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MIKS MUIŽARĀJS ir jauns Saldus iedzīvotājs. Saldus ir pil-
sēta Latvijā ar mazliet vairāk nekā 12 000 iedzīvotāju. 

Līdzīgi daudziem citiem 20-gadniekiem, neskatoties uz 
pieķeršanos savai zemei un savai ģimenei, kā arī tam, ka vi-
ņam bija darbs televīzijā, kādu dienu Miks nolēma pamest 
savu mierīgo un rutīnas dzīvi un doties jaunu piedzīvojumu 
meklējumos.

Viņa ceļojums sākās Etiopijā. Tur viņš daudz ko iemācī-
jies un apguvis kādu ļoti svarīgu mācību – tā vietā, lai tikai 
ņemtu, labāk ir kaut ko dot sabiedrībai. Strādājot Addis Abe-
ba universitātē, viņš atklāja starptautiskās sadarbības pasauli 
un saprata, ka šis būs arī viņa ceļš. Nākamais viņa ceļš veda 
uz ASV, lai studētu starptautisko attīstību Ņujorkas univer-
sitātē. Pēc universitātes diploma iegūšanas Miks vēl vairākus 
gadus turpināja ceļot, liekot lietā savas zināšanas dažādās pa-
saules nabadzīgākajās valstīs, piemēram, Ekvadorā un Timor 
Leste. Taču pēc visiem ceļojumiem pienāca diena, kad Miks 
juta, ka ir jāapstājas. Kaut kas viņam teica, ka ir brīdis, lai 
kaut ko darītu savas valsts labā. Tā 2016. gadā viņa garais ce-
ļojums noslēdzās. Miks atbrauca mājās, un atgriešanās Saldū 
iezīmēja jauna stāsta sākumu. 

MIERS UN
TAISNĪGUMS

Apstākļi sakrita tā, ka tūlīt pēc at-
griešanās Miks piedalījās sabiedriska-
jā apspriešanā, ko organizēja vietējie 
aktīvisti par jauna bīstamo atkritumu 
poligona izveidošanu tikai 600 metru 
attālumā no pilsētas. Tā bija trešdie-
na, un pusdienlaikā sanāksmē piedalī-
jās vairāk nekā 300 cilvēku. Iedzīvotāji 
bija labi informēti un apņēmības pilni 
atmaskot šīs iniciatīvas radīto apdrau-
dējumu sabiedrības vides un sanitāra-
jai drošībai. Miks ļoti labi atceras to 
dienu, kad viņš lūkojās uz dusmīgo 
pūli, kas bija vienots un apņēmības 
pilns cīnīties par kopējo labumu. Šis 
spēks viņu pārsteidza. Tāpēc sanāks-
mes beigās Miks ierosināja pārveidot 
šo atsevišķo iniciatīvu par patiesu un 
pastāvīgu organizāciju.

Tā tika dibināta Saldus Aizsardzī-
bas biedrība. Organizācija dzima, lai 
cīnītos pret piesārņojoša industriāla 
objekta izveidošanu. Nav noslēpums, 
cik grūti ir uzvarēt cīņu, kad neliela 
kopiena saskaras ar milzīgas korporā-
cijas pretsparu un vietējām un valsts 
iestādēm, kas to aizstāv. 

Objekts vēl joprojām ir atvērts, 
darbojas un piesārņo, joprojām nori-
sinās tiesvedība. Daļējā sakāve Saldus 
Aizsardzības biedrību nav apturējusi. 
Šodien organizācija ar lielu apņēmību 
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veicina sabiedrības aktīvu un kons-
truktīvu līdzdalību vietējās pašvaldī-
bas lēmumu pieņemšanas procesā, 
un, pateicoties tam, pašvaldībai ir kļu-
vis arvien grūtāk pieņemt pretrunīgus 
lēmumus, kas vērsti pret kolektīvajām 
interesēm. 

Piedzīvojot darbības pacēlumus 
un kritumus, Saldus Aizsardzības 
biedrības iesaistīšanās politiskajās 
debatēs noteikti ir saviļņojusi dzīvi 
mazajā pilsētiņā, kas ir gatava cīnīties 
par savām tiesībām. Mikam šis ir tikai 
jauna ceļojuma aizsākums. Šoreiz tas 
būs ceļš uz Saldus reģiona ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanu visas sabied-
rības interešu labā.
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