīgi jauka ielūguma devos uz 
Kluba „Māja” sešpadsmitās dzimšanas dienas svinībām jeb 
sweet sixteen party. Ballītes tematika bija sešpadsmit gadu 
svinībām ārkārtīgi piemērota – „if u r not pink then shine!”. 

  
Lielās svinības notika Kultūras koledžas Baltajā zālē, 

pēc izjūtas 90.gadu noskaņās, jo atminējāmies visus savu tīņu 
dienu populārākos mūziķus, veidojot popielas priekšnesumus. 
Visa telpa mirdzēja no gaismām un baloniem un kā vienmēr bija 
prieks satikt visus Hausa sveicējus. Pēc svētku tortes 
nobaudīšanas mana galvenā atziņa bija – mūsu Hauss beidzot 
sasniedzis mazo pilngadību. Jeeej! 
 

Dita 
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Vai Hausam jaunas tradīcijas? 

 
Hauss noteikti citu jauniešu organizāciju vidū izceļas ne vien ar cienījamo 
vecumu, bet arī ar bagātīgo tradīciju klāstu - sākot no tējas dzeršanas, dzimšanas 
dienas un Ziemassvētku kopīgām svinībām un apkārtraksta, beidzot ar kopīgiem 
pasākumiem kā „Zelta rudens”, došanās uz Apītes bērnu namu vai kopīgu 
„Miega dziesmiņas” dziedāšanu.  
Šogad savukārt nu jau otro gadu notiek divi jauni 
pasākumi - pirmkārt, sveču liešanas pasākums, kas 
notika 21. februārī un, otrkārt, kopīga suši 
pagatavošana, kas šogad notika 21. martā. Vai tās 

izveidosies un nostiprināsies kā jaunas Hausa tradīcijas, rādīs laiks. 
 

 
Maija 

 
Eiropas diena 2011 

 
Kā jau ierasts, Latvijā no 5.-9. maijam tiek atzīmēta 

Eiropas nedēļa par godu 1950. gada Šūmaņa deklarācijai kā 
sākumpunktam mūsdienu vienotajai Eiropai, kas ik gadu 
noslēdzas ar 9. maija jeb Eiropas dienas svinībām. Šogad 
gan dažādu apsvērumu dēļ šīs dienas svinēšana notika jau 
8. maijā. Jau otro gadu šie svētki tika organizēti kā lieli 
dārza svētki ar teltīm (jeb „mājām”), mūziku, 
priekšnesumiem, viktorīnām un dažādām citādām 
aktivitātēm. 

Šogad dalīšanās teltīs notika pēc visai īpatnējiem 
kritērijiem, kā rezultātā bijām Starptautiskās sadarbības 

teltī ar Nīderlandes vēstniecību, pieaugušo Sarkano krustu, Eiropas Kustību Latvijā, Latvijas Samariešu 
apvienību, Dānijas NVO „Silba”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Biedrību „RED”. 

Līdzīgi kā pagājušajā gadā notika arī lielā spēle, kuras laikā par organizāciju sagatavotajiem 
uzdevumiem varēja iegūt uzlīmes, kuras sakrājot, varēja piedalīties lielajā loterijā. Jāsaka, ka šogad 
atšķirībā no pagājušā gada pašiem nesanāca tajā piedalīties gluži vienkārši tāpēc, ka visu laiku bijām 
aizņemti, vadot aktivitātes, jo cilvēku bija tiešām DAUDZ, un viņi tikai nāca un nāca. Kārtējo reizi 
varējām pārliecināties par to, cik cilvēki ir dažādi - gan zināšanu, gan attieksmes, gan piedzīvojumu 
kāres, gan raksturu ziņā. Bet viņos visos bija jaušama tā svinīguma un eiropeiskuma noskaņa, ko radīja 
pasākuma īpašā atmosfēra. 

Paldies visiem, kas piedalījās šo svētku radīšanā un pielika roku aktivitāšu īstenošanā! 
 
 

Maija 
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„Youth Space” projekta Jauniešu centra atklāšana 

 
Rīgas pilsētas jauniešiem šis ir īpašs gads, jo 

kopš 2010. gada novembra aktīvi notiek centrālā 
Baltijas jūras reģiona INTERREG projekts „Youth 
Space”, kas ir lieliska Rīgas Domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta iniciatīva un tiek 
realizēta sadarbībā ar partneriem no Tallinas un 
Stokholmas. Projekta aktivitātes ir daudzas un 
dažādas, bet 20. maija notikums ir Rīgas vēsturē uz 
mūžīgiem laikiem ierakstāms, jo tad tika atklāts 
pirmais Rīgas jauniešu centrs – vieta, kur tikties, 
dzīvot un radīt jaunās idejas Rīgas jauniešu 
organizācijām un tiem jauniešiem, kuri vēl tikai 

meklē savu organizāciju. 
Jauniešu centra „Kaņieris” atklāšanā piedalījās daudzi un 

svarīgi cilvēki, bet galvenais – tur varēja satikt arī dažādu Rīgas 
organizāciju jauniešus – Hausu pārstāvēja Kristīne Marija Trepša. 

Atklāšanā netrūka ne nopietnu runu, ne apsveikumu, ne 
dāvanu un pašā dienas noslēgumā arī neformālās iepazīšanās 
ballītes. Bildes no atklāšanas var apskatīt adresē 
http://www.flickr.com/photos/youthspace. 
„Kaņiera” telpās mēs vēl noteikti nākotnē tiksimies kādā pasākumā 
vai projektā – tie, kas tur jau ir paspējuši būt, zinās pateikt, kāpēc. 

Un, starp citu, jauniešu centra vadītājs ir mūsu pašu Hausa 
vecbiedrs Rinalds. ;) 
 
 

Eduards 
 

Hausa Lielā Stratēģiskā Plānošana 
 

28-29. maijā viesu namā „Kāli” pulcējās 
jauni hausisti, veci hausisti, aktīvi hausisti, vienību 
hausisti, pat Eiropas Klubu jaunieši – un pulcējās 
nevis vienkārši, bet ar misijas apziņu: radīt vīziju 
Hausa ilgtermiņa attīstībai. Visādas aktivitātes, 
misijas nosaukšana pēc atmiņas, spraigas diskusijas 
par pašiem būtiskākajiem jautājumiem, pieredzes 
stāsti par senām dienām, uzslavas un nopēlumi, 
trakas un lieliskas idejas un vērā ņemams rezultāts, 
kurā Hausa nākotnes vīzija definēta šādi: 
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1. Hauss kā atpazīstams uz Eiropas vērtībām vērsts zīmols, kas reprezentē brīvprātīgo, biedru, vienību 
un Eiropas klubu internacionālo kopienu un veicina to ciešu sadarbību. 
2. Profesionālu treneru un lektoru atbalstīts jauniešu tikšanās un radošuma centrs Rīgas sirdī, kas 
darbojas kā vadošā jauniešu saikne ar ES, veicinot jauniešu izpratni par Eiropas sabiedrības 
procesiem un rosinot aktīvu līdzdalību. 
Kurš parakstās? :) 

Un stratēģijas doma tika attīstīta tālāk mēnesi vēlāk, kad 9.jūnijā ciemos pie Madaras ne tikai 
notika mazas maketēšanas apmācības, bet arī stratēģijas veidošanas turpinājums, rakstot konkrētus 
soļus, kas veicami, lai lielo vīziju ienestu dzīvē. Šīs tikšanās lielie rezultāti apkopoti šādā veidā (lielāku 
versiju drīz varēs aplūkot birojā): 

 
 
Hausam vēl ir daudz, ko darīt, un daudz, kur augt, vajag tikai darītājus. :) 
 

Sirdsapziņa Anna 
 

Good enough never is 
 

Viss sākās ar Eduarda iesūtītu ziņu ritvaldī 
(valdes iekšējā saziņas listē), ka „Mazozoli” nevarot 
atrast dalībnieku projektam Grieķijā. Sākumā uz to 
atsaucība nebija pārāk liela, tāpēc es padomāju - kāpēc 
ne? Nedēļa Grieķijā. Pavasara viducī, kad vēl Latvijā 
pieturas pelēki sniegotās ziemas paliekas. Un arī 
treniņa tēma šķita tāda, kur man nenāktu par sliktu šo to 
pamācīties - par līderību un stratēģijas izveidi 
organizācijā. 
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Nu, neko, pieteicos, sazinājos ar „Mazozoliem” un ar Grieķijas organizāciju, noskaidrojot visas 
praktiskās detaļas. Noskaidrojās, ka tā ir organizācija, kas visos rādītājos ir līdere valstī no programmas 
„Jaunatne” piesaistītajā finansējumā un īstenoto projektu skaita ziņā. Izklausījās daudzsološi un 
profesionāli. Sākumā. Ar laiku gan sāka ieviesties bažas, kad dažas dienas pirms brauciena viņi nebija 
vēl atsūtījuši biļeti, kaut gan naudu jau viņiem biju pārskaitījusi labu laiku iepriekš. Sāka jau likties, ka 
esmu kļuvusi par kādas krāpniecības upuri, jo arī nekāda citāda veida informācija nesekoja. Klāt vēl 
nāca nedienas ar pases maiņu un pēdējo lietu nokārtošana augstskolā, lai varētu doties ceļā. Bet apziņa 
par gaidāmo braucienu uz man līdz šim vistālāko galamērķi tomēr bija iedvesmojoša un saviļņojoša. 

 
Līdz brauciena brīdim nezināju, vai būšu vienīgā dalībniece no Latvijas. Katrā ziņā ceļā devos 

viena pati. Tikai lidostas iečekošanās automātā ieraudzīju vēl kādu Latvijas dalībnieces vārdu. Tiesa 
gan, man tas neko neizteica. Jāpiebilst, ka šis bija pirmais lidojums manā mūžā. Un, jā, iepriekšējā 
vakarā īsi instruēta par kārtību, kādā jāizmanto lidosta, devos pa lidostas drošības vārtiem, pat 

nezinādama īsti savu galamērķi, vai, pareizāk sakot, lidostu, kur 
man jāpārsēžas. Jo tas, ko rakstīja organizācija, bija Diseldorfa. 
Bet tas, kas parādījās, izprintējot boarding pass, bija Frankfurte. 
Jā, izklausās traki. Mazliet pārsteigums. Ienāca prātā doma, ka 
tas ir viens un tas pats galamērķis, bet, piemēram, viens ir 
lidostas, otrs pilsētas nosaukums vai kaut kā tā. Katrā ziņā 
nolēmu paļauties uz likteni - kurp tas mani novedīs. Un man 
paveicās, ka biļetes reiss bija pāris stundas pēc organizācijas 
norādītā reisa. Taisnības labad jāsaka, ka mēģināju tikt arī 
pirmajā reisā. Nesanāca. :D Beidzot pienāca laiks, kad izlido 
biļetes reiss un tajā es veiksmīgi tiku iekšā. Kā vēlāk gan 
noskaidrojās - man atkal paveicās, jo tiku lidmašīnā ar rokas 
bagāžu, kas par 50% pārsniedz atļauto svaru. Ups. 

 
Tā nu es pacēlos gaisā. Kā jau minēju, pirmais lidojums 

manā dzīvē. Veiksmīgi to pārdzīvoju (nu, ja neskaita to, ka 
lidmašīna tehnisku iemeslu dēļ nolaidās tikai ar otro piegājienu) 
un nonācu lielā, tiešām LIELĀ Frankfurtes lidostā. Kādu laiku 
pablandījos par to, meklējot īsto pārsēšanās reisu uz Grieķiju. 

Pie informācijas galda beidzot noskaidroju, ka man jāatrod īstās kompānijas stends, kas atrodoties 
otrajā terminālī, uz kuru nokļūt var ar autobusu, kas, kā uzzināju, turp brauc 8 minūtes. Atradu īsto 
autobusu, nokļuvu īstajā terminālī, ātri atradu arī īsto stendu. Un, kā par pārsteigumu, pie tā jau stāvēja 
meitene, kas bija sēdējusi man blakus pa ceļam uz Frankfurti un tagad risināja ar bagāžu saistītas 
problēmas. Sapratām, ka galamērķis mums ir viens, turpmāko ceļu turpinājām kopā. Papusdienojām, 
iepazinām lidostu, tai skaitā garo ceļu uz izlidošanas vārtiem, ko mērojām jādu pusstundu (labi, ka 
laicīgi izgājām uz to). 

 
Grieķijā nolaidāmies jau tumsā. Bet tas bija pasakaini - Atēnas naktī izskatās kā īsta dārgumu 

lāde, tiešām, tik skaisti! Mums vēl bija jāsatiek cilvēki no citām valstīm, lai kopīgi dotos uz Xylokastro 
pilsētiņu. Jau bija vēls un pēdējais autobuss uz turieni jau bija aizgājis, tāpēc mums bija jādodas uz 
kādu citu pilsētiņu ar pēdējo vilcienu un tālāk ar taksi. Sākām ar to, ka atradām dzelzceļa staciju un 
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nopirkām biļetes, tad sazinājāmies un satikāmies ar pārējiem dalībniekiem, ar ko mums kopā tur 
jānokļūst. Tad iekāpām vilcienā, cerot, ka ir īstais, jo pēc laika bija visatbilstošākais. Atkal paveicās - 
bija īstais. 

 
Nonācām tajā pilsētiņā, kur bija jādabū taksis, un mums paveicās, jo tur tieši stāvēja divi takši. 

To vadītāji gan bija visai savdabīgi. Mums tika tāds, kas nerunā angliski. Toties demonstrēja savas 
franču valodas ekselentās prasmes, ik pa laikam izsaucot vārdus, ko viņš zina. Neilgi pirms pusnakts 
tomēr nokļuvām mūsu galamērķī - mazā viesnīciņā, kas atradās pārsimt metru no jūras. Tā bija neliela 
kūrortpilsētiņa, kas stiepās starp Korintas līci un kalniem, kur uz katra stūra bija plaši citroniem pilnu 
citronkoku dārzi. Skaisti! 

 
Nākamajā rītā nejauši uzzināju, ka šeit ir vēl divi tautieši - puisis un sieviete no citām 

organizācijām, kas bija ieradušies dienu iepriekš (katrs atsevišķi) un pavadījuši vienu dienu Atēnās. Tas 
bija pārsteigums mums visiem.  

 
Sākās arī paša training course aktivitātes. Kas mani pārsteidza - nebija nekādas neformālajai 

izglītībai raksturīgas iepazīšanās, ledus laušanas vai grupas veidošanas aktivitātes. Viss notika kā 
biznesa konferencē, kur katrs nosauc, no kuras valsts un organizācijas nāk. Garlaicīgi. Arī pašvaldības 
zāle kā apmācību vieta bija atbilstoša šai noskaņai. Un, kas ir vēl sliktāk, arī apmācību forma bija tāda - 
konferences/lekcijas tipa, kuras laikā netika sagaidīta īpaša aktivitāte vai jel kāda iesaiste no dalībnieku 
puses. Tā vietā tika skaidrotas it kā neformālās izglītības metožu teorijas, tika pildīti kaut kādi testi, kas 
tā arī netika pārrunāti vai iegūti jelkādi rezultāti, tāpat nebija arī nekādas atgriezeniskās saites. Savukārt 
no dalībniekiem sekoja atbilstoša reakcija - tie nebija ieinteresēti, nodarbību laikā vismaz puse no 
dalībniekiem bija pārāk pārņemti ar saviem portatīvajiem datoriem, tai skaitā, saziņu FB. Njā. 

 
Tā faktiski pagāja visas treniņa dienas. Un pēdējās dienās no dalībniekiem sāka nākt atklāti 

iebildumi - tā taču nevar, ja nekas no izdarītā netiek pārrunāts. Turklāt arī lekciju saturs ir ne visai 
kvalitatīvs un turklāt pasniegts apšaubāmas kvalitātes angļu valodā. (Kā piemērs ir virsrakstā lietotā 
frāze, kas tika atkārtota vēl un vēl - ar domu, ka vienmēr jātiecas uz labāko, nekad nedrīkst būt 
apmierināts ar esošo, lai notiktu izaugsme.) Arī pašās beigās nenotika nekāda izvērtēšana, tāpēc 
dalībnieki to noturēja paši, pēdējā dienā baudot vakariņas kādā vietējā restorānā. Tad arī izskanēja 
vīlušos dalībnieku izteikumi, kā arī atziņa, ka mums iemācīja, kā nevajag būt līderim. Katrā ziņā, kaut 
arī dalībnieki un arī organizatori bija jauki un draudzīgi cilvēki, pašas apmācības es vērtētu diezgan 
zemu to sausā satura dēļ. 

 
Bet es noteikti nenožēloju, ka devos šajā braucienā, un iesaku izmantot projektu piedāvājumus 

arī pārējiem! 
 
 

Maija 
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Atpakaļ uz skolu 
 

 
 

„Man ir prieks par tik radošiem, ieinteresētiem jauniešiem, kas analītiski uztver valstī notiekošo, 
prot skaidri formulēt savus jautājumus un viedokli” 

(LR Kultūras ministrs Ints Dālderis, 2009) 
 

Akcijas „Atpaka ļ uz skolu” mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par darbu Eiropas 
Savienības institūcijās. Akcija „Atpaka ļ uz skolu" piešķir Eiropai konkr ētu veidolu un tuvina ES 
iestādes jaunajai paaudzei. Šis projekts paver skolēniem unikālu iespēju uzzināt par ES, klātienē 
izprašņājot cilvēkus, kuri ikdienā saskaras ar ES jautājumiem. Jauniešiem tas palīdz labāk 
saprast, kā ES darbojas, iepazīties ar dažādām ES politikas jomām un uzzināt par izglītības 
programmām, kurās viņi paši var piedalīties. 

 
Pirmā akcija „Atpakaļ uz skolu” Latvijā notika 2008. gadā. Akcijas ietvaros 9. maijā – Eiropas 

dienā – uz savām skolām stāstīt par Eiropas dienas nozīmi un savu ikdienas darbu saistībā ar Latvijas 
dalību ES devās tā laika Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, Ministru prezidents Ivars Godmanis, 
Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu 
pārvaldes lietās Normunds Broks, Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Īpašu uzdevumu ministrs 
sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns, Vides ministrs Raimonds Vējonis un Labklājības 
ministre Iveta Purne. Akcijā piedalījās Saeimas deputāti, toreizējie Eiropas Parlamenta deputāti Georgs 
Andrejevs, Valdis Dombrovskis, Ģirts Valdis Kristovskis un Roberts Zīle. 

Šogad „Akcija atpakaļ uz skolu” tika rīkota jau ceturto reizi. No 18. aprīļa līdz pat 9. maijam 
(Eiropas dienai) akcijā piedalījās 42 dalībnieki. Akcijā iesaistījās vairākas valsts augstākās 
amatpersonas, proti, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, trīs ministri: satiksmes ministrs Uldis 
Augulis, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Ārlietu ministrijas Valsts 
sekretārs Andris Teikmanis, kā arī Latvijas Institūta direktore Karina Pētersone, Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete. Akcijas dalībnieki, tiekoties ar skolu jauniešiem, diskutēja par ES aktuālām 
tēmām, tādējādi sniedzot jauniešiem ieskatu un informāciju jautājumos, kas ir aktuāli ne tikai Latvijai, 
bet arī pārējām ES dalībvalstīm.  
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Tā kā 2011. gads ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads, akcijas dalībnieki (starp kuriem bija arī 
Eiropas Brīvprātīgā darba labas gribas vēstnieki) savās skolu vizītēs diskutēja ar skolēniem par 
brīvprātīgā darba tēmu. Otra aktuāla tēma, kas raisīja jauniešos interesi, bija Latvijas gatavošanās eiro 
ieviešanai 2014.gadā. Eksperti sniedza informāciju, kas ir ES vienotā valūta eiro, kāda nozīme ir eiro 
ieviešanai un kā tas ietekmēs cilvēku ikdienas dzīvi. 

Akcijas dalībnieki izteica pateicību par iespēju apmeklēt savas kādreizējās skolas un izrādīja 
vēlmi iesaistīties šādā akcijā arī turpmāk. Viņi norāda, ka jauniešiem ir interese par to, kas notiek ES, 
turklāt jaunieši sāk apzināties tās iespējas, ko sniedz ES. Akcijas dalībnieki skolniekus raksturo kā 
ieinteresētus un darboties gribošus. 

Evija Daņilova, Valsts policijas galvenā inspektore, par Rīgas 90. vidusskolas 10.-12. klašu 
skolēniem: „Jaunieši ir pietiekoši labi informēti par pamatinformāciju, kas saistīta ar ES, un ir 
ieinteresēti par iespējām realizēt savus mērķus ES ietvaros. Vislielāko interesi izraisīja praktiski 
jautājumi par darbu ES un iespējām darboties ES institūcijās, tam nepieciešamajām iemaņām un 
zināšanām.” 

Laura Turlaja, LR Kultūras ministrijas Es Kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja, par Rīgas 
Franču liceja 10. klases skolēniem: „Viens no jautājumiem, kas jauniešos raisīja vislielāko interesi, 
bija saistīts ar piemērotākā studiju virziena izvēli, lai nodrošinātu konkurētspējīgu profesijas apguvi 
ES.” 

Pēteris Strazdiņš, LR Finanšu ministrijas audita un revīzijas departamenta direktora vietnieks, 
par Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klašu skolēniem: „Radās jautājums, kāpēc EEZ valstis – Šveice, 
Norvēģija, Islande – nav iestājušās ES.” 

Artis Pabriks, LR Aizsardzības ministrs, par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas apciemojumu: „Esmu 
gandarīts par iespēju viesoties savā bijušajā skolā un sniegt plašāku ieskatu jauniešiem par drošības 
situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī atbildēt uz jautājumiem, kas veicinātu skolnieku izpratni gan par 
iekšpolitiku, gan ārpolitiku." 
 

Akciju rīkoja Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai. Akcijas rīkošanu atbalstīja LR Ārlietu 
ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.  
 

Agnija 
 
 

Par pirmo projektu, esot Hausa biedram 
 

Aprīļa vidū pieslēdzos projektam "Līdzdalības 
kāpnes" - jauniešu demokrātijas projektam, kas tiek 
īstenots programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros. No 
15. līdz 19. aprīlim notika projekta ievadtikšanās Rīgā, 
kurā dalību ņēma Rīgas jaunatnes organizāciju pārstāvji 
(es pārstāvēju Hausu) un projekta partneri no 
Gēteborgas jauniešu domēm. Ievadtikšanās bija vērtīga. 
Pieredzes apmaiņa, projekta aktivitāšu plānošana, lomu 
spēles, enerdžaizeri, grupu diskusijas, prezentācijas, 
pilsētas medības, darbnīcas - daži no atslēgas vārdiem. 
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Zviedru jaunieši patiešām feini, un gaidu oktobri, kad dosimies ciemos pie viņiem uz Gēteborgu. 
Pa šo laiku sākušās arī projekta ilgtermiņa apmācības, kurās piedalās veseli trīs hausisti. 

Apmācības projekta vadītāja - Dmitrija un dažādu treneru vadībā notiek no maija līdz oktobrim reizi 
divās nedēļās, sestdienās. Galvenās apmācību tēmas - finansējuma piesaiste, ārējā komunikācija, 
publiskā runa, darbs ar grupām, pasākumu organizēšanas praktiskie aspekti, projektu vadība u.c. Ne 
tikai skan labi, bet nesen satiku dalībnieku, kas tajās piedalās, katrā ziņā atsauksmes priecīgās krāsās. 

Tāpat pa šo laiku ir bijušas dažas aizķeršanās projektā un pārcelti pasākumi, līdz ar to rudens 
būs diezgan aktīvs laiks šim projektam. Katrā ziņā - lai viss izdodas! 
 

Maruta 
 

Eduards un Anna Polijas kalnos meklē Hausam jaunus partnerus 
 

No 1. līdz 4. jūlijam Rīgas vienības vadītājs Eduards un Hausa sirdsapziņa Anna devāssavā 
pirmajā 4.3. partneru veidošanas seminārā – „Young European - Active, Aware, Employed: How to 
Work with Youth with Lower Chances?”, kas notika Polij ā, kalnu pilsētiņa pie pašas Čehijas robežas – 
Walbrzych. 

Seminārā bija aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvot 
Igauniju, Itāliju, Spāniju, Kipru, Skotiju, Turciju, Čehiju, Poliju, Zviedriju un citas Eiropas valstis. 
Semināra laikā notika diskusijas par Eiropas jauniešu problēmām un iespējām, salīdzinot dažādu valstu 
situācijas, kā arī dalījāmies pieredzē ar iespējamiem veidiem, kā strādāt ar jaunatni. Programmas 
neformālajā daļā plaši iepazinām Lejassilēzijas vēsturi, apmeklējot pilis un alu sistēmas, kuru 
vēsturiskie stāsti papildināja mūsu zināšanas par Otrā pasaules kara skarbo norisi arī ārpus frontes 
ierakumiem. 

Semināra spilgtākie pārstāvji – „Bridges Project” lēdijas no Skotijas, kas jau gadiem palīdz 
jauniešiem bez dzīves pamatprasmju pieredzes tās pakāpeniski apgūt un iekļauties sabiedrībā, kā arī 
Vladimirs no Čehijas, kurš visiem spēkiem cenšas piedāvāt radošas un attīstošas brīvā laika iespējas 
savas pilsētas jauniešiem, kuri finansu trūkuma dēļ ir nokļuvuši iespēju ķīlnieku lomā, jo dzīvo Prāgas 
satelītpilsētā, kura atrodas pietiekami tuvu galvaspilsētai, lai tajā pašā nekādas kultūrizglītojošas 
aktivitātes nenotiktu, bet pietiekami tālu, lai tajā mītoši jaunieši nevarētu atļauties izmantot 
galvaspilsētā pieejamās plašās iespējas. 

 
Eduards 

 
 

Apmaiņas projekts „Mobility and Volunteering” Ung ārij ā 
 

 No 3.-17.augustam 9 ārkārtīgi forši un aktīvi 
jaunieši no Kluba „Māja” bija aizceļojuši salīdzinoši attālo 
Austrumeiropas centrālo valsti Ungāriju. Dzīvojām 
ciematiņā Vasarsnomey, kas atradās tikai 20 km no 
Ukrainas robežas, bija pietiekami liels, lai tajā būtu pašiem 
savs spa un akvaparks, kuru arī apskatījām. Projekta laikā 
sadraudzējāmies ar dalībniekiem no Slovākijas, Ungārijas, 
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Polijas un Rumānijas. Lai arī projekta valoda bija angļu, 
bija jūtama liela ungāru valodas ietekme, taču tas mums 
tikai lika saprast, ka tai nav nekā kopīga ar igauņu valodu, 
kā to cenšas iedalīt valodnieki. Projekta laikā veidojām 
nelielas reklāmiņas, kas aicina iesaistīties brīvprātīgajā 
darbā un plakātus brīvprātīgā darba izplatību pasaulē. 
Gadījās arī vairāki piedzīvojumi, kad latviešu grupiņa gan 
sev pašiem, gan citiem nemitīgi uzdeva dažādus 
izaicinājumus un vienā pēcpusdienā kopīgi aizstopēja līdz 
pat Ukrainai. 
 

Dita 
 
 
 

Mūsu Eiropa. Mūsu pirmizrāde 
 
 

Pirmā diena. Jūtams satraukums. Līdz pašiem 
pirkstu galiņiem. Tomēr sajūta, ka nezini, kas beigās būs 
ir brīnišķīga, jo zini, ka tas būs kas labs. 

Ierodoties ir visai pacilājoši vērot cilvēkus, kurus 
tu it kā zini, bet tomēr nepazīsti, un apziņa, ka ar viņiem 
nāksies pavadīt nākamās 4 dienas, ir visai intriģējoša. Tā 
nu, vēl jūtot ledu nedaudz sev apkārt, sāku veikt pirmo 
uzdevumu – uzrakstīt 3 lietas, kas tevi vislabāk raksturo. 
Es zinu, ka jau apmēram pēc 3 stundām es noteikti jautri 
pļāpāšu ar vienu vai vairākiem dalībniekiem, bet sākums 
vienmēr ir grūts – vismaz man.  

Tā nu pēc iepazīšanās daļas sekoja pirmās 
pusdienas. Devāmies uz kādu turpat netālu esošu 

kafejnīcu. Mums visiem par lielu pārsteigumu un savā ziņā uzjautrinājumu kafejnīcu sauca „Sviesta pika”. Man 
ēstuve no ārpuses likās tīri jauka, bet nosaukums lika saraukt uzacis, tomēr, pagaršojot maltīti, sapratu, ka 
nevērtē vīru pēc cepures, ēdiens bija tiešām garšīgs. Tad nu visi pilniem vēderiem devāmies atpakaļ, lai ķertos 
klāt darbam. Tā nu mēs sadalījāmies grupās, lai kopīgi vienotos par noteikumiem, kurus ievērosim semināra 
laikā. Pēcpusdienā pie mums atnāca Jānis Vītols, kurš pastāstīja par sabiedrisko attiecību un žurnālistikas tēmu. 
Pēc šīs lekcijas mums bija vakariņas, kuras tika taisītas turpat uz vietas. Tā iemesla dēļ mēs sadalījāmies 
grupiņās pa trīs, lai varētu palīdzēt pie brokastu un vakariņu sagatavošanas. Katru vakaru bija tāda lieta kā dienas 
izvērtēšana. Viens no neformālās izglītības principiem ir 
tāds, ka neviens tevi nevērtē ar atzīmēm. Tāpēc ir svarīgi 
pašam saprast, ko un kā esi iemācījies. Un šīs izvērtēšanas 
mums palīdzēja vēlreiz atcerēties labākos un varbūt sliktākos 
no visas dienas kopumā.  

Visas atlikušās dienas pēc programmas bija 
salīdzinoši vienādas, mainījās tikai radošo darbnīcu tēmas. 
Mēs apguvām dramaturģijas pamatus, mācījāmies veidot 
konkursus, uzzinājām daudz ko jaunu par Eiropas Savienību 
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un tās iespējām, guvām zināšanas īsfilmu veidošanā un piedalījāmies improvizācijas teātra vakarā. Tāpēc es no 
savas puses varu teikt, ka semināra laikā guvu vienreizēju pieredzi un noteikti paplašināju savu redzesloku. Un 
pa šīm četrām dienām es iemācījos izprast radošuma un sevis izpausmes burvību. Sapratu, ka ne vienmēr ir 
svarīgi būt steidzīgam un neapstādināmam. Ir jauki dažreiz vienkārši apsēsties un palasīt grāmatu, nedomājot, ko 
padomās citi. Ir svarīgi būt sev un paļauties uz savām vēlmēm. 

Un kā jau biju paredzējusi, es ieguvu jaunas paziņas un kontaktus, jo secinājums pēc semināra ir tāds, ka 
visi cilvēki tur bija brīnišķīgi un mēs noteikti spēsim sastrādāties, lai kopīgi nonāktu pie gala rezultāta – teātra 
izrādes. 
 

Krist īne Marija 
 
 

Īsziņas 
 

Stensili un sveču darbnīca kopā ar Apītes 
bērniem 

 
Pagājušā gada pašā nogalē – 28. decembrī 

hausisti, kā ierasts, devās ciemos pie bērnu nama „Apīte” 
bērniem. Šoreiz gan ceļš veda uz bērnu namu „Ziemeļi”, 
jo Apītes telpas tajā laikā bija tikušas pie savas svētku 
dāvanas – lielā remonta. 

Pateicoties mūsu atbalstītājiem - Medusveikals.lv 
un citiem labiem ļaudīm, šajā reizē kopā ar jauniešiem 
tinām un rotājām sveces no vaska plāksnēm, kā arī 
griezām un pūtām stensilus. 

Radīto galarezultātu vari apskatīt fotogrāfij ās. Ir 
smuki, ne? :)  
 

Eduards 
 
 
 

Tallinas projektu stāsti 
 

Mazliet no Tallinas. Mazliet no jautrības. Mazliet par demonstrācijām. Mazliet par radošu 
jauniešu istabas veidošanu. Mazliet par viesnīcām. Mazliet par Gobiņu. Mazliet par fotoorientēšanos. 
Mazliet par visu. 

Mazliet vairāk zina Anna un Anna. Mazliet vairāk zina arī Rita un Agnija. 
 
 

 
Ruta 
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EBD tējas vakars 
 

 Esi brīvprātis? Nē! Gribi būt brīvprātis, bet nezini kā? Dzirdot šo jautājumu atkal un atkal, 
nolēmām sarīkot nelielu semināru par to, kas ir EBD jeb Eiropas Brīvprātīgais darbs. Izglītojošā pusē 
tika stāstīts sīki un smalki, kas ir EBD, kā pieteikties un ar ko jārēķinās. Otrajā daļā ar stāstiem no 
dzīves dalījās jau esošie brīvprātīgie Latvijā Emanuels no Spānijas un Fatiks no Turcijas, kuri pildīja 
savu brīvprātīgo darbu organizācijā „Jaunatne pret AIDS”. Tā kā seminārs bija patiesi apmeklēts, ceru, 
ka nākotnē Hauss iegūs tikpat daudz jauno brīvprāšu. 
 

Dita 
 

Valdes sēde @Taka 
 

  Valdes sēdes Klubā „M āja” ir ierasts ikmēneša pasākums, kurā uzzināt visas pēdējā laika 
aktualitātes un aktivitātes, kurās iesaistīties. Parasti šīs mazās sanākšanas notiek Kluba „Māja” birojā 
Lomonosova ielā (SZF telpās) šoreiz nolēmām nedaudz izbraukt no ierastās vides un satikties klusajā 
un bohēmiskajā Miera ielas kafejnīciņā „Taka”. Tā nu pie siltas tējas krūzes, ērtos dīvānos dzima 
nākotnes plāni par stratēģiskās plānošanas pasākumu Kluba „Māja” biedriem, kā arī uzzināti jaunākie 
piedāvājumi un iespējas projektu veidošanā. Ceru, ka šādas izbraukuma sēdes Rīgas centra virzienā vēl 
atkārtosies, jo gaisotne bija patiesi patīkama! 
 

Dita 
 
P.S. Pēc valdes sēde daļa hausistu palika arī uz partizānu dārzkopības nodarbību, lai veidotu sēklu 
bumbas zemes iepriecināšanai ar puķēm. 
 
 

Gudro vecbiedru stāsti Kaņierī 
 

Kādā saulainā jūnija pirmdienā jaunatvērtais jauniešu centrs Kaņieris tika iesvētīts ar pirmo 
pasākumu – Hausa gudro vecbiedru stāstiem. Gudrie vecbiedri šoreiz bija Rinalds Rudzītis, Kaņiera 
vadītājs, kurš izrādīja un izstāstīja visu par iespējām jauniešu centrā, un Linda Jākobsone, kas stāstīja 
par federālismu un projektu „Gudrās galvas”. Nu dikti zinoši tie mūsu vecbiedri! 
 

Anna 
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Portretu galerija I 
 

Oļegs 
 

Hausā darbojas sen. Varētu būt divreiz ilgāk par mani, bet, 
nu, precīzi nepateikšu. Kad es ienācu Hausā, viņa rūpju bērns bija 
mājas lapa. Tai vispirms bija kapitālais remonts, pārveidojot visu 
tās struktūru, un pēc tam vairākkārtīgi pārveidota un pilnveidota 
līdz stāvoklim, kādā tā ir pašlaik. Tajā laikā viņš bija (un vēl 
joprojām ir) Hausa vienīgais IT cilvēks. Tad, nezinu, kuram un kā 
izdevās viņu pierunāt, bet Oļegs tika ievēlēts 2009./2010. gada 
valdē un gadu bija Hausa valdes SirdsapziņŠ. Savus pienākumus 
veica godam - gan uzklausot un izsakot uzmundrinājuma vārdus, 
kam tas nepieciešams, gan tieši un atklāti izsakot skeptisku viedokli 
par nejēdzībām, kad tas bija pelnīti un vajadzīgi. 

Šī gada laikā uzņēmās arī daudzus citus papildus 
pienākumus, kas it nemaz neiekļāvās viņa pienākumu sarakstā, 
piemēram, kūrēja kādu demokrātijas projektu. Tas bija projekts, kas 
iedzina viņu depresijā. Tik daudz nejēdzību, tik daudz kas nenotika, 
kā tam vajadzēja un notika, kā tam nevajadzēja. Detaļās neiedziļināšos, lai neuzjundītu nepatīkamas 
atmiņas. Bet secinājumus ir viens - šī pieredze parādīja, cik daudz Oļegs ir gatavs darīt Hausa labā un 
cik dziļi Hauss ir Oļega sirdī, ja reiz šie pārdzīvojumi bija tik īsti un personiski ņemti. 

Savukārt pašlaik Oļegs ir Eurodesk reģionālais koordinators, kas nozīmē, ka papildus visiem 
saviem paša ikdienas pienākumiem katru dienu viņš atvēl mazu brītiņu laika Hausam, lai izpētītu datu 
bāzes piedāvājumus. Un jāsaka, ka viņš ir labākais reģionālais koordinators Latvijā. Indeed. 
Kvantitatīvi dati par to liecina. 

Šie visi Hausa darbiņi daudz izsaka arī par Oļega personību - viņš ir spējīgs uzņemties atbildību 
un arī par 150% attaisnot uzticēto atbildību. Ja viņš kaut ko uzņemas, tad tā ir garantija, ka tas tiešām 
tiks padarīts kvalitatīvi. 

Tāpat viņš ir tas, kas vienmēr pajautās: ”Kas noticis?”, ja jutīs, ka nejūties labi. Un neliksies 
mierā, kamēr nav palīdzējis vai arī pārliecinājies, ka viss tiešām ir kārtībā. Kā arī viņš nekad neatsaka 
palīdzību, ja pie viņa nāk vai ar muļķīgiem jautājumiem vai lūgumiem salabot kādu datoru vai kādu 
citu elektroniku. Kā nekā, viņš studē Tehniskajā Universitātē [vieta Oļega smiekliem]. 

Lai nu kā, vēl vēlos tik piemetināt vienu Sandras izteiktu frāzi: ”Novērtējiet Oļegu!” 
 

Maija 
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Portretu galerija II 
 

Rita jeb Ruta  
 

Klubā „M āja” darbojas jau ilgi un aktīvi. 
Pietiekoši ilgi, lai šogad tiktu ievēlēta godpilnajā 
prezidentes postenī. Pietiekoši aktīvi, darot visādus sīkus 
darbiņus, iesaistoties visur, tai skaitā, liekot kopā visus 
pēdējos apkārtrakstus kā redaktore. Un varbūt tieši tādēļ 
nekad nav tikusi pie sava Portretu galerijas raksta. 
Pagājušajā gadā izveidoja rakstu par mani, tāpēc šogad 
vienkārši I owe her to. Jo īpaši tādēļ, ka jau pavisam drīz 
viņa uz 4 gadiem dosies apgūt zinības uz tāltālo 
Valmieras zemi. 

Tā kā portretu galerijā parasti tiek raksturots viens 
aktīvs hausists, sākšu to ar kāda cita teikto. Reiz, stāstot 
par saviem vasaras nometnes vadītāja piedzīvojumiem, 

Oļegs, raksturojot kādu no saviem pāriniecēm, minēja: ”(..) viņa ir 
forša. Jauka. Nu kā Ruta. Neformāla...” Un tas tiešām atklāj Ritas 
patieso būtību. Viņa vienmēr ir jauka, atvērta, draudzīga, aktīva un 
ļoti neformālu dzīves uztveri. Dzīves un piedzīvojumu baudītāja. 
Mūždien optimiste, saskata visur labo. No viņas vienkārši staro 
dzīvesprieks!  

Protams, kā jau katram dzīvē, arī Ritai ne vienmēr dzīvē 
spīd saulīte. Toties nepazīstu nevienu citu, kas dzīves nebūšanas 
uztvertu ar tādu vieglumu. Vai tās būtu nebeidzamās projekta 

atskaites, vai nepatīkams apzagšanas gadījums, bet nekad tas netiek uztverts kā nez kāds pasaules gals. 
Jo viss taču galu galā nokārtojas. Tajā pašā laikā, svarīgās lietās uz viņu vienmēr var paļauties. Viņa ne 
tikai to izdara, bet izdara pārsteidzoši labi. Un vēl kas - ar visu manu neticību cilvēkiem, Ritai es tiešam 
uzticos - zinu, ka nenodos. Un tas ir svarīgi. 

Lai nu kā, Rita - novēlu veiksmi Tavā turpmākajā dzīves ceļā, nepazaudējot īsto Sevi! 
 

Maija 
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Paldies par šī apkārtraksta tapšanu tiek Maijai, Agnijai, Krist īnei Marijai, Marutai, Ditai, Ritai, 
Eduardam un Annai! 


