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Galvenais — saglabāt mieru
Mārīte Jankeleviča

Imants Adiņš — vīrs, kurš jau 
12 gadus Talsu novadā atbild par 
pašvaldības, Saeimas un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu organizēša-
nu. Liela atbildība, kur neiztikt 
bez spriedzes un nestandarta si-
tuāciju risināšanas. Arī dzīve bi-
jusi izaicinājumiem un pārdzīvo-
jumiem pilna. Tiekot visam pāri, 
viņš ir sapratis būtiskāko — gal-
venā vērtība ir ģimenei, drau-
giem, tuviniekiem un darbam. To 
apstiprinās ikviens, kurš kādreiz 
nokļuvis nelaimē — tad varam 
atsijāt «graudus no pelavām».

Imants Adiņš dzimis 1960. gadā 
Laucienes pagastā. Bērnība aizvadī-
ta turpat blakus, Pļavās. Tā kā tēvs 
šķīries no ģimenes, Imantu uzaudzi-
nāja mamma Lizete, arī vecmamma, 
kurai no Ulmaņlaikiem piederēja 
saimniecība «Galmačas». Vecmam-
mas ģimene veiksmīgi izvairījās no 
padomju represijām, jo līdz saimnie-
ku deportācijai paspēja māju uzdāvi-
nāt mežrūpniecības saimniecībai.

Imantam ir vecāks brālis Rū-
dolfs, tāpēc bērnībā vislabāk sa-
pasējis ar brālēnu Aivaru, jo bijuši 
vienaudži. Kur nu bez puišu lietām, 
izmēģināts uzpīpēt kaltētas alkšņu 
lapas, ievīstītas mitrā avīžpapīrā. 
«Vēl tagad atceros pirmo dūmu — 
cik tas bija riebīgs un kodīgs!» 
Meistarojuši arī šaujamo, izmanto-
jot velosipēda spieķi un sērkociņu 
sēru. Joprojām Imantam esot sirds-
apziņas pārmetumi par sašauto sil-
tumnīcas plēvi.

Izglītības gaitas zēnam aizsākās 
Pļavu sākumskolā un turpinājās 
Laucienes astoņgadīgajā skolā. Vis-
spilgtākās atmiņas ir par Laucienes 
skolas direktoru Gunāru Zēbergu, 
staltu, pamatīgu vīru ar skaļu balsi. 
«Vienīgais, kas ar viņa tēlu negāja 
kopā, bija priekšmets, ko viņš pa-
sniedza, — mūzika —, jo man tā ne-
patika! Dziedāšana korī bija kā zobu 
sāpes,» smejot teic I. Adiņš.
Pārmaiņu vēji

Pēc Laucienes ceļš veda uz Rīgu, 
kur četrus gadus viņš mācījās toreizē-
jā Tirdzniecības tehnikumā pārtikas 
tehnoloģiju. Mācību iestāde bijusi ļoti 
laba, audzēkņi mudināti turpināt izglī-
tību. Imants prātoja par diviem vari-
antiem — iegūt dietologa profesiju vai 
inženiertehnisko izglītību. «Diemžēl 
nekas nepiepildījās, jo mani iesauca 
padomju armijā. Palikusi sāpe — pie-
spiedu jauniešu ķeršana armijai un 
neļaušana studēt. Tas bija brīdis, kad 
veidojās nesaprašanās starp tautībām, 
jo krieviem vidusskolā bija desmit 
klases, pēc kā uzreiz varēja iestāties 
augstskolā. Latviešiem — 11 klases. 
Kad skola pabeigta, ir 18 gadu un uz-
reiz jāiet armijā. Man dzimšanas da-
tums ir aprīlī. Ja būtu dzimis rudenī, 
paspētu iestāties augstskolā, bet šajā 
gadījumā nekā,» stāsta vīrs.

Armijā viņš bija divus gadus. 
Ukrainā, Harkovā, pēc tam Krievi-
jā, Voroņežā. «Tur ir tāda melnze-
me… ar tādu smaržu, tik trekna, ka 
šķiet — ja iedurtu dakšu, tā sāktu 
augt!» Karaspēka pulkā bijuši trīs 
latvieši. Imantam nācās nodarboties 
ar atmīnēšanu pirotehniķu vienībā, 
specializācija — liela izmēra munī-
cijas neitralizēšana. Pārsvarā meklē-
ja, atrakta aviācijas bumbas no Otrā 
pasaules kara. Darba bijis ļoti daudz, 
gadījumi dažādi. Piemēram, nācies 
uzspridzināt 50 kilogramus smagu 
vācu karaspēka bumbu pagrabā kā-
das tantiņas mājās, kura neparko nav 
gribējusi pamest mājokli. Bumbai iz-
veidots speciāls biezs uzbērums; mā-
jai pat logi neesot izbiruši!

Imants deviņu gadu vecumā.

Likteņa ironija. Padomju ar-
mijā Imants dienēja kopā ar 
pašreizējo Latvijas Centālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tāja vietnieku Kārli Kamradzi.

«Ja ir izaicinājums — ņem un risini!» uzska-
ta Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētājs Imants Adiņš.

Daiņa Kārkluvalka foto

Laikā, kad Imants bija Talsu evaņģēliski lu-
teriskās draudzes priekšnieks. Iesvētībās, pa-
līdzot mācītājam Mārim Ludvikam.

Meitas Madaras izlaidumā, iegūstot maģis-
tra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē. No kreisās: Imants, meita Madara, 
znots Aivis un sieva Anita.

Darba gaitas
Atgriezies no armijas, Imants sāka 

strādāt Talsu rajona patērētāju bied-
rībā par zonas direktoru. Tur aizva-
dīti trīs četri gadi. Aptuveni tāds pats 
laika periods nostrādāts Talsu pie-
notavā par dispečeru. Paralēli dar-
bam jaunais vīrietis studēja Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā (tagad 
— Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte), Pārtikas tehnoloģijas fa-
kultātē. «Pēcāk strādāju tam laikam 
interesantā organizācijā — rajona 
komjaunatnes komitejā. Protams, 
tagad neviens par to nesaka neko 
labu. Atceros, ka rīkojām iedzīvotāju 
aptauju, lai mainītu rajona laikraksta 
«Padomju Karogs» nosaukumu. Tā 
bija mūsu atbalstīta iniciatīva. Cilvē-
ki izteica dāžādus ierosinājumus, un 
tika iegūts nosaukums «Talsu Vēs-
tis». Mūsu komitejā jau nebija parti-
jas sūro veču, tā nebija partijas komi-
teja. Caur mūsu komiteju tika rīkoti 
dažādi pasākumi jauniešiem, festivā-
li, arī sacensības bērniem «Zelta mo-
pēds» — tā nosaukums saglabājies 
līdz mūsdienām. Tika gādāta un dota 
nauda sportam, ārzemju ceļojumiem 
un tā tālāk,» skaidro I. Adiņš.

Kad tuvojās Atmodas laiks, vīrs 
sāka strādāt padomju saimniecī-
bā «Okte», kas pēc tam kļuva par 
SIA «Lauciene». «Mani uzaicināja 
kā speciālistu, lai attīstītu palīgra-
žošanas nozari, jo tas nāca modē. 
Tā kā Laucienē bija ļoti liels cūk-
audzēšanas komplekss, uzbūvējām 
gaļas pārstrādes cehu,» ar atmiņām 
dalās Imants. Kopā ar saimniecības 
vadību atjaunoja arī Oktes muižas 
zirgaudzētavu, kur Imants bija val-
des loceklis. Uz Zviedriju eksportēja 
jaunzirgus.

Sākās neatkarības, privatizācijas 
laiks, saimniecības izputēja. «Atvē-
rām Talsos pirmo privāto apdrošinā-
šanas kompāniju pēc PSRS gadiem. 
Biju akciju sabiedrības «Dukāts» 
filiāles vadītājs,» pauž vīrs. Kad to 
nopirka apdrošināšanas a/s «Bal-
va», Imantu aicināja strādāt starp-
tautiskā apdrošināšanas uzņēmumā 
«Rīgas Fēnikss». Savukārt pēc tam 
I. Adiņš šajā pašā sfērā nodibināja 

savu uzņēmumu, kur strādāja līdz 
2015. gadam. Kopš 2000. gada viņš 
ir Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
transportlīdzekļu reģistrators.

Paralēli visam pēc luterāņu mā-
cītāja Māra Ludvika uzaicinājuma 
Imants divus termiņus, līdz 2000. ga-
dam, bija Talsu evaņģēliski luteriskās 
draudzes priekšnieks. «Tie ir ļoti 
saimnieciski pienākumi. Atjaunojām 
mācītājmuižu, uzbūvējām lielo drau-
dzes namu. Baznīcai un tornim no-
mainījām jumtu, siltinājām, remon-
tējām baznīcu un tā tālāk.»

2001. gadā viņš vēlreiz iestājās 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātē, šoreiz Ekonomikas fakultātē, 
un ieguva pirmā līmeņa augstāko 
izglītību uzņēmumu, iestāžu vadī-
bā. Strādājis arī par ekonomikas un 
mārketinga pasniedzēju mācību cen-
tra «Buts» Ventspils filiālē.

Aptuveni pirms desmit gadiem 
vīrs izmēģinājis, ko nozīmē strādāt 
ārpus Latvijas, mēnesi krāsojot mājas 
Zviedrijā. «Tā kā braucām pie zināma 
cilvēka, viss bija kārtībā. Ja strādātu 
citviet, varbūt nebūtu tik pozitīvas 
pieredzes,» smejot teic Imants.
Vēlēšanu organizētājs

2005. gadā I. Adiņš kļuva par vē-
lēšanu komisijas vadītāju, sākotnēji 
Talsu rajonā, pēcāk novadā. «Šos 
12 gadus bijis interesanti vērot, kā 
pa novadiem mainās politisko spē-
ku intereses. Agrāk mūsu pusē bija 
arī sociāldemokrātu pārstāvji, tagad 
viņi pazuduši. Var novērot, kurām 
politiskajām partijām ir interese par 
reģioniem, kurām — tikai par galvas-
pilsētu. Arī 2009. gads bija citādāks, 
jo tika izveidoti novadi, un līdzekļu, 
par kuriem rīkot vēlēšanas, vien-
kārši nebija! Nācās apstaigāt visas 
rajona pašvaldības, lūdzot iemaksāt, 
lai nosegtu izdevumus. Tagad tas ir 
krietni vienkāršāk. Jautājumi, pie kā 
strādāt, ir nepārtraukti. Piemēram, 
pēc šī gada vēlēšanām spriežam, ka 
Lībagu pagastā vajadzētu vēl vienu 
vēlēšanu iecirkni — Dižstendē. Vi-
siem grūti nokļūt uz Mundigciemu,» 
vērtē vēlēšanu komisijas priekšsēdē-
tājs. Saspringtākais brīdis komisijai 
ir laikā, kad vēlēšanas jau uz sliekš-

ņa: interneta nod-
rošināšana, pie-
tiekams iecirkņu 
komisiju locekļu 
skaits, tehniski 
traucējumi, kāda darbinieka saslim-
šana un tamlīdzīgi.

Kā komisijas priekšsēdētājam gal-
venais esot saglabāt mieru. I. Adiņš 
min piemēru no pēdējām vēlēšanām 
jūnija sākumā — saņemti zvani no 
vairākiem mediju pārstāvjiem, kuri 
vaicāja par iespējamo pārkāpumu 
vēlēšanu procesā, bet viņš par to nav 
saņēmis oficiālu informāciju. Atbil-
dīgā iecirkņa priekšsēdētāju nevar 
sazvanīt, un pēkšņi saņem vēl zvanu 
no cita iecirkņa, kura vadītāja nokļu-
vusi slimnīcā…
Ģimene — galvenā vērtība

Ar sievu Anitu Imants iepazi-
nās laikā, kad strādāja patērētāju 
biedrībā. 1982. gadā mīti gredzeni. 
Laulātais pāris dzīvoja Talsos līdz 
2015. gada 4. jūnijam, kad izdega 
daudzdzīvokļu māja, kur viņi mitinā-
jās. Tagad viņu mājas ir Stendē. «Šis 
gadījums apstiprināja, kas manā dzī-
vē ir galvenās vērtības — ģimene, ko-
lēģi, apkārtējie cilvēki. Pirmais, kurš 
to redzēja un palīdzēja, bija mans 
priekšnieks Vilnis Pūcītis. Viņš tajā 
brīdī bija mums blakus, deva nakts-
mājas. Pēc negadījuma mūsu ģimene 
kļuva stiprāka un saliedētāka, jo ik-
dienā meita ar vīru dzīvo Rīgā, bet 
pēc notikušā ļoti bieži brauca mums 
palīdzēt,» spriež I. Adiņš.

Vīrs ir priecīgs par to, ka meita un 
znots ieguvuši augstāko izglītību un 
abi strādā labos amatos. Madara ir 
prokurore, Aivis strādā vienā no Lat-
vijas Republikas drošības iestādēm.

Brīvajā laikā Imants gan vienatnē, 
gan kopā ar sievu ceļo. «Esmu bijis 
Spānijā, Maltā, Turcijā, Grieķijā, 
Vācijā, San Marino, vairākkārt Itā-
lijā un citviet. Arī Madara un Aivis 
ceļo, tikko abi atvaļinājumu pavadīja 
ASV. Pēc tam tiekamies, lai dalītos 
iespaidos, skatītos bildes.»

Agrāk Imants aizrāvies ar slēpo-
šanu, bet 1999. gadā nācās pārciest 
muguras operāciju, kas vaļaspriekam 
pielika punktu. «Uz Rīgu mani nogā-
dāja guļus, jo vairs nevarēju pastai-

gāt, varēju pārvietoties vien uz visām 
četrām… Mugurkaula skriemeļu sa-
brukšanas dēļ nevarēju paiet,» atklāj 
Imants. Pēc veiksmīgas operācijas 
iemācījies staigāt no jauna. «Pirmā 
doma — kāpēc tā notiek? Vai tas bija 
kāds augstāks nodoms, varbūt man 
cenšas kaut ko pateikt? Nostāties uz 
kājām spēju vien ar ģimenes, draugu 
un apkārtējo atbalstu.»

Imants slavē sievu, kura jo īpaši 
aktīvi rūpējusies par meitas audzi-
nāšanu, par to, lai ģimenes atvase 
vienmēr būtu saposta. Pāris vien-
mēr daudz domājis un diskutējis 
par Madaras attīstību — meitene 
mācījusies gan klavierspēli, gan pa-
stiprināti angļu valodu. «Vecākiem 
tas ir grūts darbs — saprast, kur 
bērnu virzīt! Katrā ziņā audzināša-
nas laiks ģimenē ir interesants, kas 
būtībā ir pilnas slodzes darbs,» vēr-
tē I. Adiņš.

Sieva pašlaik esot mājsaimniece, 
visu mūžu čakli strādājusi. Pašlaik 
brīvajā laikā aizrāvusies ar ziedu au-
dzēšanu un kompozīciju veidošanu. 
«Anita man reiz teica — paskaties 
spogulī, mēs izskata ziņā esam kļuvuši 
līdzīgi. Tas nozīmē, ka esi pieradis pie 
otra cilvēka, saproti viņa domas. Ir 
jāpielāgojas, jo divas personas nekad 
nav vienādas. Jābūt momentam, kad 
saproti, ka otrs var domāt citādāk. Tas 
ir grūti. Man dažkārt šķiet, ka es saku 
pareizi, bet viņa — ne. Bet tā nekad 
nav! Katram ir sava patiesība.»

Spriežam, ka laiks skrien ļoti ātri. 
Vislabāk to var manīt, vērojot tuvi-
nieku bērnus, kuri prātā palikuši kā 
mazulīši, bet nemanot izstiepušies, 
izauguši.

«Dzīvē viss nāk ar pieredzi. Esmu 
nonācis pie secinājuma: ja ir iestājies 
kāds stresa moments, ņem un risini! 
Plēst matus, bēdāties vai skriet ar 
galvu sienā — ar šādām emocijām 
neko nevar atrisināt. Vajag apdomā-
ties un sākt strādāt!» savu attieksmi 
pauž I. Adiņš.


