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NEDĒĻAS VIESIS

«Ja man kaut kas ir, gribu, lai tas būtu arī otram»
Agrita Blumberga

Bijušo Laidzes pagasta pārval-
des vadītāju un ilggadējo Laidzes 
profesionālās vidusskolas pa-
sniedzēju Ievu Indriksoni dzīve ir 
nesusi cauri ne vienai vien vētrai. 
Taču, neskatoties uz piedzīvota-
jiem zaudējumiem, viņa nenogur-
stoši turpina darboties sabiedrī-
bas interesēs. Kundzes nelielajā, 
taču visnotaļ gaumīgi iekārtotajā 
dzīvoklī valdošā noskaņa ļauj iz-
darīt secinājumus gan par viņas 
spēcīgo personību, gan vēlmi aiz 
sevis atstāt ko paliekošu.

Savu bērnību Ieva raksturo kā 
skarbu un skumju laiku. «Esmu dzi-
musi 1943. gada 16. maijā Usmas pa-
gasta «Līdumniekos». Vecāki manai 
mammai un tētim bija uzdāvinājuši 
pusi no sava zemes gabala. Pēc kā-
zām viņi tur uzcēla māju, viena meita 
jau bija piedzimusi, un tad piedzimu 
es. Tēvs tai rītā Engures upes kras-
tā netālu no vietas, kur upe iztek no 
Usmas ezera, iestādīja trīs ievas. Tad, 
kad man bija 50 gadi, viena no ievām 
tur vēl bija,» saka kundze.
1945. gada pavasarī
pasaulē nāca Ievas brālis Mārtiņš, bet 
viņas tēvu pēc Vācijas kapitulācijas ap-
cietināja. Toreiz viņai bija vien divi gadi. 
«Šorīt skatījos un domāju — biju tikpat 
jauna, cik pašlaik ir mana mazmeitiņa 
Eleonora. Vēl vakar viņa man teica: 
«Ome, nāc apsēsties, parunāsim.» Tad 
mēs runājam par kokiem, par putniem. 
Iedomājos, kā tas toreiz bija — brālītis 
vēl bija mammai pie krūts,» stāsta Ieva. 
Skarbu likteni piedzīvoja arī pārējie ģi-
menes locekļi — brālis, saslimstot ar 
difteriju, nomira sešu gadu vecumā, sa-
vukārt māsa šo pasauli atstāja 14 gadu 
vecumā. Brīdī, kad nomira Ievas brālis, 
bērni jau bija izšķirti. Tolaik izpildko-
miteja lēma ģimenes māju atdot kolho-
zam, un mamma, sūtot tēvam paciņas 
uz apcietinājuma vietu, bija saaukstē-
jusies un saslimusi ar tuberkulozi.

Drīz vien Ievu paņēma vectētiņa 
māsa, kura dzīvoja netālu no Ugāles. 
«Vakarā man atbrauca pakaļ, atce-
ros, ka ratos salika manas drēbītes, 
lielie visu norunāja, un mēs braucām, 
kamēr palika tumšs. Redzes un izjū-
tu atmiņā man vēl tagad saglabājies 
brīdis, kad man teica: «Nu nāc, iesim 
iekšā.» Virtuvē pret logu bija garš 
galds, katrā pusē — soli, vakariņas 
bija sagatavotas; mani nosēdināja, 
ielēja zupu, bet tur burkāni. Man 
tik šausmīgi negaršoja, ka neēdu. Šīs 
izjūtas uzkrājās, un tā tur arī neieju-
tos,» piedzīvotajā dalās Ieva.
Noslēdzot skolas gaitas
pirmajā klasē, viņa devās apciemot 
mammu, kuru kopa vecmāmiņas mā-
sas. Ieva stāsta: «Mani aizveda tikties 
ar mammu, un tad atkal ir redzes at-
miņa: iegāju, vienu brīdi pacēlās sega, 
un tad redzēju, ko nozīmē dilonis. Tajā 
pašā vasarā Jāņu rītā mamma nomira. 
Viņa bija gaiša sieviete, blondām, ga-
rām bizēm.» Pēc bērēm meitenei bija 
jādodas atpakaļ, taču brīdī, kad vectē-
tiņa māsa ienāca istabā un teica: «Ie-
viņ, savāc savas mantas, brauksim uz 
mājām», viņa aizskrēja uz otru istabu 
un vairs negāja klāt. Šīs izjūtas Ievu 
pārņēma pēkšņi, un viņa vēl šodien 
nespēj izskaidrot, kas īsti notika. Drīz 
vien bērēs izcēlās skandāls, jo vectēti-
ņa māsa uzskatīja, ka Ievas krustmāte  
meiteni noskaņojusi pret viņu.

 Pēc laika, kad kaislības bija nori-
mušas, Ieva sāka dzīvot pie krustmā-
tes. «Krustmātei pašai bija dēls, un mēs 
augām kā brālis un māsa. Parasti, ejot 
uz Usmas skolu, sapulcējāmies padsmit 
bērni un devāmies pāri ezeram. Rude-
nī ezers aizsala, krastā bija sekls, un le-
dum cauri varēja redzēt zivtiņas. Bērni 

Bērnību meitene pavadīja kopā ar vectēti-
ņu jeb grospapu (no kreisās), krustmāti Olgu, 
krusttēvu Ansi un audžubrāli Herbertu.

«Man lielāko gandarījumu dod tas, ko esmu 
izdarījusi, un šķiet, ka palicējiem varu atstāt ko 
vērtīgu,» teic Ieva Indriksone.

Daiņa Kārkluvalka foto

Attēlā — vīra krustmeita Ani-
ta, dēls Gatis, vīrs Gunārs, mei-
ta Ilze (no kreisās) un Liene.                

Albuma foto

Kopā ar mazbērniem: Verneru (no kreisās), Artūru, Annu, 
Adelīnu, Mariju, Georgu, Elizabeti, Gunti un Valteru.

bija iemācījušies, ka, uzsitot pa ledu, 
zivtiņas apdullst, un, uztaisot nelielu 
aliņu, tās var izņemt ārā. Es arī biju 
tajā barā, un, kad viens ar to koku atvē-
zējās, trāpīja man tieši pa galvu. Tā nu 
apdullusi gulēju, un pamostoties man 
visapkārt bija galvas, kas skatījās — ir 
dzīva vai nav. Sitiens bija pamatīgs. 
Krustmātei teicām, ka skolā, ejot uz 
ēdnīcu, mūs pagrūda lielie puikas. 
Krustmāte tam noticēja, kaut arī viņa 
mūs ļoti kontrolēja. Katram bija savs 
pienākums. Vienreiz lasīju grāmatu, 
pie loga pienāca krustmāte un teica: 
«Ieviņ, tūlīt ārā! Kā tu iedomājies — tu 
sēdēsi istabā un lasīsi grāmatu, kamēr 
lielie ārā strādā?» Tas bija kaut kas ne-
iedomājams,» atceras Ieva. Ar smaidu 
sejā viņa atminas arī savu vectētiņu no 
tēva puses, kuru mīļi saukusi par gros-
papu. Viņš bijis profesionāls skroderis 
un spilgta personība. Kundze atklāj: 
«Kad man bija jāgludina veļa, viņš sē-
dēja gultā un teica: «Ieviņ, tos manus 
kreklus tu nepresē, gan mana mugura 
izpresēs.» Viņš man mācīja airēt, kopā 
likām murdus, un man vēl tagad patīk 
airēt. Man pat ir laiva ar nosaukumu 
«Čaumala». Ūdens smarža man vien-
mēr atsauc atmiņā bērnību.»
Pabeidzot Usmas pamatskolu,
mājās pārnāca Ievas tēvs. Krustmāte 
bija izlēmusi, ka sūtīs meiteni mācī-
ties par zootehniķi, taču tēvs vēlējās, 
lai viņa iet vidusskolā. Ieva apmeklē-
ja Ugāles vidusskolu, kur sākās viņas 

aizraušanās ar matemātiku. «Pamat-
skolā man likās, ka matemātika ir 
traģēdija. Pamatskolā mums bija tāds 
pasniedzējs, ko mēs šausmīgi apcē-
lām, un līdz ar to neko neiemācījos. 
Tad, kad sākās algebra, ģeometrija — 
vispār bija biezputra, taču vidussko-
lā atnāca Vanda Antoņevica, un tad 
palēnām sāku kaut ko saprast. Bei-
gās matemātika bija mans mīļākais 
priekšmets,» viņa stāsta. Diemžēl 
meitas izlaidumu Ievas tēvam sagai-
dīt neizdevās — viņš no šīs pasaules 
aizgāja tā paša gada pavasarī.

Tā kā kolhozā bija nepieciešams zoo-
tehniķa palīgs, pēc vidusskolas absolvē-
šanas Ievu uzrunāja kolhoza priekšsē-
dētāja. Šajā amatā viņa, braukājot pa 
fermām, vācot pavadzīmes un izvadājot 
higiēnas lietas, nostrādāja gadu. Brīdī, 
kad gads gāja uz beigām, kolhozs pār-
gāja uz vienoto darba samaksas sistē-
mu, un kolhoza vadītājiem bija jāmeklē 
cilvēki, kurus sūtīt apgūt grāmatvedību. 
Kolhoza priekšsēdētāja atkal griezās 
pie Ievas. Tā viņa divu gadu laikā ar 
izcilību pabeidza tehnikumu un iegu-
va kvalifikāciju «grāmatvedis». «Aktīvi 
piedalījos tehnikumā pašdarbībā — 
runāju dzeju, piedalījos konkursos un 
vadīju dažādus koncertus. Kad beidzu 
skolu, nepilnu gadu nostrādāju kolho-
zā. Tad vienu dienu pie manis atbrauca 
pasniedzēji no tehnikuma un teica: «Ie-
viņ, mums vajag pasniedzēju. Tu pati 
esi beigusi ar izcilību, mēs tevi zinām, 

tu esi aktīva, nāc strādāt par pasniedzē-
ju!» Kolhozs no sākuma negribēja mani 
laist prom, jo toreiz bija tā — ja kolhozs 
pieņem lēmumu, tad tu nemaz nevari 
tikt ārā. Beigās mani tomēr palaida, un 
sāku strādāt par pasniedzēju. Paralēli 
neklātienē Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijā mācījos par grāmatvedi plā-
notāju. Savulaik esmu mācījusies arī 
Maskavā. Tad man jau bija ģimene, un 
vīram bija ar visu jātiek galā,» neslēpj 
kundze.
Vēlāk viņa bija
Laidzes pagasta padomes deputāte 
un pagasta pārvaldes vadītāja. Lai-
kā, kad iepriekšējais priekšsēdētājs 
devās prom, šajā amatā tika ievēlēta 
Ieva. «Atceros, ka devos uz sesiju, 
kur tika vēlēts jauns priekšsēdētājs, 
un visi nosauca mani. Tā pēkšņi. Es 
mēģināju spurināties, bet man jau 
rožu pušķis bija iespiests rokā. Gāju 
mājās no sēdes un raudāju, domāju 
— kā to pateikšu vīram? Tas nav tā, 
kā aiziet uz lekcijām, taču Gunārs to 
pieņēma. Man bija laba sadarbība ar 
iedzīvotājiem — reizi mēnesī braucu 
uz lauku sētām, toreiz cilvēkiem deva 
atpakaļ zemi un bija visādas grūtības. 
Vadīju zemes komisiju, dzīvokļu pri-
vatizāciju, zemes denacionalizāciju. 
Tas bija briesmīgs darbs — cilvēki 
bija sanesuši savus dokumentus, nak-
tī sēdēju un izskatīju, bet vienlaikus 
tas bija interesants posms.

Gunārs man dažreiz nāca palīgā. 
Viņš bija matemātikas pasniedzējs Lai-
dzē, aktīvi nodarbojās ar fizkultūru un 
bija sportisks līdz pašām mūža beigām. 
Viņš bija kaislīgs šahists, basketbolists 
un makšķernieks. Man vienmēr licies, 
ka vīrietim jābūt gudram un aktīvam. 
Gunārs bija desmit gadus vecāks, bet 
man tas patika. Tad, kad man bija jā-
brauc uz Maskavu, steidzami centos 
visu dārziņā sasēt, bet, ja jābrauc, jā-
brauc, būšu mājās tikai pēc mēneša. 
Tad vēl abas meitenes saslima, un do-
māju — šausmas, kas tagad mājās no-
tiek. Gunārs bija pienākuma cilvēks — 
viņam uz minūti jābūt skolā, taču, man 

atbraucot, dārzs bija tīrāks nekā tad, ja 
būtu bijusi mājās. Gunārs bija paraugs 
visiem — viņš varēja nozibeņot, bet 
viņu cienīja un mīlēja,» uzsver kundze.
Ievas un Gunāra laulībā
piedzima trīs bērni — dēls Gatis, mei-
ta Liene un Ilze. «Visi bērni manā un 
Gunāra iespaidā ir tādi ideālisti, kuri 
pa dzīvi grib iet godīgi, skaidri un dro-
ši. Man ir desmit mazbērni — Gatim 
un Ilzei ir četri bērni, savukārt Lie-
nei — divi. Gatis nākošgad svinēs 50 
gadu jubileju un šobrīd strādā firmā 
«Tallink». Viņš dzīvoja Ventspilī, tad 
Rīgā, līdz Garkalnē nopirka māju, 
kuru mūsu ģimenes draugi palīdzēja 
pārprojektēt. Liene šobrīd vairs nav 
ar mums — viņa aizgāja ar vēzi. Liene 
bija aktīva sportiste ar skaistām, zilām 
acīm. Viņa bija mūsu valsts pārstāve 
Iekšlietu ministrijas jautājumos Brise-
lē, savukārt Ilze ir vides saimniecības 
inženiere. Laikā, kad Ilze pabeidza 
mācības Bulduros, 1992. gadā traģiski 
aizgāja bojā Gunārs. Tas bija briesmīgs 
brīdis, jo nezināju, kā ar visu tikšu galā. 
Man bija saimniecība — govs, cūka, ai-
tas, vistas. No rīta pēc četriem skrēju 
uz kūti, slaucu govi, vedu ārā ganībās, 
nomazgājos, skrēju uz pagastu, vakarā 
atkal skrēju atpakaļ, bet domāju, ka 
tas man palīdzēja,» kundze skaidro.

Toreiz Ieva strādāja īpašumu atdo-
šanas privatizācijas komisijā. «Vienu 
reizi atbrauca kungs, kurš bija atguvis 
īpašumu un gribēja to atjaunot, bet 
viņam vajadzēja kādu, kas pieskata 
māju. Viņš šo iespēju piedāvāja man, 
un es piekritu,» apgalvo kundze. 
Viņa pārdevu lopus, nopirka mašīnu 
un aizgāja dzīvot uz «Krovalkiem». 
Tas viņas dzīvē bija labs laiks — bērni 
mācījās, Ilzes dēls Artūrs bija mazs 
un daudz laika, mācoties augu no-
saukumus un staigājot pa robežām, 
pļavām un stigām, pavadīja kopā ar 
vecmāmiņu. Viņš vēl tagad smejas: 
«Es biju kā mazs sūklītis.»
Šajā laikā Ieva sāka
rakstīt projektus un «Krovalkos» iz-
veidoja vienu no pirmajām botānikas 
takām Latvijā. Par dabas saimniecī-
bas izveidošanu viņa saņēmusi arī 
Zemkopības ministrijas konkursa 
«Sējējs» balvu. Viņa sastādīja augu 
aprakstu grāmatiņu, 2000. gadā nodi-
bināja Talsu pauguraines dabas par-
ka atbalsta biedrību un katru gadu 
organizē Talsu pauguraines dienas. 
2001. gadā saistībā ar takas izveido-
šanu viņa uztaisīja pirmo bukletiņu. 
«Tā es ar to dabas parka tēmu ņēmos 
diezgan ilgi. «Krovalkos» saimnieko-
ju gandrīz desmit gadu. Tas prasīja 
daudz fiziska darba — katru rītu cē-
los, nolīgti vīri brauca man palīgā, un 
bērni sāka teikt: «Mammu, vai tev to 
vajag?» Viena daļa teica: «Ieva, tu te 
esi ielikusi tik daudz darba, un nu tu 
iesi prom?» Tie, kas nezināja, domā-
ja, ka tur esmu līdzīpašniece.

Man lielāko gandarījumu dod tas, 
ko esmu izdarījusi, un šķiet, ka pa-
licējiem varu atstāt ko vērtīgu. Pro-
tams, ir nedaudz skumji, ka mūsdie-
nās bērni ir ierauti spēļu un datoru 
pasaulē un viņus vairs nevar atvērt, 
viņos vairs nevar uzkurināt interesi, 
līdz ar to viņi paliek tukši. Tā ir visas 
sabiedrības problēma. Tie, kas ir at-
bildīgi par sabiedrības vadīšanu, ļoti 
grēko. Kaut vai runājot par kultūru. 
Mūsdienās tiek nodrošināta viena 
vienīga izklaide. Viens kultūras vir-
ziens ir izklaide, bet otrs ir sabied-
rības izglītošana. Caur pasākumiem 
mēs cilvēkam liekam domāt, kaut 
kur vedam viņu. Arī Kultūras minis-
trijai tas būtu jāredz. Mēs gribam, 
lai sabiedrība būtu gudra, bet paši to 
nevirzām. Man dzīvē vienmēr līdzi ir 
nākusi tā apziņa — ja man kaut kas 
ir, gribu, lai tas būtu arī otram. Ja 
kaut ko redzu, gribu, lai to redz vēl 
kāds,» uzsver Ieva Indriksone.


