“KO DARĪT, KAD NAV
KO DARĪT???”
Mūsu,
Saldus
novada
pašvaldības
Rubas
speciālā
internātpamatskola atrodas Rubā-mazā Lietuvas pierobežas
pagastā 50km no novada centra Saldū, 120km no Rīgas, ar staciju
“Reņģe ” un noņemtām dzelzceļa sliedēm. Pagastā cilvēki atraduši
darbu 2 skolās, 3 veikalos, pagastā, ambulancē. Ir 3-4 lielas
saimniecības, kur darbs ir sezonas laikā. Žēl, bet nav nevienas
ražotnes vai uzņēmums, kur būtu nepieciešami darbinieki. Protams,
labāk un saistošāk būtu runāt par attīstītu, augošu lauku
saimniecību, kuru atbalsta ES finansējums, ir sekmīga ražošana un
noieta tirgus. Bet ko darīt cilvēkiem, kam nepieder lieli īpašumi,
tehnika… vai kuri nav vienkārši bijuši īstajā vietā un īstajā laikā.
Tāpēc mēs izvēlējāmies Mitkus ģimeni-cilvēkus, kas pēc kolhoza
likvidēšanas atrada iespēju izdzīvot. Mācījās, nepagura, darīja un
izdarīja.

Mācīties nekad nav par vēlu…..
Vandu Mitkus apciemojām pastā, kur viņa ir
pasta priekšniece. Pastā nu jau būs
pavadīti 20 gadi, 10 gadus Vanda bijusi
pastniece, mācījusies, tad varējusi strādāt
par pasta priekšnieci. Bet darbs ir tikai ½
slodze, tāpēc Vandas bizness ir rukši.
Tiek tirgoti sivēni, gaļa. Brīvās minūtes
paiet puķu un dārzeņu dobēs, mazbērnu
palutināšanā un kopīgos atpūtas brīžos.

Es vienmēr palikšu Latvijā un laukos…
Tā mums atbildēja Mitkus ģimenes vecākā
meita Baiba. Pēc Saldus 2. vidusskolas
komercklases beigšanas izmācījusies par
grāmatvedi, atgriezusies Rubā, strādājusi
par pārdevēju. Nu dēli uzsākuši skolas
gaitas un Baiba darbu atradusi pagasta
Dienas centrā. Tomēr tiek meklēta iespēja
kaut nedaudz nopelnīt-ar rokdarbiem, ar
gliemežu uzpirkšanu pavasarī. Brālis
Māris gan kopā ar ģimeni devies darbos uz
Angliju. Jaunākā māsa Santa strādā Rīgā.

Lēni, rāmi, bet pamatīgi…
Ar Edi Mitku tiekamies viņa vienā no bišu
dravām. Bites un koks ir viņa mūža
mīlestība. Tas palīdzējis grūtajos laikos
pēc kolhoza likvidēšanas, kad Edis
strādāja būvbrigādē. Vispirms bija savs
neliels gateris, tad tika iekārtota
kokdarbnīca. Tā darbi rit – vasarā bišu
dravā, ziemā - kokdarbnīcā. Daudzi
pagasta ļaudis slavē Eda medus garšu,
daudziem Edis gatavojis gan krēslus,
gultas, durvis, vai vienkārši izzāģējis latas
siltumnīcu būvei. Tā ir viņa peļņa.

Darbam klāt ir sirds siltums…
Nu jau 20 gadus Mitkus ģimene dzīvo pašu
celtajā mājā, kur katrs stūrītis ir simtreiz
pārdomāts, pakāpiens, logi, durvis paša
gatavoti. Arī dekoratīvā sēta ap māju ir
Eda roku darbs.

Edis ir ne tikai cilvēks “ar zelta rokām”, labs
tētis meitām un dēlam, bet lieliskais opis,
kurš divreiz nedēļā ved mazdēlus uz 70
km tālajiem Brocēniem uz hokeja
treniņiem. Pat iedomāties nevar, ka Edim
ir sava hokejista forma un viņš ar
senioriem spēlē hokeju, kamēr puikas
trenējas. Bet tikai ar savām domām un
plāniem Edis ir laivā ar makšķeri rokā, jo
ir kaislīgs makšķernieks.

Naudā nav laimes. Prieks grib, lai viņu
meklē…
Tādas atziņas radās visiem kopā. Jo ļoti
daudziem no mums arī ģimenēs ir līdzīgas
situācijas, kad laukos nav darba.Tāpēc varam
mācīties, ka ar labu gribu, mērķtiecību un
izturību katrs var atrast iespēju kā izdzīvot
laikā, kad jādomā, ko darīt, kad nav ko darīt.
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