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Labrīt, labvakar, hausist! 

   Sveicu ar Hausa astoņpadsmitā darbu gada uzsākšanu. :) 

 Varētu jau teikt, ka nu gan pienācis pēdējais gads, kad pirms lielās un nopietnās pilngadības 
sasniegšanas vēl varam darīt neprātības un blēņas. Un tad nākamgad ķersimies klāt tikai lieliem un 
nopietniem darbiem. 

 Bet man šķiet, ka mūsu līdzšinējais paveiktais dod skaidru atļauju arī tālākā nākotnē būt pašiem 
un nekļūt par nopietniem onkuļiem un tantēm, jo mums pa spēkam ir gan jaunības prieki, gan lielo cilvēku 
darbi. 

 Un es šeit nemaz nerunāju par visu pagājušo gadu lielajiem darbiem, ko esam spējuši veikt, bet 
aicinu atcerēties tik vien kā pēdējo mēnešu notikumus. 

Man šķiet, ka jāsāk ar brīvprāšiem. 

 Pēc pagājušā gada sākumā uzsāktajiem sagatavošanas darbiem, septembrī mums pievienojās 
Tobiass no Vācijas un oktobrī arī Dina no Igaunijas. Tev noteikti ir sanācis viņus satikt kādā no mūsu 
semināriem vai projektiem, kur viņi stāsta gudras lietas par neformālo izglītību, Eiropas Savienības 
institūcijām vai prezentācijas prasmēm. Vai varbūt Tu pat esi piedalījies viņu vadītajās vācu valodas vai 
igauņu valodas nodarbībās. Ja nu tomēr nē, tad zini, ka viņus var sastapt birojā itin bieži un par viņu 
gaitām var lasīt viņu blogos mūsu mājaslapā. 

 Jā, ir vēl viena lieta, kas Tev par viņiem būtu jāzina – viņi ir patiešām forši, un man prieks, ka 
Hauss šogad ir ticis pie šādiem brīvprāšiem. 

 Tālāk jau man jāstāsta par mūsu šīs sezonas lielo izaicinājumu – tradicionālā erudīcijas konkursa 
pārvēršanu par modernā teātra izrādes veidošanas sacensībām projektā „Mūsu Eiropa. Mūsu pirmizrāde.” 

 Jā, konkursa tematika, protams, nemainīga – pārbaudīt, cik tad zinoši ir Latvijas vidusskolēni 
Eiropas Savienības jautājumos, tomēr kā galvenais konkursa dalībnieku uzdevums ir izveidot ideju vēl 
nebijušai teātra izrādei par Eiropas Savienības iespējām un vērtībām. 

 Tikko 27. janvāri ir notikušas konkursa otrās kārtas sacensības reģionos un esam noskaidrojuši tās 
četras komandas, kas martā tiksies Rīgā konkursa finālā. Un tad jau tālāk sāksies darbs pie uzvarētāju 
komandas idejas iestudēšanas, lai vasaras sākumā dotos ar to viesizrādēs uz Kuldīgu, Rēzekni, Jelgavu, 
Cēsīm un, protams, parādītu arī Rīgā. Kāda izskatīsies šī teātra izrāde? Tas tiešām pašlaik vēl nav 
pasakāms, bet vienu gan es zinu droši – tas būs vēl nebijis notikums. 

(turpinājums 2.lpp) 
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(turpinājums) 

 Reizē ar konkursa otrās kārtas notikumiem, janvārī esam uzsākuši vēl divus ilgtermiņa projektus. 

 Pirmais no tiem notiek sadarbībā ar Rīgas 25. vidusskolu un savā visgarākajā nosaukumā saucas 
„Rīgas skolu jauniešu brīvprātīgo vienaudžu apmācītāju programma „ES - ceļš uz zināšanām””. Tā laikā no 
februāra līdz aprīlim Rīgas skolās notiks mūsu tikko apmācīto jauniešu pašu veidotās nodarbības par 
Eiropas Savienības tematiem. Lai nodarbībām radītās idejas un iegūtā pieredze nekur nepazustu un 
nedzīvotu tikai projekta atskaišu mapēs, maijā mēs kopīgi veidosim un izdosim padomu grāmatu, ko tad 
tālāk varēsim gan paši izmantot, gan arī dot draugiem zināšanai un lietošanai. 

 Otrs janvārī uzsāktais projekts ir veidojies, 
sadarbojoties ar sabiedriskās politikas centru 
“Providus”. Tā laikā notiks 17 nodarbības par projektu 
vadību, e-rīku un sociālo mediju izmantošanu un to 
satura veidošanu, to visu skatot kontekstā ar jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības iespējām Eiropas Savienībā. 
Projekta nosaukums atbilstošs - apmācību cikls “17 soļi 
Eiropas nākotnē”. Tā lielākais notikums būs četri dažādi 
pasākumi, kurus Eiropas nedēļas laikā Rīgā veidos paši 
projekta dalībnieki. 

 Tādi, lūk, darbi un tuvāko mēnešu plāni. Un man 
šķiet, ka mēs noteikti esam pelnījuši arī kādu 
neprātīgāku notikumu – varbūt tāpēc savu 17. 
dzimšanas dienu šodien atzīmējam ar pasaules gala 
tematikas ballīti. 

 Turpmāko ārpusprojektu aktivitāšu listi atstāju 
atvērtu piedāvājumiem – varbūt šogad ir pienācis laiks 
kopīgam laivu braucienam, stopēšanas sacensībām uz 
Strasbūru vai Hausa kafejnīcas atvēršanai? :) 

 Tas būtu arī viss manam ievadam. Novēlu Tev 
mieru un vieglus soļus, darbus darot! Uz tikšanos mūsu 
projektos, Eiropas nedēļas notikumos, teātra izrādes 
pirmizrādē un varbūt kādās kopīgās vakariņās vai 
nedēļas nogales ceļojumā pa Latviju ar mūsu 
brīvprāšiem. 

REDAKTORES VĀRDS 

 Mainos, mainies, mainās, maināmies... Mēs visi! Kā redzi, arī Hausa 18 gads ir uzsācies ar pārmaiņām, 

un tās pirmās te - apkārtraksts jaunā izskatā! Varbūt citreiz ir labi, ka viss notiek kā ierasts, bet varbūt  vēl labāk, 

ja beigas ar sākumu mainītos vietām?! Vai filmu iemainītu pret grāmatu? Mainies ar smaidiem, smiekliem un 

emocijām! Dubultprieki dienunodienas garantēti! Tā ir mana laimes recepte Tev! 

Paldies apkārtraksta tapšanā Annai Sirdsapziņai, Eduardam, Gundegai,  Ditai, Ritai, Marutai,  Annai P., Laumai,  

Tobim, Dinai, Vitai, Kristīnei Marijai, Sandrai!  

Lai tieši tik radoši arī turpmāk! 

Alise M. 
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2011. gada pirmā septembra rīts manā dzīvē ienesa jaunas vēsmas. Bija 

jāsāk pierast pie domas, ka atkal esmu studente! Saulainais rīts tika pavadīts, 

klausoties jaunās mācību iestādes vadītājas svētku uzrunā. Pēc svinīgajām lietām 

sarunāju tikšanos ar vienu draugu un māsīcu Rīgā, nolēmām, ka 1.09. jauki 

pavadīsim, atpūšoties pasākumā „Zem viena jumta” Vērmanes dārzā. Mēs taču 

esam studenti, arī mums pienākas svētki!  

Līdz Rīgai ar draugu nonākuši, nospriedām, ka pirms pasākuma jāizstaigā 

šādi tādi lielveikali. Lieta darīta! Pēc brīža saņemu zvanu no māsīcas; sorry, ne-

būšu. Pēc lielās iepirkšanās sākās nežēlīgas lietus gāzes. Puiši kā vienmēr izrādās 

vājāki nekā meitenes. Mans uzticīgais līdzbraucējs arī pēdējā brīdī atsaka, jo redz, sācis 

līt.  

 Tā nu uz pasākumu devos viena, bet tas bija tā vērts! Diena ar piedzīvojumiem, tātad 

šis jaunais mācību gads arī tāds būs! Tā taču saka, kā gadu sāksi, tāds tas būs! Un par spīti 

visam, saulīte no mākoņa maliņas izspraucās ārā, lietus gāzes pierimās un pasākums varēja 

sākties. 

Lēnā garā izstaigāju Vērmanīti, ieskatījos visos stendos, palasīju informāciju par 

dažādām jauniešu lietām, paklausījos mūzikā. Diemžēl to lielo prieku, ko sauca par vakara 

koncertu, man nenācās izbaudīt. Pastaigājot pa improvizētajām ieliņām, satiku arī Annu.P 

un citas aktīvas Hausa biedres. Nu ko, gāju pulciņā un kopīgi organizējām dažādas aktivi-

tātes. Visiem interesentiem lūdzām piedalīties sagatavotajos erudīcijas konkursos, par ko 

Hauss bija sagādājis arī mazas piemiņas veltes, bukletus.  

Pasaule maza, Vērmanes dārzā saskrējos arī ar jau zināmiem un sen nesatiktiem 

jauniešiem no Rīgas Skolēnu domes. Prieks bija satikt arī organizācijas IMKA LATVIA pārstāvi!  

Neviltots prieks par šo pavadīto dienu! Paldies! Prieks, ka esmu iepazinusies ar organizācijas 

„Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai” aktīvajiem biedriem Annu.L, Eduardu.G, Ritu.B u.c. Prieks, ka 

esmu pieņemta Hausā (pēc sajūtām šķiet, ka tas ir noticis) Par ko vislielāko paldies saku Eduardam! 

 Ja 2010.gada pavasarī nebūtu apmeklējusi tējas vakaru par Eiropas brīvprātīgo darbu Hausa 

birojā, tad arī nezinātu, ka pastāv šāda organizācija. Kā būtu, ja būtu, lai paliek! PALDIES!  

Gundega  

ZEM VIENA JUMTA 

Kluba “Māja” –  jaunatne vienotai Eiropai apkārtraksts  

Rīgas Skolēnu domes 
pasākums 1. septembrī 

“DIENA AR 

PIEDZĪVOJUMIEM 

TĀTAD ŠIS 

JAUNAIS MĀCĪBU 

GADS ARĪ TĀDS 

BŪS! TĀ TAČU 

SAKA, KĀ GADU 

SĀKSI, TĀDS TAS 

BŪS!”  
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 Hausa valdei kā vienmēr vecais gads beidzās un jaunais sākās septembrī, kopā ar ikgadējo 

Hausa kopsapulci. 2011. gada kopsapulce, kā ierasts, norisinājās 3. septembrī, taču šogad nedaudz 

bija pamainījusies norises vieta un notikums bija pavirzījies tālāk no Hausa biroja telpām uz jauniešu 

centru „Kaņieris”, ar kuru pagājušā gada laikā un vēl joprojām notiek aktīva sabiedrība. Visi 

sanākušie kopīgi atskatījās uz pagājušajā gadā padarīto un spilgtākajiem mirkļiem, kā arī noklausījās 

pagājušajā kopsapulcē ievēlētā revidenta Andreja ziņojumu par ko, kādas bijušas Hausa budžeta 

lietas pagājušā gada laikā. Drīz pienāca satraucošākais mirklis, jaunās valdes vēlēšanas, kas vienmēr 

ir aizraujošs process savas striktās kārtības dēļ, kuru nosaka Hausa statūti . Katram amatam tika 

izteiktas vairākas kandidatūras, tika teikti slavējoši vārdi par izvirzītajiem Hausa darboņiem, taču ne 

visi bija gatavi Hausa valdes saistības uzņemties, tādēļ galu galā vairākos amatos tika balsots tikai par 

vienu kandidatūru. Kad jaunā valde bija ievēlēta, tās rindās bija redzams mūsu jaunais prezidents 

Eduards un iekšlietu vicaprezidente Inta, kā arī apstiprinātās Rīgas un vienību vadītājas Maruta un 

Rita (zināma arī kā Ruta). Par Hausa sirdsapziņu palika mūsu mīļā Anna, amatā palika arī ārlietu guru 

Maija un par valdes locekli Dita. Pēc formālā procesa visi hausisti ar stāstiem un laba vēlējumiem 

jaunajai valdei palika, lai pie ierastās tējas tases apriestu pagājušajā gadā sasniegto un tuvākos 

notikumus Hausa nākotnē, sagatavojām arī mazu pārsteigumu mūsu jaunajam brīvprātīgajam 

Tobiasam, kurš ieradās Rīgā tikai dažās dienas pēc kopsapulces. 

Dita  

KOPSAPULCE UN VALDES VĒLĒŠANAS. 

Nr. 50, 2012. gada janvāris 
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1 diena Kaņierī. Viena diena piedzīvojumu. 

 

11 organizācijas. 

Jauniešu centrs 
Kaņieris. 

Daudz brīvprātīgo. 
Gan no Latvijas, gan 
citām zemēm. 

Smiekli. 

Bukleti. 

Informācija. 

LIB-DUB video filmēšana. 

Sērfošana. 

Dejošana. 

Sarunas. 

Cilvēki, kas zina ,ko un kā, kas ar ko un kāpēc tā. 

Jauna organizāciju sadraudzība. 

Prezentācijas. 

Vakars. 

Mierīgi. Skaisti. Ar jaunu video. 

VIDEO NO PASĀKUMA: http://ej.uz/u4b6 

 

 

Rita/Ruta/Rūta vienā personā 

ORGANIZĀCIJU PREZENTĀCIJAS KAŅIERĪ 
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 8. oktobra sestdienā devāmies Siguldas virzienā, lai sveiktu 

rudeni un atrastu kādu Geocaching slēpni. Tikāmies rīta pusē 

Siguldas stacijā, dalījāmies līdzi paņemtos cimdu pāros un 

soļojām skaistākās ainavas meklējumos. Nonācām līdz klasiskām 

bildēšanās vietām, dažs labs izbrauca ar panorāmas ratu, lai 

iemūžinātu plašākus skatus, cits vērās ainavās no lejas un sildīja 

pārējos ar termosā sagatavoto tēju.  

 Tālāk devāmies pilsdrupu virzienā, izstaigājām Siguldas Jaunās pils dārzu ar 

dīvaina paskata figūrām un devāmies tālāk atrast kādu slēpni. Līdz slēpnim bija tāls 

ceļš ejams, kas veda pāri tiltam līdz Gūtmaņa alai.  

 Pie Gūtmaņa alas izlēmām sasildīties ar tēju un papusdienot. Tālāk atradām 

slēpni, kurā šobrīd dus ierakstīts Hausa vārds un, iespējams, vēl atrodas kāda Hausa 

pildspalva un nozīmīte. Kopbildes un sākam ceļu atpakaļ. Lai nebūtu jāiet viss ceļš 

atpakaļ, izdomājam sadalīties pa divi un pāris minūšu laikā nostopējam pa mašīnai. 

Pēc tam satiekamies, lai noslēgtu pārgājienu ar karstu dzērienu tuvākajā kafejnīcā. 

Pameklējam vēl kādu slēpni turpat netālu, kas pamatīgi noslēpts un kāpjam iekšā 

autobusā, lai dotos mājās pēc kārtīga Hausa Zelta rudens. 

Maruta  

ZELTA RUDENS SIGULDĀ 

Nr. 50, 2012. gada janvāris 

“ LAI NEBŪTU 

JĀIET VISS CEĻŠ 

ATPAKAĻ, 

IZDOMĀJAM 

SADALĪTIES PA 

DIVI UN PĀRIS 

MINŪŠU LAIKĀ 

NOSTOPĒJAM 

PA MAŠĪNAI” 



8  

 Akcija "Mazais Pilsonis", kura norisinājās Rīgas 6.vidusskolā, man bija diezgan liels 

izaicinājums. Biju jau piemirsusi, kā tas ir, kad mācies 5.klasē un tevi interesē viss, kas notiek apkārt. 

No mazajiem ķipariem plūda liela enerģija, aktīva darbošanās un patiess prieks par mūsu ierašanos! 

 Akcijas galvenais mērķis bija veidot bērnos izpratni par  to, ko dara 

biedrības  un nodibinājumi, kā arī interaktīvā veidā atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar pilsonisko 

līdzdalību. Mēs šo mērķi pildījām ar spēli "4 stūri", kurā tiek uzdots kāds jautājums, bērniem ir 

jāpārdomā savs viedoklis un jādodas uz vienu no stūriem, kuri bija attiecīgi nosaukti -"piekrītu", 

"nepiekrītu", "vairāk piekrītu nekā nepiekrītu", "vairāk nepiekrītu nekā piekrītu" -, tad ar savu 

viedokli bija jādalās ar cilvēkiem, kas arī atradās šajā stūrī, un vēlāk tas bija jāizklāsta visai klasei. 

 Lai arī 5.klase nav tas vecums, kad bērni seko līdzi neformālajai izglītībai, es biju ļoti 

pārsteigta, cik ļoti labi viņi tomēr ir informēti par šo nozari, kā arī viņi veiksmīgi spēja pamatot savu 

viedokli un veikt grupas darbu. 

 Protams, šajā vecumā, kā jau minēju, bērnu aktivitāte ir milzīga, tādēļ pēc pasākuma, kas 

risinājās apmēram 1 stundu, es jutu nelielu nogurumu un arī lielu gandarījuma sajūtu par paveikto, 

jo mazie bija priecīgi mūs satikt, uzzināt vēl vairāk, kā arī priecīgi (kā jau mēs visi) vienkārši nedaudz 

atrauties no ikdiena mācīšanās procesa kaut uz neilgu brītiņu. 

Anna P. 

 

 

MAZAIS PILSONIS 
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“NO 

MAZAJIEM 

ĶIPARIEM 

PLŪDA 

LIELA 

ENERĢIJA, 

AKTĪVA 

DARBOŠAN

ĀS UN 

PATIESS  

PRIEKS PAR 

MŪSU 

IERAŠANOS

” 
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25. novembrī omulīgajā Hausa birojā norisinājās suši vakars kopā ar jauko Hausa komandu, Hausa 

biedriem un draugiem. Šis pasākums notiek katru gadu un pēc tradīcijas visi kopā gatavo suši, apspriež 

jaunākos projektus un vienkārši izbauda laiku. 

Ēst gribētāju sanāca neplānoti daudz, un nelielajā 

Hausa birojā valdīja liela rosme un apjukums. Toties katrs pielika 

savu roku pie lielā suši gatavošanas procesa. Daudzi 

atzina, lai arī esot lietpratēji suši ēšanā, gatavojot tos pirmo reizi. 

Protams, suši gatavošanas meistari mācīja mazākos, kuri 

iekrita azartā, izmēģinot izgatavot suši arī ar dažādām jaunām 

piedevām. Toties viņi no jaunās zināšanu gūzmas ātri pagura un 

vienkārši pievērsās pie laika baudīšanas. Suši meistariem 

nācas piepūlēties nedaudz vairāk, lai tiktu sagatavoti visi suši laicīgi 

un lai pietiktu visiem ēdājiem. Hausa birojā virmoja draudzīga atmosfēra, čalas par dzīves patīkamajām 

lietām, nedaudz mūzikas un cīņas par fotoaparātu mirkļu iemūžināšanai.  

Suši vakars ir lieliska iespēja iemācīties pašiem gatavot, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un izjust 

Hausa atmosfēru. Lai arī man šis bija tikai otrais Hausa pasākums, kurā piedalījos, organizācijas cilvēki, 

atmosfēra, draudzīgums, atvērtība un krāsainība rada vietu, kur gribas atgriezties atkal un atkal!   

  Lauma 

Nr. 50, 2012. gada janvāris 

SUŠI VAKARS 

 

JAUNIEVIESTĀS  

TRADĪCIJAS TIEK  

VEIKSMĪGI  

NOSTIPRINĀTAS 
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 The annual Christmas party took place a bit earlier than usually – on 16th of December. The 

venue was our office and the mood was as Christmas like and cozy as possible. As the theme of the 

party was „Traditional Latvian Christmas we started from with making decorations, traditional Latvian 

ones. After working on them for about 30-45 min we had office decorated and it was time to start eat-

ing! Of course we had traditional grey pees (what was a very tasty surprise for me – I had never tasted 

them before), homemade (and not so homemade) pickles, Latvian cheese and sausage and of course 

sweets as well. Tobias cooked traditional German dessert – Herren crème. It is something like a pud-

ding. The brave people who tasted it said that it was delicious... 

 And of course, before the evening ended we exchanged presents and everyone read a poem in 

Latvian, besides me, I was the rebel and read it in Livonian.  

 All in all - It was a really nice evening from where it was hard to leave. 

Dina 

HAUSA ZIEMASSVĒTKI 

Kluba “Māja” –  jaunatne vienotai Eiropai apkārtraksts  

BRĪVPRĀŠU LATVISKIE ZIEMASSVĒTKI 

 On the 16th December it was the time for the Christmas celebration of Klubs „Māja”. It was an inter-

esting cultural evening with making traditional Latvian Christmas decoration. After that we had a big dinner 

with lots of small and different snacks. Dina and I, we told about Christmas traditions from our countries. So 

far I found out that in Germany the influence of the Christ religion is much bigger than in Latvia or Estonia. 

You may not believe it, but food shops in Germany are closed on Sundays and on all Christian holidays! They 

are meant to be relaxing days on which you shouldn’t work but spend time with your family and friends – I 

like! But besides that, Latvian Christmas seems to be not so different from the German celebration – lots of 

time with family and of course lots of delicious food and sweets. 

Tobi 
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German lessons 

 From the middle of October until the middle of December I had my first real EVS project – German les-

sons. After hanging on all the posters in the university buildings I received lots of emails in my mailbox. I was im-

pressed that so many people are motivated to learn German and that it used to be one of their dreams. I made 2 

beginner groups with a size of around 10 people. But not only students, also pupils and employees are willing to 

learn my mother tongue. I was teaching them the basic vocabulary, most-used phrases and language structure. 

Furthermore, I also learned much about my own language, because I was forced to look up all the grammar rules 

to be able to explain them to foreigners. Indeed German is an easy language, but my students were very clever 

and fast learners. The pronunciation of German seems to be not too difficult for Latvian speakers and many words 

can be recognized by their similarity to English.  

25th Vidusskola 

 Besides German classes, school visits are the main part of my EVS project in Latvia. The first school I went 

to was the 25th vidusskola in Ķengarags. I talked with a German course in the 12th grade about our famous Okto-

berfest. And this was the beginning of the cooperation. That school will have some events in which I can partici-

pate, e.g. reading contest or job orientation days. We also have one project together in the youth center 

“Kaņieris”. Due to my studies in Germany, I was thought how to make great presentations. And now here in Latvia 

I wanted to share my experience and knowledge about it with other people. 16 students came to my workshop in 

the youth center to learn more about the do’s and dont’s of presentations – for school or later for university. It 

was an amazing atmosphere and we had 2 successful lessons together. I am sure that they will keep some things 

in their minds for upcoming presentations.   

BRĪVPRĀŠU PROJEKTI 

Kluba “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai apkārtraksts 

Cooperation with Estonian school and 

photography lessons 

 From the beginning of November, I have 

been cooperating with Riga Estonian school (Riia 

Eesti kool), I went to an excursion in Riga and 

helped them to record the whole event on cam-

era. Also, I am giving photography lessons for a 

group of 8th graders from that school. We have 

done composition exercises, been to a “field-trip” 

to take photos together, discussed about black 

and white photos etc. This year we will continue 

with photo retouch programs and we hope to 

have an exhibition by the end of the school year.  
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 Decembra sākumā mūsu brīvprātīgā Dina organizēja filmu vakaru par 

tēmu, par ko abi brīvprātīgie gan savā starpā, gan ar hausistiem diskutē gana 

bieži – par vēsturi. Filmu, ko skatījāmies, sauca “The Singing Revolution”, un tā 

stāsta par 80.gadu beigām un laiku, kas gan Latvijā, gan Igaunijā tiek saukts par 

Atmodu. Tā ir amerikāņu režisora izveidota dokumentāla filma par Igaunijas 

Atmodas laika notikumiem un to, cik liela nozīme tajā bija nevis fiziskam 

spēkam, ieročiem vai politiķiem, bet gan Dziesmai un Karogam. Pārsteidzoši ir 

ne tikai filmā attēlotie notikumi, bet arī tas, cik līdzīga vēsture par šo laiku 

mums dalāma ar Igauniju.  

 Pēc filmas noskatīšanās, ko noskatīties bija atnākuši arī citu organi-

zāciju un tātad dažnedažādu tautu EVS brīvprātīgie, diskutējām par filmā 

redzēto. Vai zināji, latvieti, ka esi patriotiskāks par rietumeiropieti?... 

Anna Sirdsapziņa 

BALTIJAS DZIESMAS. 

Hausa biedri kopā nāk, 

Sveicināt viens otru sāk. 

Sēžas tie ap lielo galdu, 

Tobias tik māj ar galvu. 

Tobijs garas dienas, naktis, 

Bij' gatavojis runas taktis. 

*** 

Nu projektors ir uzstādīts,  

Un kas par tēmu izklāstīts. 

Tagad beidzot var viņš sākt, 

Savus slaidus sludināt. 

Stāstīja viņš daudz un dikti, 

Un nebija nemaz tik slikti. 

Kad nu beigas bija klāt, 

Visi skaļi plaudēt sāk. 

  Vita 

TOBIASA VĀCU VAKARS. 
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Četrās vietās vienlaicīgi. 

„Mūsu Eiropa, Mūsu Pirmizrāde” tiešām ir kaut kas satraucošs. Šī gada 27. janvārī 2. kārtas 

sacensības norisinājās 4 Latvijas pilsētās vienlaicīgi – Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē un arī Kuldīgā.  

Kuldīgā sacensības sākās plkst. 14:30. Kopumā sacentās trīs skolu komandas – Grobiņas ģimnāzijas 

„Eiropas Platauši” , Ventspils 4. vidusskolas „Eiro Jaunatne” un Liepājas Valsts tehnikuma „Future 

Minds”. 

Satraukums bija jūtams, jau esot ceļā uz Kuldīgu. Jo tomēr līdz finālam bija palikušas tikai šīs 2. 

kārtas sacensības un tad jau fināls – 3. kārta. 

Komandām par prieku bija ieradušies arī skatītāji, kas komandas gan atbalstīja, gan arī aktīvi 

iesaistījās skatītāju konkursā, pārbaudot savas zināšanas par Eiropas Savienību. 

Tomēr, par spīti tam, ka visas komandas bija zinošas, radošas un atraktīvas, uzvarētāju titulu 

ieguva Ventspils 4. vidusskolas komanda „Eiro Jaunatne”. 

Tā nu tagad, kad uzvarētājs noskaidrots, atliek tikai gaidīt martu, kad reģionos uzvarējušās 

komandas tiksies Rīgā un cīnīsies par galveno balvu – ekskursiju uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, 

projekta “Euroscola” ietvaros.  

Kristīne Marija 

MŪSU EIROPA. MŪSU PIRMIZRĀDE.  

Nr. 50, 2012. gada janvāris 
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 27. janvāra rīts sākās ar skaistiem ziemas skatiem pa autobusa logu un beidzās ar priekpilnu un labi 

padarīta darba sajūtiņu. Bet kas tad notika pa vidu šiem diviem posmiem?  Ierodoties 2. kārtas norises vietā 

Cēsīs, sākās aktīvs darbs, jo laika nebija daudz. Sākam operatīvo darbu ar telpas iekārtošanu, balvu 

sagatavošanu, materiālu novietošanu, ir jūtams neliels satraukums par to, kas un kā izdosies, bet tam nav īsti 

laika, jo komandas ieradušās ļoti laicīgi. Ļaujam viņiem un pašas sev noskaņoties gaidāmajām aktivitātēm, 

pārbaudām vēl pēdējās detaļas, un 2.kārta var sākties. Protams, neizpaliek iepazīšanās ar žūriju, komandām un 

mums pašām – Alisi, Ritu (konkursa vadītājām) un Sandru (sekretāri). Pirmais uzdevums ir sagatavotā mājas 

darba prezentēšana – šis jau bija pirmais, kas pārsteidza, jo komandas tiešām bija lieliski sagatavojušās, un var 

redzēt, ka plakāti gatavoti, ieguldot lielu darbu. Ļoti labo iesākumu turpina viktorīnas pirmā daļa, kurā parādās 

jauniešu interese Eiropas Savienības jautājumos, kā arī speciālais uzdevums, kurā jāparāda savas zināšanas par 

kādu no Eiropas Savienības valstīm, - arī šajā uzdevumā pārsteigumu ir daudz, jo katrai komandai ir sava 

stratēģija, kā prezentēt savas idejas, piemēram, liekot lietā arī citu valodu zināšanas. Lai mazliet atvilktu elpu no 

uzstāšanās daļas, tad atkal turpinām viktorīnu ar otro tās daļu. Komandu gatavība ir acīmredzama, bet šādi, 

prātojot par pareizajām atbildēm, nonākam pie gala uzdevuma – savas izrādes idejas prezentēšanas. Var redzēt, 

ka jaunieši ir jau ļoti labi atvērušies un kļuvuši atraktīvi, tāpēc noteikti var teikt, ka šī ir aizraujošākā daļa. Pirmā 

komanda savu ideju prezentē ar jau izveidotām dekorācijām, pārsteidzošām ainām, bet arī citas komandas 

cenšas ar savu ideju pārsteigt žūriju, un tas izdodas. Žūrija, protams, jauniešiem dod ļoti daudz noderīgu un 

gudru padomu, kuri būs kā lielākā bagāža, ko paņemt līdzi, bet pa to laiku jau gatavi rezultāti un var sākt 

apbalvošanu un uzvarētāju noskaidrošanu. Laiks paskrējis nemanot, iegūtas daudz labas emocijas, atziņas un 

uzvarētājs noskaidrots – Aizkraukles novada ģimnāzijas komanda „Jaunaudze”! Priecājamies par viņiem un 

vēlam veiksmi finālā, kā paši uzvarētāji teic: „Nācām, lai gūtu prieku, un galvenais jau piedalīties!”  

Sandra 

2.kārta Cēsīs 
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Eduards 

 Ar Hausu pašreizējo prezidentu Eduardu jau kopš ļoti ilgie laikiem saistījušas sīkas slepenas saitītes - 

caur paziņām, caur Lušu, caur citiem maziem mājieniem - paprasiet, viņš pastāstīs - bet galvenais taču ir 

skaidrs, ka tas bija liktenis. Jo nevalstisko organizāciju un aktīvas darbošanās pieredze Eduardam ir gadu 

gadiem liela, bet tikai pirms pāris gadiem notika tas, kam bija jānotiek - viņš nokļuva Hausā. Un tā bija laimīga 

diena gan Hausam, gan Eduardam.  

 Patiesībā Eduards Hausā nokļuva pēc šādas sarunas: 

“Eduard, vai negribi būt valdē?”  

(pāris nedēļas pirms kopsapulces jautā uz ielas nejauši satiktā Pauniņa, Lapiņa un Zālīte. (man patīk, kā tas 

skan!)) 

“Ko? Nē!” 

 Un tā mēs viņu kopsapulcē ievēlējām. Pašam 

klāt neesot. Bet neuztraucieties - piekrītot! Jo te bija 

resursi un iespējas darīt un paveikt lielas lietas. Un 

šodien varam redzēt, ka tās arī ir veiktas. 

 Savā pirmajā Hausa gadā un pirmajā amatā kā 

Rīgas vienības vadītājs Eduards Hausā ienesa veselu 

lērumu jaunu un aizraujošu piedzīvojumu - sveču 

liešanas nu jau tradīcijas nebūtu bez viņa iniciatīvas, 

Eduards iemācīja Hausam taisīt stensilus, rakstīt 

plakātus pēc Lušas tehnikas un pat atļāva pilnīgi trakās 

krāsās noķellēt savu dārza māju Zelta rudenī. Šajā gadā 

ar Eduarda palīdzīgu roku rakstīšanā Hauss arī iesniedza 

neparasti daudz projektu, kas nu tagad jau ir apstiprināti 

un rit pilnā sparā. Tāpat arī liels notikums Hausam un 

milzīgs darbs no Eduarda puses bija ilgtermiņa 

stratēģijas radīšana pavasarī. Starp citu, pirmajā 

stratēģijas veidošanas dienā pašreizējais prezidents 

izvēlējas būt par stratēģijas īstenotāju. Un tā jau tagad 

arī ir, vai ne? 

(turpinājums 16.lpp) 
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5 lietas 5 minūtēs 

  

 Atcerēsimies kādu laiku mazliet atpakaļ, kad Rīgā bija avīze 5 min, kas visiem rīdziniekiem bija 

pieejama par brīvu. Tā tika izķerta jau ar pirmajiem saules stariem, un daudziem pat šķita, ka jālasa noteikti 

būs vairākas avīzes. Taču tramvaji un autobusi bija pilni ar cilvēkiem, kas rīta agrumā lasīja avīzes. Apgalvojot, 

ka mēs saturu spēsim izlasīt piecās minūtēs. Manuprāt, 5 minūtēs jau var paspēt tikai tā knapi knapi 

ieskatīties, varbūt sazīmēt 5 lietas, kas iepatīkas, un uzzināt par tām mazliet vairāk. Tāpēc piedāvāju 5 lietas, 

kas pamanāmas pēc 5 minūtēm ar Eduardu. Laikam jau visam citam vajadzēs vairāk kā 5 minūtes. Tās pašiem 

jāatklāj. Avīzēs arī ierobežots skaits rakstu zīmju. 

Darbīgs rūķis. Šķiet, Eduards vienmēr būs tāds, kas darbosies šeit un tur un tad vēl tur, pag, nē, tur nē, bet 

tajā projektā gan. Īsāk sakot, īstens darba rūķis. Varbūt ne rūķis. Taču katram skolas puikam taču 

zināms, ka visi rūķi ir strādīgi, čakli un darbiņu izdara rūpīgi. Tā arī Eduards. Čakls rūķis mums gadījies. 

Viss tiks salikts pa plauktiņiem. Man to tā grūtāk pieņemt, jo, šķiet, joprojām esmu pieradusi pie 

neformālās izglītības akas, no kuras es tikai smeļu un smeļu. Pa reizei ieliekot pati, bet pa reizei 

balansējot pa vidu. Eduards tā skaisti mācēs gan paņemt no akas, gan iesmelt savu artavu. 

Ritms un secība. Šķiet, zinu vēl tikai vienu cilvēku no Hausa, kas būtu tik ļoti iekļāvies ritmā. Skrienošā, 

ejošā, brīžiem trakoti aizņemtā, bet ritmā. Kādā maģiskā veidā Eduards spēj visu salikt noteiktā secībā. 

Tas vērojams arī projektu izstrādē. Secība. Kas ir pēc kā. Pieļauju, ka tas nācis ar pieredzi, kas uzkrāta 

neformālajā izglītībā. Arī es pamazāk sāku apgūt iespēju projektam redzēt nākamos soļus uz priekšu. 

Tātad secība, nevis neatrisināts rēbuss. 

 

(turpinājums) 

 Pēc gadu ilgas rūpēšanās par Rīgas vienību nākamajā kopsapulcē Eduards kļuva par prezidentu. 

Manuprāt, par unikālu prezidentu Hausa vēsturē - nemaz nerunājot par to, ka prezidents pēc ilgiem laikiem 

atkal ir vīrietis, šis ir ar milzu darbošanās pieredzi, nosvērts, kārtīgs, bet arī aizrautīgs, radošs un visvisādi citādi 

neparasts prezidents. Prezidents, kas tic labiem laikiem Hausā un dienām naktīm dara visu, lai tie tādi būtu. 

Prezidents, kas ir iekšā Hausā ar negulētām naktīm, neskaitāmām ziedotām stundām no sava algotā darba 

darbalaika, bet visvairāk ar sirdi un rūpēm. Prezidents ar Attieksmi, kas izpaužas kaut vai tādā sīkumā kā e-

pastu daudzums, kas atzīmēts ar “atbildēt” - jo viņš zina, ka katra vēstule pelnījusi atbildi un iedziļināšanos. 

Miervalža prezidents. 

 Un lai arī dažkārt e-pastu ir pārāk daudz, kas jāatbild, projektu pārāk daudz, kas jāvada, un gulēto 

stundu pārāk maz, viņš vienmēr tiks ar to galā un pievērsīsies katram steidzamam jautājumam, lūgumam vai 

problēmai. Un to visu es gribēju pastāstīt ne tikai tāpēc, lai visi to zinātu, bet arī tāpēc, lai pretī Hauss varētu 

dot viņam gandarījumu. Jo ļoti, ļoti pelnīts. 

Anna Sirdsapziņa 
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Praktiskais latvietis. Visam ir risinājums. Salīmēs caurumus ar līmlenti. Saskočēs, sataisīs, salabos un 

uzlabos. Eduards ir viens no tiem praktiskajiem latviešiem, kas pārvērtīs defektu par efektu un 

laikam jau arī elektriķi nesauktu, ja mājās pazustu elektrība. Ja nu vienīgi Latvenergo pie vainas. 

Radošs projekta budžets? Nemaz ar ne. Cilvēks, kas spēj apvienot radošo garu un finanšu jautājumus. 

Šī mīkla man laikam nekad nebūs atrisināma. Ierasts, ka cilvēks vairāk darbojas radošajā sfērā un 

no skaitļiem, projekta budžetu sastādīšanām itin neko nesaprot. Bet, re, kā, Eduards tīri labi aptver 

abas sfēras. Lai gan arī es varu teikt, ka šodien es budžetu sastādītu labāk kā pirms gada, vienalga 

tas man nešķiet tik vienkārši un pašsaprotami. Un nekad jau arī nebūs. Bet Eduardam budžets 

tikpat labi varētu būt kāda radoša projekta ideja. Daudzpusība. 

Miegs vs. enerģija. Eduardam ir 25 h diennaktī vai kā? Es kaut kā neticu, ka, dažubrīd guļot tikai 2-3 h, 

ir iespējams tik friši izskatīties. Salīdzinot ar manām miega stundām (vajag vismaz 9h), es brīnos kā 

Eduards nepārtiek no kafijas un enerģijas dzērieniem. Varbūt nevajag vienu papildus stundu 

diennaktī, varbūt pietiek ar enerģijas rezervēm, kas uzkrātas no atvaļinājuma miega. Lai gan, kur 

tad tas dzirdēts. Pareizi, neformālajā izglītībā. Tik dažādi un tik atšķirīgi mēs esam. Prieks, ka 

Eduards ir one of a kind.  

Brīdinājums- 5 minūtes nav laiks, lai iepazītu cilvēku.   

Rita 


