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«Ja neizkāpsi no sava komforta, nekad neuzzināsi, vai vari vairāk»
Mārīte Jankeleviča

Caur grūtībām uz uzvaru — 
šie vārdi uzplaiksnī prātā pēc 
sarunas ar Talsu novada domes 
deputāti un domes priekšsēdē-
tāja vietnieci attīstības, kultūras 
un sporta jautājumos Ilzi Indrik-
soni. Dzīve patiesi viņu rūdījusi, 
nežēlojot ar grūtībām, kas liktas 
uz pleciem. Tomēr tas darījis 
stipru, neatlaidīgu un ļāvis sa-
prast, cik nozīmīga ir cilvēka vēr-
tība un cieņpilna attieksme citam 
pret citu.
Bērnība kā «Emīla nedarbos»

I. Indriksone dzimusi 1974. gada 
29.  oktobrī. Viņa  ģimenē bija  pasta-
rītes, jo ir nepilnus divus gadus vecā-
ka māsa Liene un sešus gadus vecāks 
brālis  Gatis.  «Ja  godīgi,  vienmēr  iz-
baudīju,  ka  esmu  jaunākā.  Tam  bija 
savas  priekšrocības.  Atceros,  man 
skolā  nekad  nebija  jāuztraucas,  vai 
esmu ko piemirsusi, jo zināju, ka vien-
mēr varu lūgt palīdzību Lienei. Viņa 
lieliski  pildīja  vecākās  māsas  pienā-
kumus,»  spriež  Ilze.  Visspilgtākās 
bērnības  atmiņas  par  laiku,  kas  pa-
vadīts kopā ar brāli, nedaudz līdzīgas 
spēlfilmai  «Emīla  nedarbi»  —  labu 
gribot, sanākušas gan nepatikšanas ar 
vēžu ķeršanu Laidzes ezerā, aizraujo-
ties ar lieliskā loma tveršanu līdz vēlai 
naktij, gan piedzīvojumi, skatoties, kā 
brālis  cenšas  notvert  žurku,  izliekot 
ceļu līdz slazdam ar zivs gabaliņiem… 
Bērnībā  viņai  ļoti  patika makšķerēt. 
Lai arī tagad tam laiks atliek reti, no-
darbe joprojām patīk.
Pašlaik  brālis  dzīvo  Pierīgā  un 

strādā  uzņēmumā  «Tallink»,  kur 
atbild  par  informācijas  sistēmām. 
Savukārt māsa Liene pirms četriem 
gadiem slimības dēļ aizgāja tai saulē.
Nesēdēja, rokas klēpī salikusi
Jau  kopš  skolas  laikiem  Ilzei  pa-

ticis  sports  un  dažādas  aktivitātes. 
Viņa  sporta  skolā  trenējās vieglatlē-
tikā.  Kad  ļāva,  brīvajā  laikā  futbolā 
labprāt stāvēja vārtos vai tiesāja spē-
li. Interesants savulaik bija ugunsdzē-
sības sports, kur Ilze aktīvi darbojās. 
Atmiņā  ļoti  palicis  arī  tūrisma  pul-
ciņš.  «Sadalīju  laiku  dažādām  akti-
vitātēm. Nebiju  no  tiem,  kas  sēdēja 
klusi un mierīgi, rokas klēpī salikusi.»
Pēc Laidzes pamatskolas absolvē-

šanas I. Indriksone mācības turpināja 
tagadējā Talsu Valsts ģimnāzijā, kla-
sē ar matemātikas novirzienu, kas ir 
ģimenes  tradīcija.  «Pamatskolas  pē-
dējās  klasēs  bija  izjūta,  ka matemā-
tikas  stundās  man  paliek  garlaicīgi. 
Skolotāja  man  deva  papildu  uzde-
vumus,  lai nodarbinātu. Vidusskolas 
gados parādījās jauna tradīcija, kura 
arī  diezgan  ātri  pazuda  —  brīvais 
apmeklējums.  Tas  nozīmēja:  ja  labi 
mācies  un  ir  konkrēts  sekmju  līme-
nis,  iedod  kartīti,  kas  ļauj  apmeklēt 
stundas, kā grib. Protams, nākamajā 
semestrī  atzīmes  nedrīkst  būt  slik-
tākas. Kartīte  bija  nepieciešama,  lai 
garderobē  varētu  ātrāk  izņemt  ap-
ģērbu.» Vidusskolas laikā Ilze pievēr-
sās  tautiskajām  dejām. Mīlestība  uz 
to nav zudusi līdz šai dienai. Pašlaik 
domes priekšsēdētāja  vietniece dejo 
Pastendes kolektīvā «Spriganis». Kā 
viņa teic, tā ir patīkamā un lietderīgā 
apvienošana.  Veselība,  atslēgšanās 
no  ikdienas  rūpēm  un  problēmām. 
Galu galā — dejošana ir dzīvesveids.
Plašs izglītības lauks
1992.  gadā,  absolvējot  Talsu 

Valsts  ģimnāziju,  Ilze  nebija  pār-
liecināta,  ko  darīt  tālāk.  Kopā  ar 
draudzeni dodoties apskatīt vairākas 
skolas,  kur  turpināt  mācības,  viens 
no  variantiem bija Bulduru dārzko-
pības tehnikums (tagad — vidussko-
la). «Kad aizbraucu līdzi un redzēju 
to skaisto, sakopto vidi ar plašajiem 

«Pēc dabas esmu radoša reforma-
tore. Protams, jebkuram var gadīties 
kļūdas, bet nekas nav neatrisināms. 
Vienmēr esmu uzskatījusi — ja neko 
nedarīs, nekas arī nemainīsies,» spriež 
Talsu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Ilze Indriksone.

Daiņa Kārkluvalka foto

Māsai bija bail ro-
kās ņemt zivis, bet 
Ilzei tā nebija prob-
lēma.

Albuma foto

«Dejoju jau kopš 
bērnudārza. Spor-
ta dejas turpmāka-
jai dzīvei dod ļoti 
daudz,» uzskata Ilze 
Indriksone.

2016. gada saulgriežos. Ilze ar dzīves-
biedru Māri un visiem bērniem — vecāko 
dēlu Artūru, vecāko meitu Adelīnu, kam 
seko Valters un Eleonora.

apstādījumiem, lielo sporta zāli, siltu 
peldbaseinu… Lēmums bija skaidrs. 
Izglītība,  ko  ieguvu  Bulduros,  man 
nāk  līdzi  kā milzīgs  ieguvums  turp-
mākajai dzīvei.»
Pēc  tehnikuma  beigšanas  I.  In-

driksone  apprecējās.  Mamma  Ieva 
par  to  mazliet  pārdzīvoja,  bet  viss 
raiti  ritēja uz priekšu,  un  Ilze uzsā-
ka  mācības  Latvijas  Lauksaimnie-
cības  universitātē,  kur  ieguva  vides 
saimniecības  inženiera  kvalifikāciju 
un  vides  zinību  bakalaura  grādu. 
«Pabeidzu  studijas,  audzinot  dēlu. 
Saņēmu nenovērtējamu  atbalstu  no 
vīra Māra. Viņš saprata, ka izglītība 
ir  svarīga.  Šodienas  acīm  skatoties, 
saprotu, ka tas bija liels izaicinājums. 
Kā  piemēru  varu minēt  pirmo  ģeo-
loģijas un augsnes zinātņu praksi va-
sarā, kad devāmies uz Vaives dzirna-
vām (Cēsu novads). Pasniedzējs bija 
šokā,  ieraugot mani  ar  sešus mēne-
šus vecu bērnu ratiņos. Māsa speciāli 
brauca no Rīgas, lai palīdzētu auklēt 
bērnu.  Dzīvošanas  apstākļi  tur  bija 
skarbi: ūdens pieejams tikai strautā, 
gulējām  gultās,  kas  izgatavotas  no 
rupjiem dēļiem, ar malku kurināma 
plīts…»  ieskicē  I.  Indriksone. Ar  to 
izglītības  ceļš  jaunajai  sievietei  ne-
beidzās.  Iegūts  arī  maģistra  grāds 
vides  pārvaldībā,  studējot  Latvijas 
Universitātes  Ekonomikas  un  vadī-
bas fakultātē.
Nenomaldīties vāveres riteņa 
skrējienā
Ilzei  abi  vecāki  bija  pedagogi. 

Pirms  vairākiem  mēnešiem  «Talsu 
Vēstīs» varēja lasīt par mammu Ievu 
Indriksoni.  Tētis Gunārs  Indriksons 
jau devies Mūžībā.
Vecmāmiņa Ieva var justies lepna, 

jo viņai ir desmit mazbērni. Ilzei čet-
ri bērni, brālim Gatim arī četri, savu-
kārt māsai Lienei — divi.
Ilzes vecāki bērnus veduši izbrau-

kumos, daudz pavadījuši  laiku brīvā 
dabā.  Visas  atvases  mamma  reizi 
nedēļā  veda  uz  peldēšanas  nodar-
bībām Laidzes peldbaseinā un  sest-
dienās — uz pirti. Ilze uzskata, ka no 
mammas  mantojusi  mīlestību  pret 
dabu,  neatlaidību,  sīkstumu  un  gal-
venās dzīves vērtības. «Savukārt tētis 
ir mans vīrieša etalons. Tas ir gan labi, 
gan ne tik labi, jo es viņu atminos kā 
gādīgu tēti, kurš perfekti orientējās, 
kas mājās ir ledusskapī, un mammai 
par  to  nekad  nevajadzēja  uztrauk-
ties.  Viņš  vienmēr  atrisināja  visus 
saimnieciskos  jautājumus  un  orga-
nizēja ģimenes  izbraucienus pa visu 
Latviju. Viņš bija no tēviem, kurš ļoti 
komunicēja  ar  bērniem.  Piemēram, 
mēs  kopā  ravējām  biešu  vagas.  Es 
vienā vagā, viņš — otrā. Varētu šķist: 
kur vēl monotonāku un briesmīgāku 
darbu! Bet to, ko paspējām izrunāt, 
kamēr  ravējām,  vēl  tagad  atceros, 
un  vagas  galā  ir  pārsteigums —  jau 
izravēts!?»  Joprojām  atmiņā  ir  tēta 
ceptās pankūkas no rītiem. Uzputo-
tā olbaltumā iecilāta mīkla un cepta 
pieclapu formiņu pannā… Ģimenes 
galvam  vaļasprieks  un  otrs  algotais 
darbs, ko veica papildu matemātikas 
skolotāja  darbam,  bija  fotogrāfēša-
na. «Tāpēc man bija vairāk bilžu nekā 
citiem tajā laikā,» bilst I. Indriksone. 
Gunārs bija arī aktīvs šaha spēlētājs. 
Aizrāvies  ar  korespondentu  šahu, 
kas  nozīmē —  šahs  pa  pastu.  «Kad 
bērnībā atgriezos mājās pēc ballītēm 
vai pasākumiem, viņš mani vienmēr 
sagaidīja vestibilā pie šaha galdiņa.»
Tagad Ilzei ir savi bērni, ko audzi-

nāt un par ko uztraukties, — Artūrs 
(22 gadi), Adelīna (17 gadi), Valters 
(15 gadi) un Eleonora (2 gadi). Vecā-
kais dēls patlaban studē Jāzepa Vīto-
la Latvijas Mūzikas akadēmijā (pia-
nists), bet vienlaicīgi papildina savas 
prasmes klavierspēlē Zviedrijā. Pērn 
vienu  gadu  pasniedza  klavierspēli 

Talsu  mūzikas 
skolā. Adelīna 
pašlaik  mācās 
Talsu  Valsts 
ģimnāzijā,  un 
mamma ir 
priecīga,  ka 
meita izaugusi 
no  pusaudžu 
vecuma,  jo  ar 
katru dienu 
aizvien  vairāk 
izjūtams  Ade-
līnas  atbalsts 
ne  tikai  prak-
tiskā,  bet  arī 
emoc i onā l ā 
līmenī. Valters 
mācās  Talsu 
2.  vidusskolā, 
un  Ilze  viņu 
raksturo  kā 
ļoti patstāvīgu. 
«Man  šķiet, 
ka  viņam 
piemīt  visas 
u z ņ ēmē j am 
nepieciešamās 
prasmes.»  Sa-
vukārt meitiņa 
peciņa apmek-
lē bērnudārzu. 
«Viņa  ir  ļoti 
liela  runātā-
ja,  stāstniece. 
Jau kopš iemācījās staigāt, devāmies 
garās pastaigās pa Talsu pauguraini, 
un viņa to ļoti izbaudīja. Pēc tik ilga 
laika, kad pārējie bērni jau izauguši, 
ļoti  tveru  katru mirkli,  kā  viņa  aug 
un  domā.  Tā  ir  liela Dieva  dāvana. 
Citādāk  tajā  vāveres ritenī  var  aizri-
pot ļoti ātri, un ne tajā virzienā, kur 
vajadzētu. Bērni, ģimene ir galvenās 
dzīves  vērtības.  Viņu  dēļ  arī  esmu 
izvēlējusies  dzīvot  Talsu  novadā, 
dzimtajā pusē, lai arī jaunībā domā-
ju, ka gribu dzīvot  lielpilsētā, nevis 
laukos. Tagad  novērtēju  tos  brīžus, 
kad  svētdienas  rītā  ar  naktskreklu 
mugurā un kafijas krūzi  rokās varu 
iziet ārā, pasēdēt uz laipiņas, baudīt 
karsto dzērienu un klausīties putnu 
dziesmās.»
Ilze  uzslavē  dzīvesbiedru  Māri, 

kurš  ir  ļoti  liels  atbalsts.  Viņš  bijis 
klāt  visu  bērnu  dzimšanas  brīdī,  un 
1995. gadā, kad dzima Artūrs, tā ne-
bija  ierasta  prakse.  Tagad  viņš  lab-
prāt  iet  pastaigās  un  izbauda  laiku 
ar Eleo noru,  pat  kopīgi  lēkā  uz  ba-
tuta.  Pateicoties  dzīvesbiedram,  Ilze 
lidojusi  ar  deltaplānu  un  izlēkusi  ar 
izpletni. «Nenožēloju, ka to izdarīju. 
Vienmēr esmu teikusi: katram dzīvē 
jāpamēģina izdarīt ko neprātīgu, pār-
varēt sevi un iziet no ierastās komfor-
ta zonas,» uzskata I. Indriksone.
Kā raibs dzeņa vēders
Deputāte  ar  entuziasmu  stāsta 

par ģimenes māju Talsu paugurainē, 
kuru  projektējusi  draudzene,  arhi-
tekte, un ieteikusi Holandē noskatī-
tu  ideju — zaļo  jumtu. Un nevis  ar 
zāli, bet laimiņiem. Divus gadus vai-
roja un audzēja stādiņus, pētīja lite-
ratūru, kā mūsu apstākļos 30 grādu 
leņķī  to  izdarīt. Rezultāts attaisnoja 
smago darbu. «Paverot guļamistabas 
logu, pretī veras ziedoši  laimiņi, zu-
mošas bitītes un putniņi. Pašlaik tas 
nokrāsojies  rudenīgi  sārts,»  ainavu 
uzbur Ilze. Viņa ar savām zināšanām 
par  dārziem  un  ainavām  vairākkārt 
dalījusies,  rīkojot  tikšanās  reizes  ar 
cilvēkiem vairākās novada vietās.
«Cenšos  izmantot  iespējas,  kas 

man  dotas,  jo  vienmēr  ir  izjūta,  ka 
nožēlošu to, ko nebūšu izdarījusi, ne-
vis otrādi. Protams, tas nenozīmē, ka 
iesaistos it visā, bet, ja redzu iespēju 
sevi  pilnveidot  kā  personību,  kāpēc 
ne?  Ja  neizkāpsi  no  sava  komforta, 
nekad neuzzināsi, vai vari vairāk. Un 
tā ir līnija, kurai apzināti gribu kāpt 

pāri,  jo  tikai  tad  varu 
uzzināt, ko vēl varu iz-
darīt.»
Deputātei  ir  plaša 

darba  pieredze.  Pēc 
augstskolas  absolvē-
šanas  viņa  strādāja 
Talsu  pilsētas  domē 
attīstības  plānošanas 
nodaļā par plānotāju. 
Viņa bijusi pašnodar-
bināta  persona,  snie-
dzot  dārza  projektē-
šanas  un  ierīkošanas 
pakalpojumus.  Vēlāk 
viņai piedāvāja darbu 
Kurzemes plānošanas 
reģionā par sabiedris-
kā transporta maršru-
tu  tīkla  plānotāju,  un 
pēc  nepilna  gada  Ilzi 
uzrunāja  a/s  «Talsu 
autotransports»,  lai 
viņa  vadītu  pasažieru 
pārvadājumu  daļu. 
Lai arī cik ļoti pozitīva pieredze uz-
ņēmumā piedzīvota ar pārējiem dar-
biniekiem, diemžēl, atgriežoties pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma, uzņē-
muma  vadība  Ilzei  pateica,  ka  viņa 
vairs nav vajadzīga. Tam sekoja grūts 
laika periods ar tiesāšanos un izlīgu-
mu, kā rezultātā jaunā māmiņa saņē-
ma morālā kaitējuma atlīdzību. Pēc 
tam dzīve piespēlēja jaunas iespējas, 
un I. Indriksone varēja izmantot stu-
diju laikā iegūtās zināšanas meliorā-
cijas sistēmu projektēšanā.
Kāpēc politika?
Strādājot Talsu pilsētas domes at-

tīstības plānošanas nodaļā, Ilze iepa-
zinās ar tā laika Talsu Valsts ģimnā-
zijas direktori Ingunu Raitumu, kura 
bija arī apvienības «Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK»  Talsu  nodaļas  vadītā-
ja. «Acīmredzot viņa manī  saskatīja 
pietiekami lielu degsmi, patriotismu 
un vēlmi iesaistīties sabiedriskās ak-
tivitātēs.  Tā  es  pirmo  reizi  nokļuvu 
pašvaldību  vēlēšanu  kandidātu  sa-
rakstā.»  Pirmo  reizi  deputāta  man-
dātu I. Indriksone ieguva 2013. gada 
vēlēšanās. Šī gada vēlēšanās papildu 
deputāta  mandātam  viņa  ievēlēta 
arī  domes  priekšsēdētāja  vietnieka 
amatā  attīstības,  kultūras  un  sporta 
jautājumos.  «Pēc  dabas  esmu  rado-
ša  reformatore.  Protams,  jebkuram 
var  gadīties  kļūdas,  bet  nekas  nav 
neatrisināms. Vienmēr  esmu uzska-

tījusi —  ja  neko  nedarīs,  nekas  arī 
nemainīsies. 
Pārsteigta  par  šo  vēlēšanu  re-

zultātiem  neesmu,  jo  bija  izjūta,  ka 
noteikti vajadzīgas pārmaiņas. Četri 
gadi nav  ilgs  laiks, bet  ir  jādara viss 
iespējamais,  lai  iedzīvotāji  sapras-
tu — mēs strādājam citādāk, un viss, 
ko  darām,  ir  viņiem,»  teic  domes 
priekšsēdētāja vietniece.
Viņasprāt, ikdienā nenovērtējam, 

ka mums  ir brīva, neatkarīga valsts. 
«Ir  tik  sāpīgi  skatīties uz  tām ģime-
nēm,  kas  brīvprātīgi  vai  piespiedu 
kārtā pamet Latviju… Jo ar  to mo-
mentu viņi zaudē saikni ar dzimteni. 
Un cik daudzās ģimenēs bērni vairs 
nemāk  runāt  latviski!  Viņi  ir  pazu-
duši  Latvijai  un  vecvecākiem…  Šī 
ir  vienīgā  vieta  uz  zemeslodes,  kur 
varam būt mēs paši un darīt, ko gri-
bam.
Ļoti  būtiskas  ir  cilvēciskās  vērtī-

bas. Sāpīgi noskatīties, ka cilvēki, lai 
kaut ko sasniegtu vai pierādītu, ir ga-
tavi otru cilvēku noliegt un apšaubīt 
viņa vērtību. Mēs nevaram zināt par 
otru — kāpēc  viņš  ir  tur,  kur  ir,  kā 
viņš tur nokļuvis, kāpēc viņš attiecī-
gi rīkojies. Mēs nedrīkstam lemt par 
otru  vai  nosodīt.  Vienmēr  ir  jābūt 
cieņpilnai  attieksmei  pret  jebkuru. 
Nekad  nedari  otram  to,  ko  negribi, 
lai  dara  tev,»  mudina  aizdomāties 
I. Indriksone. 

Ar vecākiem, māsu un brāli. Ilze — no 
kreisās.


