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Kluba “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai apkārtraksts
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Iznāk kopš 1998. gada decembra

Sveiks, hausist!
Kopš
iepriekšējā
apkārtraksta
pagājis kārtīgs laika sprīdis. Ja skatās uz to
caur Hausa notikumu prizmu, tad šis laiks
kļūst vēl vismaz divtik garāks, jo esam patiesi daudz šī pusgada laikā paveikuši.
Par visiem projektiem un citiem notikumiem sīkāk varēsi izlasīt tālākajās
apkārtraksta lappusēs, no savas puses tikai
gribēju uzsvērt manuprāt lielākos un
īpašākos notikumus.
Jā, un šeit sākās problēma, jo man
gribās uzskaitīt gandrīz visus pēdējā pusgada notikumus un projektus – tik ļoti katrs
savā veidā ievērojami tie bijuši. Bet lai burti paliek mierā un teikšu, ka lielākā notikuma titulu vēlos piešķirt vasaras nometnei.
Ceļš līdz tai nebija viegls, bet iespēja atjaunot šo seno Hausa tradīciju, šī nedēļa un
kopīgi lieliski pavadītais laiks ir bijis tā vērts.
Arī Tev būs iespējams noķert nedaudz no mūsu
piedzīvotā – šim apkārtrakstam esam pievienojuši īpašo vasaras nometnes pielikumu ar
fragmentiem no nometnes laikā kopīgi veidotās
avīzes.
Kā jau kopsapulces dienas apkārtrakstā
pieklājās teikt – šī pusgada laikā daudzi lieli
darbi ir tikuši pabeigti un nu jau daudzi jauni ir
arī iesākti, lai turpinātu godam nest Hausa vārdu pasaulē.
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Tas viss nebūtu bijis iespējams bez ikviena no mums, tāpēc mans novēlējums jaunajai
valdei un ikvienam no hausistiem – atrast to īsto
lietu, ko Hausā esot gribās darīt, virzienu, kurā
sevi pilnveidot, izmantojot Hausa sniegtās
iespējas. Un tad kopīgiem soļiem arī varēsim
celt mūsu māju tādu, kādā paši vēlamies būt un
kuras mājīgajos logos garāmgājējiem gribās ieskatīties un uzkavēties.
Lai darbos aktīvs, bet prātā mierpilns gads!
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Jauniešu apmaiņas projekts „Be pART of it”
Viss sākās ar Kluba “Māja” biedres Maijas aicinājumu pieteikties šim projektam. Izpētot anketu,
nospriedu, ka varētu aizpildīt. Būs—būs, nebūs—nebūs. Pēc laika, saņemot atbildes e-pastu ar apstiprinājumu,
ļoti nopriecājos—esmu uzņemta dalībnieku skaitā.
Tad nu jūlija beigās kopā ar citām latvju meitenēm – Līnu, Maiju, Marutu un Agniju—devāmies ceļā uz
Čehiju, pilsētu Melnik. Paldies komandai! Prieks bija būt kopā. Godīgi teikšu, mans mērķis, dodoties šajā jauniešu
apmaiņā, bija salīdzināt to ar pirmo pieredzi, kuru guvu, piedaloties jauniešu apmaiņas projektā, Turcijā. Diemžēl
šī pieredze man nebija tā labākā, tādēļ Čehijā vēlējos iegūt pieredzi uz pozitīvākas nots. Cerētais rezultāts arī
piepildījās. Projektā piedalījās 32 jaunieši no astoņām dažādām valstīm – Čehijas, Bulgārijas, Portugāles, Latvijas,
Lietuvas, Dānijas, Polijas un Itālijas. Septiņas dienas Čehijā pagāja, iegūstot jaunu pieredzi kinematogrāfijā, kopā
ar komandu veidojot savu video filmu, strādājot ar dažādām programmām. Tas viss bija darbs un atpūta kopā.
Viens vesels.
It visas darbības automātiski salīdzināju: Turcija pret Čehiju. Gribēju patiešām novērtēt vadītāju prasmes
sastrādāties komandā un vadīt šo lielo projektu. Vēlējos redzēt, vai viņos ir atbildības izjūta par to, ko viņi dara.
Lai tiešām apstiprinātu, ka projekts Čehijā izdevās, dodu piemērus –
Ēdināšana – Turcijā mūs baroja tikai un vienīgi ar slavenajiem kebabiem. Es jau ēst varētu, neesmu izvēlīga uz
ēdieniem, bet kebabs sastāvēja no liela lavaša gabala, salātlapas, plānas, plānas kārtiņas sakapātas vistas gaļas un
biezas kārtas asu garšvielu. Labu apetīti. Un tā 10 dienas non – stopā. Normāli? Neteikšu gan, mans kuņģis pret šo
rīcību sāka runāt jau trešajā dienā.
Ēdināšana – Čehijā viss bija pārdomāts. Brokastis – gatavo pats, ko vien vēlies, kafija, tēja, piens, maizīte tāda vai
maizīte tāda, pārslas ar pienu vai jogurtu. Ko vēl vairāk vēlēties? Pusdienas – pārdomāts, kurā vietā tiks dots ēst,
iepriekšējā vakarā tiek dota iespēja izvēlēties, ko ēdīsi – zupu vai sautējumu—utt. Lieliski! Vakariņās tas pats –
cepuri nost vadītājiem!
Naktsmītnes Turcijā – dzīvojām ļoti sliktos apstākļos. Atkal teikšu tā, neesmu izvēlīga uz vietu, kur pārnakšņot. Bet
šajās 10 dienās kļuvu izvēlīga gan. Trūka vēl prusaki, un tad būtu pilns komplekts.
Naktsmītnes Čehijā – super! 7 dienas kempingā. Istabiņā dzīvojas jaunieši no dažādām valstīm. Mana istabas
biedrene no Lietuvas bija lieliska. Sapratāmies, kā mācējām, bet pa to nedēļu sadraudzējāmies varen’ labi, par ko
ir liels prieks joprojām.
Laikam ar to pagaidām piemērus beigšu saukt.
Kopsavilkumā par apmaiņas projektu varu teikt vienu – vadītāji Veronika un Vladimirs strādāja uz visiem 100 % .
Nedēļas laikā viņi darīja visu, lai jauniešiem nekā netrūktu.
Jā, ja runājam par to, kas pietrūka – ēdināšanas ziņā gan trūka zaļumu, varbūt vairāk bija nepieciešami t.s.
enerdžaizeri. Lai vai kā katram no mums gāja runājot angļu mēlē, visi sapratāmies.
Pagaidām gan, teikšu atklāti, ar projektiem un apmācībām kādam laikam man pietiks. Esmu ieguvusi divas
dažādas pieredzes. Laikam tas viss man vēl jāsaliek pa plauktiņiem. Jāsaka tā, dzīvosim, redzēsim.
Vēlreiz saku lielo paldies par uzņemšu dalībnieku sarakstā Klubam “Māja”!
Mans vasaras piedzīvojums ir izdevies!
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PREZIDENTŪRAS DISKUSIJAS: PIRMIE SOĻI UZ ES 2015
2015. gads būs ļoti nozīmīgs Latvijai, jo tieši tad mēs uzņemsimies Eiropas Savienības padomes
prezidentūru. Šī gada vasarā tika sperti pirmie soļi ceļā uz šo notikumu. Latvijas Politologu biedrība uzņēmās
iniciatīvu noskaidrot sabiedrības viedokli par to, kādām tad vajadzētu būt mūsu kopīgajām prioritātēm
prezidentūras laikā. Tieši pateicoties Kluba „Māja” saistībai ar Eiropas tēmu un labajam priekšstatam par mums
ne vien kā aktīviem, bet arī nopietniem jauniešiem, tikām uzaicināti palīdzēt šo diskusiju norisē kā brīvprātīgie.
Sacīts - darīts! Parakstījām nepieciešamos „papīrus” un sākām brīvprātīgo meklējumus. Cerējām, ka atsauksies
15-20 jaunieši, bet rezultāts pārspēja cerēto, jo atsaucās 27 jaunieši, no kuriem reāli izdevās piedalīties 23.
Jaunieši bija ne vien no Rīgas, bet arī no Jelgavas, Cēsīm, Valmieras, Bēnes, Gulbenes un Anglijas.
Kas tad mums bija jādara? Bija jāsēž pie ieejas un jādala Ārlietu Ministrijas caurlaides, reģistrējot
dalībniekus, kas pārsvarā bija ministriju darbinieki, nopietnu NVO pārstāvji un nozaru eksperti. Bija jāprotokolē
ekspertu ziņojumi un darba grupās runātais. Sākotnēji bija jāpalīdz arī ar kafijas pauzēm, bet tad to pārņēma
ĀM ēdināšanas pārstāvji, jo tā bija daudz ērtāk. Katrā ziņā mums tika piešķirta diezgan nopietna un atbildīga
pozīcija, jo vēlāk šie protokoli tiks izmantoti, gan gatavojoties prezidentūrai, gan zinātniskiem nolūkiem. Katrā
ziņā mūsu jaunieši turējās godam un mūsu darbs tiešām tika novērtēts, un vēlāk saņēmām atzinīgus vārdus gan
par atbildīgiem jauniešiem, gan par to materiālu, ko atstājām. Un domāju, ka arī nākotnē, pašas prezidentūras
laikā, mums ir atkal iespējas iesaistīties—ja ne kā citādāk, tad ar saviem brīvprātīgajiem noteikti. Varu teikt, ka
man bija liels prieks šo visu koordinēt. Lai arī, protams, tas prasīja precizitāti un enerģiju, lai viss noritētu bez
nopietniem starpgadījumiem, tomēr tā bija neatsverama pieredze man gan, strādājot ar brīvprātīgajiem, gan
sadarbojoties ar „nopietnajiem” cilvēkiem. Kā arī liels paldies brīvprātīgajiem! Ticiet man, jūsu darbs tika
novērtēts.

Maija Locāne
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LAIVU BRAUCIENS
Ideja par kopīgu laivu braucienu bija jau sen, jo ir skaidrs, ka arī gada pirmajā pusē piestāvētu kāda
āra dzīves tradīcija, kā mums ir Zelta (sidraba) rudens gada otrajā pusē.
Un tad, kad pavasarī tika nolemts, ka laivu braucienam būt, vienā no kopīgās tērēšanas portāliem parādījās
piedāvājums doties divu dienu braucienā ar smailītēm pa Gauju. Izdevīgs piedāvājums, iespēja izvairīties no

garas diskusijas par īsto braucamo upi un maršruts, kas katram pa spēkam, pietam – esot arī viens no
skaistākajiem Latvijā – tātad arī brīvprāšiem varētu būt prieks to redzēt. Piedāvājums tika pieņemts.
Jūnija pēdējā sestdienā ar Valmieras autobusu devāmies uz sākumpunktu – laivotāju iecienīto Gaujas
tiltu pie Valmieras.
Drusku sauļošanās un komunikācija ar citām laivotāju grupām, gaidot laivas, drusku instruktāža tiem, kas pirmo reizi pie airiem ķerās un tad jau Gaujā iekšā. Straume laba – var pat tēlot sliņķi un airus likt mierā – tikai
skatīties apkārt un priecāties par to milzu dabas pasauli, kas upes krastos mīt.
Solītais maršruta skaistums tiek arī iegūts. Pa ceļam jābrauc garām vairākām klintīm, no kurām dažās
pat var uzkāpt augšā. Vislielākie brīnumi par redzēto ir mūsu brīvprāšiem, jo ko tādu viņi nav gaidījuši ieraudzīt, bet arī mēs paši priecājamies – lielās majestātiskās klintis arī mūs nespēj atstāt vienaldzīgus.
(turpinājums 6.lpp)
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Pusdienu un nakšņošanas vietu ziņā braukt pa Gauju ir īpaši ērti – vietas ir iekārtotas ar galdiem,
ugunskura āķiem un sirsniņmājiņām un arī labi saprotamām zīmēm, kurās var redzēt, cik tālu jābrauc līdz nākamajai vietai. Atliek tikai viena izvēle – meklēt vietu, kur vēl neviens nav piestājis, vai kādu vietu dalīt un iegūt jaunus draugus, kas uz upes pavisam viegli notiek, jo, katrs satiktais laivotājs ir tavs brālis, bet upes malā
makšķerējošais vietējais – tavs krusttēvs. Viena liela draudzīga ģimene.
Nakšņošanas vietas meklējumos tomēr dažas citu laivotāju aizņemtas naktsmītnes vietas palaižam garām
un beigās pat sanāk, ka pirmajā dienā esam lielāko daļu ceļa pieveikuši. Arī ar spēkiem dienas laikā ir labi tikts
galā, tāpēc vakaru pavadām mierīgi ugunskura sabiedrībā, cienājot to ar dažādām cepamlietām – desiņām, maizi,
sēnēm un arī folijā tērptiem banāniem.
Svētdienas brauciens, lai arī pēc kartes atlicis mazākais posms, tomēr prasa mums visu dienu un gala
punktā – pie Cēsu tilta esam ap septiņiem vakarā, kad arī atklājam, ka līdz Cēsīm jāiet kāds gabaliņš, bet pēdējais
transports Cēsis pamet ātrāk, kā mēs līdz tam spējam nokļūt. Īso samulsumu ātri nomaina aktīva tālākās rīcības
plānošana un jau esam nolēmuši, kurš kādā veidā varētu mājās tikt, kad kājas pašas tomēr ved uz stacijas pusi,
kur atklājam, ka tomēr ir vēl viens slepenais uz Rīgu ejošais autobuss palicis, ar kuru tad tiekam atpakaļ Rīgā.
Dīvainu formu sauļojumi iegūti, skābekļa krājumi kādai pusotrai nedēļai līdzi plaušās paņemti, viss
zināmo dziesmu repertuārs pa Gaujas ūdeņiem izbārstīts un Latvijas dabas burvīgums kārtējo reizi pārliecinoši
pierādīts. Galu galā - pat neviens braucējs upē nejauši tā arī neiekrita, tātad laivu brauciens godam pavadīts un tā
vien gribās jau teikt, ka šī patiesi varētu kļūt par īstu tradīciju. Bet to lai rāda nākamais pavasaris, vai un kurā
Latvijas pusē tiksimies, lai kopīgi pa upi dotos piedzīvojumu meklējumos.

Eduards Gaušis
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ATPAKAĻ UZ SKOLU
Latvijā tika rīkota Eiropas Komisijas ikgadējā akcija „Atpakaļ uz
skolu 2012". No 15. aprīļa līdz pat 15. maijam valsts pārvaldē un ES
institūcijās strādājošie, kā arī eksperti ES jautājumos un nevalstiskajā
sektorā strādājošie devās skolu vizītēs uz Latvijas skolām, lai dalītos savās
zināšanās un darba pieredzē ar jauniešiem ar ES saistītos jautājumos.
Akcijā piedalījās 60 dalībnieki no dažādām valsts un ES
institūcijām, ES lietu eksperti un nevalstiskajā sektorā strādājošie. Akcijas
dalībnieki apmeklēja skolas vairākos Latvijas reģionos: gan pilsētās, gan
laukos. Pavisam tika apciemotas 66 Latvijas skolas un satikti 3200 skolēni.
Iesaistījās vairākas valsts augstākās amatpersonas, proti, 11.
Saeimas deputāti: Lolita Čigāne (Vienotība), Raivis Dzintars (VL-TB/LLNK),
Zanda Kalniņa–Lukaševica (ZRP), Daina Kazāka (ZRP), Vineta Poriņa (VL-TB/LNNK), Sergejs Potapkins (SC),
Vladimirs Reskājs (SC), Juris Viļums (ZRP), Inga Vanaga (ZRP) un Valdis Zatlers (ZRP). Divi ministri: izglītības un
zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un finanšu ministrs Andris Vilks.
Šogad skolu akcijai pievienojās Dabas aizsardzības pārvalde un valsts
akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga””. Pirmo reizi akcijas vēsturē tika
apmeklēta latviešu skola ārpus Latvijas. Anda Liepiņa, EK Tulkošanas
ģenerāldirektorāta ierēdne, apmeklēja sestdienas skolu Austrālijā un
iepazīstināja skolēnus ar ES institūciju darbu. Eiropas Komisijas pārstāvniecības
vadītāja Inna Šteinbuka pirms Eiropas dienas viesojās divās Kurzemes skolās –
Kuldīgas Centra vidusskolā un Liepājas 1.ģimnāzijā – kur ar jauniešiem
apsprieda ES prioritātes jauniešu bezdarba mazināšanā, kā arī ieguvumus un
zaudējumus, ko rada iespējas studēt un strādāt ārzemēs.

“EIROPAS KOMISIJAS
PĀRSTĀVNIECĪBAS
VADĪTĀJA INNA
ŠTEINBUKA PIRMS
EIROPAS DIENAS VIESOJĀS
DIVĀS KURZEMES SKOLĀS
– KULDĪGAS CENTRA
VIDUSSKOLĀ UN LIEPĀJAS
1.ĢIMNĀZIJĀ ”

Akcija sniedz skolēniem iespēju iepazīt ES no citas puses, klātienē
iztaujājot cilvēkus, kuri ikdienā strādā ar ES jautājumiem. Tas palīdz labāk saprast, kā ES darbojas,
kādas ir darba un studiju iespējas, kā iegūt papildinformāciju par apmaiņas programmām ES.
Vienlaikus akcija tuvina valsts un ES iestādēs strādājošos cilvēkus jaunajai paaudzei.
2007. gadā šo akciju uzsāka Vācija savas prezidentūras ES Padomē laikā. Tā izrādījās populāra, un
nākamās prezidentūras izvēlējās to turpināt. Latvijā tā notiek piekto gadu, un trešo reizi pēc kārtas to
rīko jauniešu nevalstiskā organizācija Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai. To atbalsta Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
(turpinājums 8.lpp)
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9.maijā (Eiropas diena) Valmieras
vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā –
attīstības centrā viesojās LR Labklājības
ministrijas Vienlīdzīgu iespēju nodaļas
vadītāja Elīna Celmiņa. Elīna pārrunāja ar
9.-11. klases skolēniem iespējas, ko ES
piedāvā nedzirdīgiem jauniešiem.

7.maijā Olaines 1.vidusskolā
viesojās LR Labklājības ministrijas
Eiropas

un

departamenta

juridisko
direktors

lietu
Edgars

Korčagins. Edgars stāstīja 11.a. un b.
klases skolēniem, kā notiek Latvijas
interešu pārstāvēšana ES normatīvo
aktu izstrādes procesā un kāds ir
reālais darbs Briselē, un cik ilgs laiks
ir nepieciešams, lai izstrādātu kādu
projektu.

13.maijā Ogresgala pamatskolā, kas ir
vairākkārtēja zaļā karoga saņēmēja, viesojās
Dabas

aizsardzības

pārvaldes

vecākā

inspektore Andra Andrušaite. Andra 1.8.klases

skolēniem

aizsardzības

stāstīja

objektiem

un

par
kā

dabas

tajos

ir

jāuzvedas, tajā pat laikā pievēršot uzmanību,
kā vides izglītības jautājumus risina citās ES
dalībvalstu skolās.

Agnija Birule
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17 SOĻI EIROPAS NĀKOTNĒ
Uzsākot jaunu gadu, man bija iespēja iegūt
jaunu pieredzi - vadīt projektu “Apmācību cikls “17 soļi
Eiropas nākotnē”. Šī projekta ietvaros no janvāra līdz
maijam reizi nedēļā Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”
notika Kluba “Māja” biedru un sabiedriskās politikas
centra

“Providus”

pārstāvju

vadītas

nodarbības.

Nodarbībās 30 jaunieši ieguva zināšanas un iemaņas 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 dalībniekiem bija iespēja arī pielietot
iegūtās zināšanas un iemaņas, izstrādājot Eiropas

Dalībnieki

ieguldīja

lielu

darbu,

izstrādājot pasākumus - izveidoja izdales
materiālus, izstrādāja konkursu nolikumus,
piesaistīja sponsorus, uzņēma video un darīja
citus darbus, lai Eiropas nedēļa izdotos.
Rezultātā Eiropas nedēļas ietvaros notika
dažādi konkursi un pasākumi - fotokonkurss
“Mūsu soļi Eiropas nākotnē”, orientēšanās
sacensības “Eiropas ceļš”, ielu intervijas un
Kopumā šie mēneši man bija liels izaicinājums, jo

video filmēšana 9. maijā, foto akcija “Eiropas

šī bija mana pirmā projekta vadīšanas pieredze. Tajā pašā

Savienības apsveikšana” 10. maijā, diskusija

laikā man ir prieks, ka varējām sniegt jauniešiem šādu

„Par riteņiem, kas jau atklāti sen” 11. maijā,

iespēju iegūt noderīgu pieredzi un realizēt savas idejas.

kā arī Kluba “Māja” stends un radošā darbnīca

Paldies projekta dalībniekiem par izturību, sabiedriskās

Eiropas Savienības dārza svētkos un Eiropas

politikas centram “Providus” par sadarbību un Rīgas

nedēļas noslēguma koncerts 12. maijā.

jauniešu centram “Kaņieris” par atbalstu!

Maruta Pakalne
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IEPAZĪT RĪGU VĒLREIZ
Pašās maija beigās saulainā pēcpusdienā Tobiass, Dina, Eduards un Anna devās tur, kur katram
rīdziniekam kaut reizi ir jānokļūst – uz Zaķusalas Televīzijas torni, lai iepazītu Rīgu vēlreiz no pavisam, pavisam
reta skatupunkta.
Nokļūšana Rīgas augstākajā punktā ir neparasta jau sākumā – ceļojums Ziepniekkalna trolejbusā ir
mazliet neparasts, bet visvairāk bezgalīgi garais, putekļainais ceļš pa izmirušo Zaķusalu. Pēc ilgas soļošanas
tornis aug arvien garāks un garāks, līdz nonākam galā. Izrādās, pie kājām tornim ir arī palīgēka, kuras padomju
arhitektūra liek pašam tornim izskatīties ne tik iespaidīgam, lai arī galva tik un tā jāatliec, lai redzētu virsotni.
Ieejot iekšā, mūs sagaida pilnīgs klusums, padomju mēbeles, simtu gadu vecas klavieres, telpaugi un
miniatūrs torņa modelis (brīvprāšu fotogrāfijām). Drīz nāk arī ekskursiju vadītāja, pavadot iepriekšējo grupu,
un ar biļetēm kabatās dodamies augšā ar liftu.
Lai arī cik iespaidīgs augstums, kurā esam, apmeklētājiem pieejami tikai zemākie lodziņi TV torņa
kājās. Ekskursiju vadītāja stāsta par torni, par gumijlēcējiem, par to, ko redzam, un par izstādi ar Čehijas TV
torņa fotogrāfijām. Tornis mazliet šūpojas vējā, šūpojas arī mūsu vecie priekšstati par Rīgas ģeogrāfiju,
augstākajām ēkām un attālumiem.
Pēc kārtīgas Rīgas iemācīšanās un daudziem stāstiem par visu atvadāmies un dodamies ārpus TV
torņa sētas pa mazu gaitenīti, kas pilns ar vitrāžām, kur attēloti citu draudzīgo republiku TV torņi. Kluss
Daugavas krasts ir piemērotākā vieta piknikam, garām pabrauc pāris laiveles, bet citādi mieru nekas netraucē.
Cita Rīga gan no augšas, gan turpat Zaķusalā. Ir vērts redzēt!
Anna Lielpētere
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SALASPILS KONCENTRĀCIJAS NOMETNE UN “PAR BRĪVU BALTKRIEVIJU”
4. martā ap vienpadsmitiem no rīta mēs ar vilcienu no Rīgas braucām uz Salaspili. Ar mums es domāju
Eduardu, Tobiju un mani. Mēs izkāpām no vilciena vienu pieturu pirms Salaspils, un mums iznāca lieliska
pastaiga pa mežu, taciņas bija slidenas, tāpēc tas bija jautri. Bet mēs tikām līdz koncentrācijas nometnei,
nesalaužot kaulus. Tas bija labi. Eduards mums izstāstīja nedaudz par nometni, un mēs kādu laiku pastaigājāmies
pa turieni. Atmosfēra bija dīvaina, un laiks bija ļoti vējains. Nometnes muzejs, protams, bija ciet, tieši tā, kā
parasti strādā Mērfija likums, taču kopumā mēs redzējām svarīgākās lietas. Vēlāk mēs gājām atpakaļ uz Salaspili
un, tā kā mēs tur iepriekš nebijām bijuši, mums tur patika. Mēs apēdām picu tieši pirms braukšanas uz Rīgu ar
autobusu, kurā mēs ar Tobiju satikām Maiju un vēl vienu meiteni, kas arī piedalīsies JEF foto akcijā "Par brīvu
Baltkrieviju!", lai uzlabotu cilvēku zināšanas par vārda brīvības ierobežojumiem Baltkrievijā. Mēs apskatījām
vairākas skulptūras Rīgas centrā un nosedzām skulptūru mutes, tā norādot uz Baltkrievijā notiekošo. Skulptūru
fotogrāfijas tika nosūtītas akcijas organizatoriem un vēlāk publicētas internetā. Tāds bija mūsu aktīvais, vējainais
un

3in1 : DINAS VĀRDA DIENA, IGAUŅU VALODA UN FILMA
Pirmkārt, tiem, kas nezina, man jāizstāsta, ka Igaunijā nav vārda dienu. Tāpēc 2012. gada 24. februāris bija
mana pirmā vārda diena dzīvē. 24. februārī tiek svinēta arī Igaunijas Neatkarības diena, tāpēc es izdomāju
apvienot šos 2 notikumus un noorganizēt pasākumu. Pirmā vakara daļa bija ātrais kurss igauņu valodā.
Pārsvarā informācija par to, kā pasūtīt kafiju vai saldējumu Igaunijā. Vai kā pajautāt ceļa norādes. Valodas
stunda ilga apmēram 1,5 h, un tad mums bija īss pārtraukums, lai iedzertu tēju, sagatavotu uzkodas un ērti
iekārtotos pirms otrās vakara daļas - filmu vakara. Mēs skatījāmies vienu no manām mīļākajām filmām "Tallina
tumsā". Filma stāsta par notikumiem 90. gadu sākumā, tāpēc tā ir ļoti interesanta, kā arī mākslinieciska un ar
lielisku scenāriju. Galvenā sieviešu lomas tēlotāja bija latviete. Man šķiet, ka visiem vakar patika. Vismaz
neviens pēc tam pie manis nenāca un neteica, ka tā bija pilnīga izgāšanās vai ka viņiem nepatika filma. Un vai
es jau teicu, ka man vārda dienā uzdāvināja ļoti jaukas dāvanas? Jā! Man ļoti patīk vārda dienas! Paldies visiem,

Dina Mikfeldt
11

Nr. 51, 2012. gada septembris
“PAR BRĪVU BALTKRIEVIJU” STĀSTA TOBIS
Katru gadu Hauss piedalās JEF Brīvās Baltkrievijas akcijā. Tā kā Baltkrievija ir pēdējā diktatūra
Eiropā, JEF organizē dažādus pasākumus, lai atbalstītu demokrātiju un pievērstu uzmanību sabiedrībai
šajā valstī. Šogad 14. martā mēs devāmies ar dažiem cilvēkiem fotografēt, un ārā vēl bija sniegs. Mēs
tikāmies pēcpusdienā pie Centrālās stacijas un devāmies taisni uz centra parkiem starp Operu un
Latvijas Universitāti. Mums bija pašu gatavoti mikrofoni un plakāti "Free Belarus 2012" līdzi. Dažādās
vietās un kombinācijās mēs uzņēmām vairākus attēlus ar statujām parkos. Kad mēs pabeidzām savu
darbu, mēs izsūtījām savus attēlus JEF-Europe, kuri izveidoja Eiropas mēroga foto kolekcijas, lai visā
pasaulē pievērstu uzmanību Baltkrievijai.

BIROJ, ORDUNG MUSS SEIN! jeb PAVASARA TALKA
Gada sākumā pavasarī mums ar Dinu bija ideja ieviest jaunu tradīciju Hausam. Ar laiku daudz
lietu noklīst nejauši mūsu birojā katrā plauktā un katrā stūrī. Un tā kā pavasaris ir laiks tīrīšanai, mēs
nolēmām veikt pavasara tīrīšanu. Tāpēc mēs izvēlējāmies sestdienu, 17. martu, un aicinājām Hausa
valdi strādāt kopā. Vienpadsmitos no rīta mēs tikāmies vairāk vai mazāk miegaini birojā un apspriedām
stratēģiju, kā sakopt vislabākajā veidā. Tas bija ļoti grūti sākumā. Likās neiespējami sākt kaut kur.
Vispirms mēs noņēmām visas pastkartes un attēlus no sienas. Tad katrs ņēma stūri vai plauktu un sāka.
Ar laiku mēs atradām daudzas vecas un smieklīgas lietas, kā arī sīkumus, kas šķita sen pazaudēti.
Beidzot mēs ieguvām daudz jaunu telpu mūsu birojā, un mēs izmetām daudz lietu prom. Pēc tam mūsu
birojs šķita tik milzīgs un sakopts. Pēc izpildītas misijas mēs pasūtījām picu uz biroju un baudījām kopā
mūsu pirmo maltīti pavisam jaunā un tīrā birojā.

Tobijs Mellers
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YOUH TAKES ACTION FOR EUROPE

Projekts „Youth Takes Action for Europe” norisinājās no šī gada 31. marta līdz 7. aprīlim Portugālē –
darbojāmies gan Rio Maior reģionā, gan Lisabonā. Projektu organizēja organizācija „H2O”, un projektā
piedalījās 28 jaunieši no „Jaunatne Darbībā” dalībvalstīm. Treniņa mērķis bija veicināt diskusiju par Eiropas
Savienības robežām, tās kopējām Eiropas vērtībām un iespējām radīt aktīvu pilsonisko sabiedrību, kas
sniegtos pāri Eiropas valstu nacionālajām robežām. Lai sasniegtu treniņa mērķi, darbojāmies ļoti daudzveidīgi
un radoši. Jauktās darba grupās diskutējām par pilsonības un Eiropas pilsonības jēdzieniem, mācījāmies būt
aktīvi un izteikt dažādus viedokļus, tajā pat laikā saskatot, cik līdzīgas tomēr ir mūsu – jauniešu no dažādām
Eiropas valstīm – vērtības. Par vērtībām varējām parunāt un padomāt arī aktivitātēs – tiekoties ar vietējiem
iedzīvotājiem, prezentējot savas valstis nacionālajā vakarā, iesaistoties grupu uzdevumos un apspriežot to
rezultātus ar pārējiem. Izteiktākās diskusijas attīstījās jauniešu iekļautības, tolerances un aktīvas līdzdalības
jautājumos, bet visi bija vienisprātis, ka tieši tādi projekti kā „Youth Takes Action for Europe” ir tie, kas šos tik
būtiskos procesus attīsta vislabāk. Arī tādēļ būtisks projekta ieguvums bija jaunas idejas, jauni partneri un
veiktās iestrādes jaunu apmaiņas projektu realizēšanai „Jaunatne Darbībā” programmas ietvaros. Ja viss
virzīsies, kā plānots, jau pavisam drīz jauniešiem no visas Eiropas jau atkal būs iespēja piedalīties tikpat
brīnišķīgos un neaizmirstamos piedzīvojumos, kādus mēs baudījām, viesojoties Portugālē!

Līna Kārkliņa
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EIROPAS NEDĒĻA
„Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” projekta „Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē”” ietvaros
īstenoja vairākas Eiropas nedēļas aktivitātes – orientēšanās sacensības „Eiropas ceļš”, foto konkursu, diskusiju,
ielu intervēšanu un Eiropas nedēļas noslēguma koncertu. Pasākumu norises laiks bija no 2012. gada 7. maija līdz
12. maijam.
Orientēšanās sacensības „Eiropas ceļš” tika rīkotas sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā
un tirdzniecības centru „Galleria Riga”. Sacensībās piedalījās trīs jauniešu grupas ar četriem dalībniekiem katrā,
dalībnieki bija vecumā no 16 līdz 25 gadiem no Rīgas vai Rīgas reģiona. Sacensību mērķis bija atraktīvā veidā
pārbaudīt jauniešu erudīciju ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos.
Foto konkursa mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienības nozīmīgumu un veicināt
domas par tās ietekmi uz viņu nākotni. Par konkursa uzvarētājiem žūrija izraudzījās Sandi Radziņu, Pēteri Ponni
un Tedi Teodoru Murņikovu.
Ielu interviju laikā Rīgas centrā satiktajiem cilvēkiem tika uzdoti dažādi jautājumi, kas pārbaudīja viņu
zināšanas par Eiropas Savienību un tās vēsturi. Filmēto materiālu apkopojums ir piejams „Klubs „Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai” mājaslapā www.klubsmaja.lv.
Diskusijas tēma bija „Par riteņiem, kas atklāti jau sen”. Tajā piedalījās Kluba „Māja” biedri un pārstāvji no
Rīgas Aktīvo senioru alianses, gan seniori, gan arī jaunieši. Diskusija tika veltīta starppaaudžu komunikācijai un
pieredzes nodošanas jautājumiem.
Eiropas nedēļas noslēgumā tika rīkots koncerts Teātra bārā, kura laikā notika arī foto konkursa izstādes atklāšana
un uzvarētāju apbalvošana.

Laila Siliņa
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CREATIVE IN ROMANIA
Uz šo projektu pieteicos ar vēlmi iegūt jaunu pieredzi uzņēmējdarbībā un, protams, uzzinot, ka esmu
uzņemts, biju priecīgs, ka viss manā dzīvē turpina veiksmīgi sakārtoties pa plauktiņiem. Laikam milzīgs
paldiesiņš jāsaka arī projekta vadītājai, kura atlasīja pašus labākos un zinošākos cilvēkus uzņēmējdarbībā, ar
kuriem kopā gāja ļoti jautri un radoši ne tikai zināšanu apguves kontekstā vien. Kas attiecas uz Rumāniju, tad
pirms došanās uz to zināju principā tikai trīs lietas: no šīs zemes nāk grāfs Drakula ar savu slaveno nežēlību,
šeit ir ļoti gleznaini kalni, kā arī Rumānija ir pilna ar čigāniem. Divi apgalvojumi bija diezgan precīzi, taču par
čigāniem runājot, izrādās, paši rumāņi tos nemaz nemīl, un Rumānijā čigāni ir tikai aptuveni desmit procenti
jeb divi miljoni no visiem valsts iedzīvotājiem.
Kopumā, manuprāt, projekts bija izdevies, jo katram no mums izdevās veiksmīgi integrēties sabiedrībā,
kurā mēs dzīvojām, kā arī dibināt jaunus, kontaktus, un, kas to lai zina, varbūt kādreiz nākotnē šie cilvēki pat
kļūs par mūsu biznesa sadarbības partneriem! Ļoti iepriecināja arī kopējā grupas kooperācija un
draudzīgums, ar kādu katrs no mums izturējās. Visi no mums bija atvērti, mācīties griboši un radoši, kas
palīdzēja mums veiksmīgi nodibināt mūsu pirmo kopīgo vēja enerģijas projektu Baltijā.
(turpinājums 16.lpp)

Ģi r t s Dubkēvi čs
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CREATIVE IN ROMANIA

Projekts, kas notika Rumānijā, bija visnotaļ interesants, tā bija mana pirmā reize, kad piedalījos
projektā Dienvideiropā. Nedēļas laikā esmu sapratis būtiskās atšķirības starp dažādu nāciju īpatnībām.
Ieguvu jaunus draugus un iepazinu jaunu valsti, kurā nekad iepriekš neesmu bijis. Paldies Hausam par šādu
lielisko iespēju.

Aleksandrs Pašinskis

Šis projekts Targu Jiu pilsētā Rumānijā bija mans pirmais demokrātijas projekts, bet ļoti saistoša likās
tieši projekta tēma par radošu jauniešu uzņēmējdarbību. Visas nedēļas garumā ar dažādu uzdevumu un
speciāli pieaicinātu viesu palīdzību tikām iepazīstināti ar biznesa sākšanas procesu sākot no idejas radīšanas
līdz līgumu noslēgšanas brīdim. Uzskatu, ka šīs zināšanas varētu būt noderīgas arī turpmākajā dzīvē, īpaši,
uzsākot savu uzņēmējdarbību. Kā vienīgo trūkumu projektā varētu minēt to, ka vairāku Rumānijas un Itālijas
dalībnieku angļu valodas zināšanu līmenis bija ļoti zems, līdz ar to nebija iespējams kontaktēties un iepazīt
viņus labāk, bet, tā kā šis bija demokrātijas projekts, tad tā bija lieliska iespēja arī uzlabot savas neverbālās
komunikācijas spējas. Projekts notika un mēs dzīvojām ļoti skaistā pilsētiņā Rumānijas dienvidos - Targu Jiu. šī
pilsēta slavena ar to, ka šeit dzīvojis Rumānijā pazīstamākais skulptors Konstantins Brankusi. Tādejādi varējām
iepazīt arī viņa slavenākos darbus, kā arī vienkārši izbaudīt skaisto pilsētas daļu ar daudzām strūklakām,
renovētu salu upes vidū un sakoptu centrālo laukumu. Projekta laikā nācās arī saskarties ar 43 grādu
karstumu, bet to veiksmīgi izturējām, jo lielākā daļa nodarbību notika telpās. Kopumā ņemot, esmu
apmierināta ar projekta laikā izvirzīto mērķu realizāciju, jaunā zināšanām, ieskatu rumāņu dzīvesveidā,
nodibinātajiem kontaktiem un uzlabotajām verbālās un neverbālās komunikācijas prasmēm. Liels paldies
organizācijai Klubs "Māja" par doto iespēju un lieliskajiem komandas biedriem, kā arī līderei Alisei! :)
Arita Hibšmane
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PORTRETU GALERIJA - DINA UN TOBIJS
Mazliet mazāk kā pirms gada—divi jaunieši, Dina no Igaunijas un Tobiass (Hausā
jau esam paspējuši viņu latviskot—Tobis) no Vācijas ieradās Latvijā, lai veiktu savu
pirmo brīvprātīgo misiju (EVS—European voluntary service) un pavadītu laiku, Hausa
vārdu nesot. Laiks ritējis ātrāk nekā iepriekš bija licies. Brīvprāši vadīja savu valodu
nodarbības, mācījās latviešu valodu (starp citu, sasniedza B līmeni, bravo!), piedalījās
Hausa tradīcijās un ieviesa jaunas, integrējās svešā vidē, un varbūt reizēm pat
piedalījās tādā kā izdzīvošanas spēlē, ja dzīvokļa biedrs ir spānis un gruzīns. Bet tieši
tāpēc brīvprātīgais darbs .. Jo pieredze. Jo izaicinājumi. Sev.
Lai noskaidrotu, kā brīvprāši vērtē aizvadīto gadu Latvijā, aicinājām viņus
intervēt vienam otru. Jo mēs zinām, ka čalošanai Dinas virtuvē ir īpaša burvība, vai
ne?! :)
What are your 3 highlights in your EVS when you look
back?
When I think of all my EVS activities I remember as highlights immediately Hausa vasaras nometne in Upesgrīva,
our school visits (especially in Ventspils and Mazsalaca)
and my self-created cups with Latvian words that were
created by German language.
What have you learned from working in Hauss?
I can truly say that I have taken a lot of Latvian working
mentality to myself. I am now more spontaneous and
also doing work in last minute. Also I have learned to
improvise if I don’t have all the needed materials at
place. Plus I am not so obsessed anymore with taking
everything very seriously. But it is totally meant in a
good way :) Furthermore I became more confident in
holding presentation due to all the events and school
visits we had. I am better in communicating in English
and I know much more about EU and projects (Youth in
Action). Right now I also feel inspired to do some projects in future with Hauss when I am back in Germany.

What are your 3 highlights in your time in Latvia?
First of all the skill to speak Latvian language is my
biggest highlight ever. I can communicate with the
local people in Latvia. I am happy when they feel
proud as they are recognizing me as a foreigner
speaking in their mother tongue. It gives a very
good feedback to me and the confirmation to continue learning this language. Another highlight is
definitely my summer trip through Kurzeme for 10
days alone with a car. I saw Latvia how it really is
with all its attitudes and I am still amazed and impressed when I think back.
Last but not least I was taking part in Rīgas Svētki.
During this year I sang in the choir “Juventus” and
therefore we were also singing on the big stage
with lots of other choirs. It was a totally awesome
and unforgettable event and I could really feel the
Latvian spirit in this little “singing celebration”.
What is your favorite place in Riga?
My favorite place in Riga is definitely Ala Folkkluba
Pagrabs. Mostly we go there as they have many
types of beer and delicious food in a typical Latvian atmosphere. Especially in summer time on the
terrace with other EVS volunteers or Latvian
friends we have experienced lots of interesting
and funny moments.
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What have you been through one year abroad?
I have been through a lot of crisis and culture shocks as the everyday life in Latvia is so different from that which I
had in Germany. Sometimes I felt strange with experiencing different manners which seems so unknown to me or
that people don’t understand my point of view. But as everybody knows that EVS is a permanent up and down,
everything wasn’t so bad that I had the feeling to quit my EVS.
What did you realize about Germany while you were on EVS?
Firstly I have recognized that I am totally a German cliché in all possible. I prefer beer, drink a lot of coffee and I
love cars and to organize everything in detail. Also I see my home country in a different light. I realized that Germany is a perfect place to live and work. It seems that Germans care really about everything. We have so many
possibilities to buy good and cheap food and clothes. And of course I like the friendly and safe atmosphere in
public life.
What are your tips for someone who wants to go with EVS?
Just do it! But if you would like to go abroad you should really want it. There will be a EVS crisis and, if you don’t
have a project or a country which you really like, you might get lost in your crisis and you won’t have anything on
which you can hold on.
What helped you to live this year in Latvia?
In crisis it is always the best not to be alone. Of course you have friends and family at home. But they are far
away from your local environment. Therefore I am very thankful that I have Dina. Our mentalities fit perfect together project without disturbing Southern habits. We understand each other without any problems and we
cheer each other up when somebody of us got sick or has problems. I especially remember our quality times in
busses or in Dinas kitchen. Thank you, Dina!
Your message to Hauss:
Thank you very much for the possibility to do my EVS in Hauss and not sending us home as we were very crazy
volunteers in the beginning! :) It is true when people say that EVS is changing lives. Just keep going on with your
mission in Latvia and focusing on new Hauss members and new EVS volunteers! Thank you for everything!
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Tobis intervē Dinu :
What are your 3 highlights in your EVS when you
look back?
School visit to Mazsalaca, Hausa vasaras nometne
and maybe the end of my Estonian classes, the
feeling that it is done now and it was ME who did it.
What have you learned from working in Hauss?
Well, definitely a lot. Organizing events, organization
leading, my communication skills were surtenly
boosted, especially with youth and school kids. Also I
am super greatful that I got to write projects, that was
something I was dreaming for some time already but
never actually did.
What have you been through one year abroad?
I went trough a lot of Tobis crises, some of mine, a lot
of culture shocks (both about Latvians and southern
people who i was living with). Sometimes felt
missunderstood and sad, sometimes totally on the top
of the world and useful. I guess I was proud of myself
more than ever before.
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What are your 3 highlights in your time in Latvia?
Well, firstly the most amazing feeling that I will most
probably remember whole my life – the moment I
received my Latvian language A level results and it was
A2 even though I was sure it it will be A1 or I won’t pass
at all. Just can’t describe the joy! Other highlight were
very nice summer nights with our Latvian friend Garais
and Tobi in my kitchen talking about everything and
waiting for the sun to come up. The 3rd was my
birthday that started off with Brainstorm concert in
Skonto!
What is your favorite place in Riga?
In a way I am still totally in love with the quiet center,
but somehow this is now so normal for me and other
places are more important. Places like YoYo where we
are allllllllllll the time with Tobi. Or Ala klub, that is
maybe not so much favorite but it is THE place where
we always go for a beer. And Kafka is curtainly a nice
place where to hide and work and have a cup of an
amazing coffee. AND Charlie pica as it is so cheap. And
talking about cheap places – Pelmeņi, I will curtainly
miss it. And Drogas, as I can’t imagine anymore buying
my stuff anywhere else. So, it comes out now that all
the places that are important for me now are the most
practical ones. Cause Riga is my home :)

What did you realize about Estonia while you were
on EVS?

What are your tips for someone who wants to go with
EVS?

I realized about Estonia that it is quite comftable and
nice to live there. That Estonians complain too much
about their state and living conditions and that
Estonia I moving on very fast in a lot of ways.

Check your working duties and place where you will live.
Think if this is really for you. If you think it is not, but still
want to go cause of some reason like you have a
girlfriend or boyfriend there or you really wanna live in a
warm country – don’t go. EVS can be such a great
experience when the project and your duties are
something you like. Don’t lose this change for minor
things like weather or some person that you like. And
also – it is totally natural and normal that time to time
you get tired and pissed when you are in new
environment and new country, that is part of the deal,
but from those things you learn and get stronger and
also integrate more into the community.
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What helped you to live this year in Latvia?
What made me live trough my year – for sure
Tobi. If i would have been alone on my project,
it wouldn’t have been the same. Also our
amazing Anna who is a coordinator from
heaven. She took care of us all the time and
was always nice and tried to meet all our
wishes and ideas. Coordinating is definetely

Your message to Hauss:
THANK YOU SO MUCH! Thank you for taking volunteers. Especially once again thanks to Anna who picked
us out and organized everything. I hope Hauss will take new volunteers. Cause it is hard to explain it to
people who have not been on EVS, but it really changes your life and you. For sure keep searching new
active members, the ones that we have met so far are super! And also, I hope when Hauss gets new
volunteers then people from Hauss are a bit more outgoing with them. It means that all our people in KM
are very nice and interesting and cool, but somehow nobody ever had time or initiative to show that to the
volunteers. With most of the Hauss people we truely hanged out for the first time in Hausa vasara
nometne. That should have happened earlier for sure. The next ones you have – take them out for a coffee
or a beer maybe, just to see how they are out side from office and who they are as people.
All in all – thank you for the most important year of my life! I hope I can be involved in Klubs Māja life after
my EVS as well, keep in touch, jā!
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Mūsu organizācijas sirdsapziņa Anna un prezidents Eduards koordinēja
brīvprāšu pienākumus, sekoja līdzi viņu darbiem un nedarbiem. :) Anna palīdzēja
brīvprāšiem ne vien iemācīties latviešu valodas pamatus, bet arī apgūt mūsu
valodas kultūru. Tie ir divi cilvēki, ar kuriem gada šķērsgriezumā, iespējams, Dinai
un Tobim bija visciešākā saskarsme. Tieši tādēļ brīvprāši, lai novērtētu viņu gadu
Latvijā, vērsās ar jautājumiem pie Annas un Eduarda.
Stāsta Anna...
Kādi bija trīs lielākie izaicinājumi darbā ar brīvprātīgajiem?
Vislielākā problēma, protams, bija tikšana galā ar Valsts kases konta radītajiem nebeidzamajiem sarežģījumiem
un birokrātijām. Citādi izaicinājums bija nepārtraukti atrast trīs līdzsvarus – starp brīvprāšu nodarbināšanu un
vaļas ļaušanu, starp darbu uzlikšanu un iniciatīvas gaidīšanu, starp angļu un latviešu valodu. Bet, lai arī ar
svārstībām kā jebkuram līdzsvaram, tas ir izdevies un priecīgi.
Kas ir trīs laimīgākie brīži no darba ar brīvprātīgajiem?
Vislielāko prieku man sagādāja abu brīvprāšu latviešu valodas prasmes – katrs brīdis, kad pārsteigumā dzirdu,
cik labi viņi runā latviski, vai redzu, cik pareizi ir uzrakstījuši kādu tekstu. Neapšaubāmi, arī A un B līmeņa
eksāmenu rezultāti bija prieks un lepnums. Citi labākie brīži noteikti saistīti ar ikdienišķajiem karstmaisiņiem ar
zemenēm – ja vēlaties zināt, kas tā par ēdienkarti, būs jājautā pašiem brīvprāšiem!
Ko Tu iemācījies šajā gadā, uzņemot brīvprātīgos?
Pats būtiskākais, ko mācīties varēja katru dienu, bija tas, ka nekas nekad nenotiek, kā iztēlots – vai nu labāk, vai
citādāk. Vēl atklāju, ka man ļoti patīk mācīt latviešu valodu un skaidrot tās kultūru. Un, protams, ka Rīgā ir maz
vietu, kur jauki paēst brokastis.
Ko Tu esi atklājis par Igauniju un Vāciju?
Visus secinājumus var apkopot vienā – abas šīs valstis ir reizē tik ļoti līdzīgas un tik ļoti atšķirīgas no Latvijas.
Ziņa brīvprātīgajiem :)
Tikai viena – nomainiet uzvārdus, lai varam jūs uzņemt vēlreiz! ;)
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Stāsta Eduards...
Kādi bija trīs lielākie izaicinājumi darbā ar brīvprātīgajiem?


Nepieciešamība piemēroties un rēķināties, ka projekts tā gaitā var mainīt uzsvarus un aktivitāšu
virzienus.



Pamošanās uz kopīgajām plānošanas brokastīm, kas reizi nedēļā deviņos no rīta notika kādā
centra kafejnīcā.



Viss projekts kā tāds, jo pieprasīja uzmanību visa gada garumā.
Kas ir trīs laimīgākie brīži no darba ar brīvprātīgajiem?

Kopīgi īstenotā vasaras nometne, darbu tikšanās brokastu rituāls un kopīgie ārpushausa notikumi.
Ko Tu iemācījies šajā gadā, uzņemot brīvprātīgos?
Kā šādu projektu īstenot un kā to darīt labāk un veiksmīgāk.
Ko Tu esi atklājis par Igauniju un Vāciju?
Dažādas vēsturiskas lietas, kultūras vērtības un kaut kādā ziņā arī pasaules redzējumu.
Ziņa brīvprātīgajiem :)
Hausa dīvāns un karsts maisiņš jūs vienmēr gaidīs Rīgā atpakaļ! :)
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