29. novembrī Rugāju novada vidusskolas skolēniem bija tikšanās ar mūsu
novadnieci, zaļā dzīvesveida atbalstītāju un aktīvisti, Eglaines pamatskolas
absolventi Mairitu Lūsi.

Par sevi viņa teic tā:” Par vides tēmām interesējos jau kopš pirmajiem
augstskolas gadiem. Nevaru pateikt tādu lielu brīdi, kad sapratu, ka vide ir
svarīga. Par vides tēmām sāku interesēties pamazām un šī interese lēnām
pārvērtās par nozīmīgu manas dzīves daļu. Man ļoti patīk skaitļi un grafiki,
tāpēc lielākā nozīmē manai interesei par vidi nāk no tā, ka statistiski vides
problēmu rādītāji ir tie, kas uzlabojas vislēnāk (vai arī pasliktinās), kamēr
sociālās problēmas, gan nabadzība, gan izglītības trūkums, gan bērnu mirstība,
strauji uzlabojas. Mani uztrauc tas, ka mūsu šī brīža diezgan ērtās dzīves,
mobilie telefoni, lielveikali un ceļojumi, noplicina zemi un samazina iespējas, ka
mūsu bērni varēs izbaudīt labāku vai vismaz tik pat labu dzīvi.”

Ikdienā Mairita strādā IT uzņēmumā, lai gan pati IT nav studējusi. Savu
darbu viņa ieguvu valodu zināšanu dēļ, tāpēc noteikti iesaka jauniešiem
padzīvot arī ārpus Latvijas. Darba devēji novērtē šādu pieredzi. Gan valodu,
gan kultūras zināšanas ir ļoti vērtīgas. Palīdzēja arī tas, ka pati savā nodabā
bija mācījusies programmēšanu un ar datoriem ir uz Tu.
Mairita teic: “Iepriekš strādāju vairākās vides organizācijās gan Spānijā, gan
Argentīnā, bet tieši tagad, strādājot sabiedrībai saprotamākā darbā, spēju
panākt, ka cilvēki manī ieklausās. Darbu apvienoju ar savām aktivitātēm
plānojot laiku. Reizēm gan šķiet, ka stundu dienā ir par maz, bet uzskatu, ka ir
krietni interesantāk un vērtīgāk lasīt, izglītoties un strādāt kopā ar citiem līdzīgi
domājošiem cilvēkiem. Uzskatu, ka katram vajag mēģināt atrast kādu aktivitāti
ārpus darba, lai dzīve nebūtu tikai darbs un mājas. Vai tas būtu koris, hokeja
komanda vai dzīvnieku patversme - reizēm pat tas ir vienalga. Man ir svarīgi,
lai mana atbilde uz jautājumu "kas es esmu", iekļautu ne tikai manu darbu un
ģimenes attiecības, bet arī kaut ko ārpus šīm divām pasaulēm.”
Mairita akcentēja, ka brīvprātīgais darbs jauniešiem ir lieliska iespēja iegūt
pieredzi. Viņa ir koordinējusi projektus un daudz runājusi cilvēku priekšā arī kā
brīvprātīgā. Šādas spējas novērtēs jebkurā darbā. Turklāt, brīvprātīgais darbs
ļauj saprast, kas ir tas, ko patiešām gribas darīt. Tā ir lieliska iespēja satikt
jaunus cilvēkus un pamērcēt kājas dažādās vidēs. Protams, arī cilvēki ir svarīgi:
lielākā daļa Mairitas draugu nāk no kopīgām aktivitātēm un piedzīvojumiem
organizējot pasākumus un plānojot aktivitātes.

