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Maršrutā Gulbene – Rietava 

 

Labas! Aš esu Jana, o ji – Inga. Turime dovanu jaunimo centrui! Tā mēs, jaunatnes 

darbinieces no Lejasciema un Rankas, sākām savu svētku uzrunu Rietavas pašvaldības 

jauniešu centra „Aura” 1 gada jubilejas pasākumā. Sen nav piedzīvots, ka, pasakot vienu 

vārdu, zāle ir sajūsmā... Nu gluži kā Latvijā. – Labdien! Kā tev šodien klājas? – Forši! Tu nu 

gan labi runā latviski! – What...? 

Ieskats vēsturē. Nu jau kādu laiku Gulbenes novada jaunatnes darbinieki, kuru priecīgā kārtā 

kļūst aizvien vairāk, draudzējas ar domubiedriem no Rietavas pašvaldības Lietuvā. Ir dzirdēts, 

ka sadarbība jaunatnes jomā ir sākusies ar Anitas no JK „Dēms” un Egidijus no Rietavas 

sadarbību jauniešu projektos. Apgalvot, ka tā ir patiesība, var tikai viņi, jo mana (aš esu Inga) 

darbība jaunatnes jomā tik sena diemžēl nav. Ko tas nozīmē? To, ka viss notiek ilgāk par 3 

gadiem, cik noprotu, vismaz divtik ilgāk. 

Tagadnes situācija. Jāteic, ka sadarbība iet plašumā un dziļumā. Protams, pati jau neiet 

nekur, ja nav cilvēku, kas par to rūpējas. Tas ir tāpat kā ar visparastāko draudzību – pāris 

reizes nesatiecies iedzert čaju ar medu (šo frāzi aizņēmos no kāda Twitter lietotāja, ceru, ka 

atvainos) un nesaproti, kādēļ tev vairs nezvana! Mums, Gulbenes novada jaunatnes 

darbiniekiem un entuziastiem, gribas, lai mums zvana, raksta, sūta labas domas, un, 

protams, protams, - priecājamies par iespēju satikties klātienē. Šoreiz – jūnija sākumā – 

devāmies uz Rietavas atvērtā jauniešu centra „Aura” gada jubilejas pasākumu. Jāsaka, bija 

tāds gadījums – pagājušā gada jūnija sākumā netīšām, bet varbūt ļoti tīši gadījos Rietavas 

jauniešu centra atvēršanā, un man bija pat gods turēt sarkano lentīti. Šogad ar patiesu 

interesi skatījos, kā 360 dienās var izmainīt pasauli – no mēbeļu zīmējumiem uz A4 lapām 

nokļuvām realitātē ar biljardu, galda tenisu, virtuvi, datoru, skandām (latviski runājot, 

tumbām)... Nu ļoti jauki! Mūs pat ar klātbūtni pagodināja Lietuvas TOP dziedātāja Jazzu (es 

jau neteikšu, ka koncertu apmaksāja kāds politiķis ar izcelsmi no kādas nelielas, bet jaukas 

vietas Žemaitijā, un tā vien liekas, ka tuvojas vēlēšanas) un lietuviešu Normunds Rutulis jeb 

Vincentas Linkevičus, kurš pats ir no kādas jaukas vietas Žemaitijā. Bet katrā ziņā – lietuvieši 

prot pārsteigt ar vērienu un augstu kvalitāti. Mums viss vēl priekšā, jo gaidām jauniešus no 

Rietavas projektam „Kilograms piederības” Stāmerienā, un tad vēl bez Anitas projekta 

eksistē arī Gunas projekts (es te citēju Lietuvas partnerus)... Proti, visas iespējas parādīt savu 

vērienu, un pilnīgi noteikti tas būs iespējams novada svētku laikā Stāmerienā 7. jūlijā, jo kas 



gan ir Jazzu, ja salīdzinām ar Anmary, un kas ir jauniešu pasākums, salīdzinot ar grandiozo 

Stāmerienas gredzenu! Tu taču arī tur būsi? Nu re, es arī. Iedzersim čaju ar medu? 

Nākotne. Hmm... Skatos TV raidījumu Gāzi grīdā (tad redz, kad strādā jaunatnes darbinieki...) 

un domāju. Mūsu kopīgajā sadarbībā, gribas apgalvot, gāze grīdā ir jau tagad, un nu ir 

jāskatās, uz kuru pusi ved ceļš. Priekšpēdējais līkums, jācer, nepienāks tik drīz, un mums vēl 

maršrutā daudz kontrolpunktu sasniedzami. Jācer vienīgi, ka tos sasniegsim lido kā kadiljaks, 

dzel kā bembis stilā un pierādīsim, ka dzīvojam 21. gadsimtā. Bet var arī ar zirgu un kulbā. Ja 

arī lēnām uz priekšu, tad vismaz ar stilu!  

Gero vakaro! 

Inga Deigele, Lejasciema jauniešu centra „Pulss” vadītāja 

 

P.S. Starp citu, lai sasniegtu Rietavu, ir jāpabrauc garām vismaz 20 zirgiem un 5 Latvijas (?) 

zilajām govīm. Vai tad pasaulē maz tik daudz ir? Mūsmājās viens... 

P.S.P.S. Paldies Gunai Švikai un Lienei Dembovskai par maršruta Gulbene – Rietava tehnisku 

nodrošināšanu! 

P.S.P.S.P.S. Un esam izveidojuši Gulbenes un Rietavas pašvaldību sadarbības logo. Ja redzi 

kādu dīvainu gulbjulauvu (G burtu ar gulbja galvu un R burtu ar lauvas kāju) – tie esam mēs! 

Un, tici man, - redzēsi! 

 

 


