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NEDĒĻAS VIESIS

Ja mēs atrastos,  
piemēram, Francijā vai 
Spānijā, iedzīvotāji jau 

sen būtu uzsākuši 
 revolūciju! Latvieši 

mierīgi sēž un pacieš.

«Mēs esam tur, kur esam, jo baidāmies 
paust savu viedokli»

Mārīte Jankeleviča

Ar pilnu sparu pie 
darba ķēries jaunais 
Talsu novada domes 
sasaukums. Lai snieg-
tu cilvēkiem iespēju 
iepazīties ar mūsu va-
ras kalpiem, kuri nova-
da domē līdz šim nav 
strādājuši, esmu nolē-
musi personīgi tikties 
ar katru jauno depu-
tātu. Dāmām priekš-
roka, tāpēc pirmo uz 
sarunu aicinu Jaunās 
konservatīvās partijas 
Talsu nodaļas vadītā-
ju, partijas valdes lo-
cekli un priekšsēdētāja 
vietnieci Ingu Gluzdu.
Meitiņa peciņa 
audzināta kā patriote

I. Gluzda dzimusi 
1970.  gada  5.  februārī, 
augusi Talsu novada 
Laucienes  pagastā,  Pļa-
vās.  Ģimene  nebija  tu-
rīga,  tomēr  visi  vienmēr 
pabaroti,  sakopti  un  — 
galvenais — mīlēti.  «Ve-
cāki  mums  iemācīja,  ka 
nabadzības  dēļ  nedrīkst 
zaudēt lepnumu. Un lepnumu nevis 
iedo mības  izpratnē,  bet  kā  pašcie-
ņu,»  stāsta  Inga.  Viņas  autoritāte 
vienmēr  bijis  tēvs  Krišs,  kuru  ap-
brīno  par  taisnīgumu un  cilvēcisku-
mu. Nonākot situācijās, kad nezina, 
kā  pareizāk  darīt,  sieviete  apsver, 
kā  tajā  brīdī  rīkotos  paps.  «Un  tad 
uzreiz  zinu  atbildi!»  smaidot  teic 
I. Gluzda. Tēva audzināšanas dēļ gan 
pa jokam, gan nopietni sieviete sevi 
raksturo  kā  «līdz  riebumam  apzinī-
gu». Tas gan bieži  traucē un sarežģī 
dzīvot,  bet  mainīt  nav  iespējams. 
Galvenais — dzīvot saskaņā ar savu 
pārliecību.
Tēvs  no  bērnu  dienām  iemācīja 

patriotismu. «Cik sevi atceros, mājās 
Ziemassvētkos  vienmēr  bija  eglīte. 
Paps ar mammu sēdēja istabā uz dī-
vāna blakus eglītei un dziedāja «Klu-
sa nakts, svēta nakts». Siltas atmiņas. 
Skolā  par  to  nevienam  nedrīkstēja 
stāstīt,  bet  tēvs  vienmēr  klausījās 
Amerikas klusās ziņas radio.»
Inga ģimenē bija māsiņa peciņa, jo 

viņai divi vecāki brāļi. Ar vienu — 14, 
savukārt otru — desmit gadu starpī-
ba.  Vecākais  brālis  Viktors  spiesto 
apstākļu  dēļ  jau  ilgus  gadus  dzīvo 
Lielbritānijā, jaunākais, Harijs — Vā-
cijā.  Abus  velk  atpakaļ  uz  mājām. 
«Labi,  ka  ir  mūsdienu  tehnoloģijas, 
lai var sazināties kaut katru dienu, bet 
vienalga — tā nav būšana mājās, kad 
jebkurā  brīdī  vari  apkampties.  Vis-
vairāk  jau  dēlu  prombūšanu  pārdzī-
vo  vecāki.  Diemžēl  cilvēki  joprojām 
masveidā izbrauc,» teic talseniece.
Ar degošo priežu zaru aromātu 
sirdī
«Tā  kā  bērnību  aizvadīju  pieaugu-

šu  cilvēku  sabiedrībā,  skolas  laikā  ar 
vienaudžiem bija garlaicīgi. Kaut gan 
tagad,  skatoties  uz  jauno  paaudzi  un 
jaunāko dēlu Hariju, esmu priecīga, ka 
viņi ir gudri savā spriešanā. Viņi domā 
citādāk, un man ir lietas, ko varu tikai 
pamācīties,» atzīst I. Gluzda.
Līdz  ar  to,  ka  bērnībā  apkārt 

daudz  pieaugušo,  meitene  bija  ļoti 
apzinīga.  Prāts  uz  blēņām  nene-
sās.  Skolā  bija  gandrīz  teicamnie-
ce.  «Gandrīz»,  jo  parasti  iztraucēja 
viens četrinieks «Teicamniece biju, jo 
tā gribēja tēvs. Man bija viegla galva. 

Mēdz  teikt,  ka  tādi  bērni  parasti  ir 
slinki, un tā arī bija, jo atzīmes pelnī-
ju tēvam, ne sev.»
Atmiņā sievietei joprojām ir bērnī-

bas kompanjones — lelles Lienīte un 
Grietiņa. Inga jutās vecāku ļoti mīlē-
ta un lolota. «Mājas ir meža vidū, un 
līdz autobusu pieturai jāmēro pieklā-
jīgs attālums. Ziemas bija kā ziemas, 
un  tādu  iespēju  ščūrēt  ceļus  nebija. 
No rīta papiņš ar bateriju rokās gāja 
pa  priekšu,  lai  iemītu  sniegā  pēdas 
un man  būtu  vieglāka  iešana. Vaka-
ros  viņš  mani  pieturā  sagaidīja,»  ar 
nostal ģisku noti sejā teic talseniece.
Tētis  ir darbarūķis  visa mūža ga-

rumā, mamma Ērika — dāma. Patīk 
izrīkot papiņu. Viņa ilgus gadus strā-
dāja Talsos ēdināšanas sfērā. Apzinī-
gi  veica  darbu,  tāpēc  bilde  vienmēr 
atradās pie Goda sienas.
Tēvs  bija  ugunsdzēsējs,  bet  brī-

vajās dienās strādāja mežā. Inga at-
minas, ka kopā ar mammu pa  snie-
goto mežu devās pie  tēva,  lai  nestu 
pusdienas. Kamēr mamma palīdzēja 
dedzināt  zarus, mazais meitēns  bija 
nosēdināts malā. «Joprojām atceros, 
kā  sēžu,  maizīti  ēzdama,  un  skatos 
ugunskura  liesmās.  Tā  smarža,  kas 
plūda  no  sprakšķošajiem  priežu 
zariem,  ir  neaizmirstama…  Neap-
rakstāmi siltas sajūtas,» viņa piebilst.
Citāda dzīves secība
Pēc Laucienes pamatskolas  jaunā 

sieviete nokļuva  sievas kārtā,  laulībā 
dzima  divi  dēli  —  Uldis  un  Harijs. 
Vecākajam dēlam Uldim pašlaik ir 31 
gads,  viņš ar  ģimeni dzīvo un  strādā 
Lielbritānijā.  Jaunākais  dēls  Harijs 
(25 gadi) dzīvo un strādā tepat, Talsos, 
nodarbojas ar mūziku un ir kokteiļbā-
ra «Sound n’ Soul» līdzīpašnieks. Lai 
arī  savulaik  dzīve  sagādājusi  lielas 
grūtības,  viss  pārvarēts.  «Jūtos  gan-
darīta, skatoties uz saviem dēliem, jo 
esmu izaudzinājusi labus cilvēkus. Vi-
ņiem sirds ir pareizajā vietā.»
Pie izglītības iegūšanas talseniece 

atgriezās  26  gadu  vecumā,  uzsākot 
mācības Talsu novada vakara un ne-
klātienes vidusskolā. Tam sekoja stu-
dijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijā, kur ieguva biroja 
vadītāja referenta grādu. Pēc tam — 
biznesa  augstskolā  «Turība»  maģis-

tra  grāds  uzņēmējdarbības  vadībā. 
Paralēli  vēl  studēja arodpedagoģiju, 
strādāja un audzināja bērnus.
«Tagad  saprotu,  kāpēc  jaunībā 

visu  sasteidzu.  Tēvs  savas  lielās mī-
lestības  dēļ  mani  pārspīlēti  sargā-
ja.  Citi  bērni  varēja  iet  uz  kino  vai 
ballītēm, es — nē. Līdz ar to laulība 
bija sava veida bēgšana no mājām,» 
vērtē I. Gluzda. Mācības atsāka, kad 
saprata, ka bez izglītības nav iespēju. 
Bērnībā mācījās tēva prasību dēļ, bet 
pieaugusi  saprata,  ka  grib  mācīties 
sev.  Mācību  process  un  zināšanas 
izbaudītas  no  visas  sirds,  kā  «infor-
mācijas sūklis» uzsūca visu, kas tika 
dots. Kad bija iegūts maģistra grāds, 
pietrūka studiju procesa, tāpēc iestā-
jās  Sociālo  tehnoloģiju  augstskolā 
jurisprudences programmā. Dažādu 
iemeslu un sakritību dēļ skolu neiz-
devās  absolvēt.  Inga  teic,  ka  tagad 
viņai šīs juridiskās zināšanas ļoti no-
derētu:  «Palaikam  uzplaiksnī  doma 
atsākt studijas šajā jomā.»
Uz  jautājumu par brīvo  laiku un 

hobijiem deputāte atbild,  ka  ir dar-
baholiķe.  «Pavisam  nopietni!  Jūtos 
labi, kad kaut ko daru. Man patiesi 
paveicies,  jo  izbaudu  savu  darbu, 
politika  un  partijas 
jautājumi  ir  sirdslie-
ta,  arī  darbs  domē 
ļoti  patīk,  un  cenšos 
iedziļināties  visā,  cik 
vien  varu.  Ir  tā  for-
šā sajūta,  ka  vari  būt 
noderīgs. Patiesi  jūtos 
apmierināta  ar  savu 
dzīvi. Man ir vecāki, pieauguši un ve-
seli bērni un darbs, kas patīk! Ko gan 
vēl varu prasīt?» vaicā Inga.
Brīvos  brīžus  viņa  cenšas  pavadīt 

kopā  ar  vecākiem.  Mazdēliņa  apcie-
mošana Anglijā, viņasprāt, ir kas vār-
diem  neaprakstāms,  ļoti  emocionāls. 
Ziemā, lai atslēgtu domas no ikdienas 
rūpēm, Inga dodas uz veikalu, nopērk 
skaistu, krāsainu dziju un ada. Vienal-
ga, ko. Savus adījumus gan reti uzvelk, 
nereti tos izārda un ada no jauna.
Savs uzņēmums un iesaistīšanās 
politikā
Kopš  2010.  gada  I.  Gluzda  vada 

savu  uzņēmumu  «Studio  Intelligen-
ce», kas nodarbojas ar pieaugušo ne-
formālo izglītību, organizējot kursus. 
Darbības  lauks  ir Kurzemes reģions. 
«Pirms  tam  aptuveni  septiņus  gadus 
vadīju mācību  centra «BUTS» Talsu 
filiāli. Pienāca brīdis, kad sapratu, ka 
varu  veidot  savu  uzņēmumu.  Pama-
zām  visam  gāju  cauri,»  skaidro  tal-
seniece.
Galvenā loma politikas iesaistē ir 

Ingas tēvam. Viņš vienmēr bijis tau-
tas patriots un  interesējies par poli-
tiku.  «Līdz  ar  to  arī  es  esmu  bijusi 
visā  iekšā.  Pirms  daudziem  gadiem 

tēvs  mani  aizve-
da  uz  nacionālās 
apvienības  ««Visu 
Latvijai!»  — 
«Tēvzemei un Brī-
vībai»/  LNNK» 
Talsu  nodaļu,  kur 
bija  biedrs.  Sāku 
sekot  līdzi  notie-
košajam,  un  tā  es 
izaugu. No apvie-
nības izstājos, kad 
sapratu,  ka  kaut 
kas neiet kopā — 
runā  vienu,  dara 
otru.  Ar  tēvu  iz-
stājāmies, kad ap-
vienība  neiestājās 
pret Abrenes at-
došanu Krievijai. Manu acu priekšā 
Dzintars  Rasnačs  audzināja  Annu 
Seili un Gunāru Laicānu, jo viņi at-
ļāvās balsot «pret». Nespēju noticēt 
savām acīm! Tas notika, esot klāt ap-
vienības biedriem, pat ministram, un 
neviens viņus neaizstāvēja!» skaidro 
I. Gluzda.
Pēc kāda  laika  tika dibināta par-

tija  «Pilsoniskā  savienība».  Tur  bija 
Ingas domubiedri un viņa pirmo reizi 

satika  Jāni  Bordānu 
(pašreizējais  Jaunās 
konservatīvās  par-
tijas  valdes  priekš-
sēdētājs).  Tomēr  arī 
«Pilsoniskajai  sa-
vienībai»  nebija  ilga 
dzīve,  jo  tā apvieno-
jās  ar  «Vienotību». 

2014. gadā Inga bija viena no Jaunās 
konservatīvās partijas dibinātājiem.
Ar cerību uz pārmaiņām
«Esmu pateicīga liktenim, ka man 

ir  iespēja būt kopā ar  lieliskiem cil-
vēkiem no Jaunās konservatīvās par-
tijas. Man nav ne mazākās domas, ka 
kāds  varētu  veikt  ko  negodprātīgu. 
Partijas biedriem uzticos  tikpat  ļoti, 
cik sev pašai,» uzskata deputāte.
Pilnīga  pārliecība  par  to,  ka  jā-

startē Talsu novada pašvaldības vēlē-
šanās, radās pēc tam, kad izdevumā 
«Talsu  Balss»  sabiedrībai  tika  pub-
licēts  apmelojošs  un  nomelnojošs 
materiāls  par  viņu un  viņas  ģimeni. 
«Līdz tam nebiju pārliecināta, vai ir 
vērts  kandidēt,  pēc  tam  sapratu — 
kandidēšu  sarakstā  kaut  vai  viena 
pati,  bet  ir  jāstartē!  Pirmsvēlēšanu 
laikā pret mūsu partiju tika izmanto-
tas visdažādākās metodes. Bija sajū-
ta, ka kāds mani nes pa viļņiem, bet 
nav  variantu — vienkārši  jāstrādā,» 
atminas I. Gluzda.
Sieviete vienmēr sekojusi līdzi Tal-

su  novada  pašvaldības  aktualitātēm. 
Tas, ko novērojusi no malas kā iedzī-
votāja,  viņu  neapmierināja.  Tagad, 
esot  procesu  iekšienē,  aina  šķiet  vēl 

dramatiskāka: «Ja pie varas turpinātu 
strādāt iepriekšējais sasaukums, mūsu 
novads  neizbēgami  tiktu  novests  līdz 
dramatiskam  līmenim. Cik  tad  ilgi  tā 
var dzīrot!? Skaties un brīnies…»
Kādi ir plāni, un ko gribētu tuvākajā 

nākotnē paveikt? Inga nedomājot teic: 
«Ceru, ka mums visiem kopā izdosies 
mainīt  valstī  notiekošo.  Ceru,  ka  cil-
vēki beidzot būs drosmīgāki. Diemžēl 
liela daļa neiedziļinās problēmās, līdz 
ar to viņus viegli ietekmēt, manipulēt. 
Ja  mēs  atrastos,  piemēram,  Francijā 
vai  Spānijā,  iedzīvotāji  jau  sen  būtu 
uzsākuši  revolūciju!  Latvieši  mierīgi 
sēž un pacieš. Cilvēki acīmredzot uz-
ķeras uz tūlītēja, taustāma efekta, kas 
patiesībā ir acu aizmālēšana un grašu 
atmešana. Viņi nedomā par rītdienu! 
Nesaprotu,  kāpēc meliem notic,  taču 
tev,  kas  stāsti  patiesību, — netic,  bet 
aizdomīgi skatās!»
13.  jūlijā  aizvadīta  tautas  sapul-

ce,  ko  organizēja  Jaunā  konservatīvā 
partija, un tajā piedalījās nepilni 1500 
cilvēku.  Tā  kā  pēc  šīs  pulcēšanās  sa-
ņemta  ļoti  liela  iedzīvotāju  interese 
un  telefona zvani no dažādām Latvi-
jas pilsētām,  sakot,  ka  tiks organizēti 
autobusi un piesaistītas dažādas bied-
rības, nolemts rīkot nākamo tautas sa-
pulci — 13. augustā. Par to, kur un kad 
tieši notiks tautas pulcēšanās, plašāka 
informācija sekos sociālajos tīklos.
«Šobrīd  nekas  neliecina,  ka  tau-

tas  viedokli  kāds  ņemtu  vērā!  Taču 
mēs  esam  tur,  kur  esam,  jo  baidā-
mies paust savu viedokli. Kāpēc tad 
brīnāmies? Valdība jau ir tāda, kādu 
paši  ievēlam.  Ceru,  ka  nākamajās 
Saeimas vēlēšanās piedzīvosim ievē-
rojamas pārmaiņas. Diemžēl mainīt 
cilvēku  domāšanu  īsā  laikā  ir  grūti. 
Loģiski  domājot,  pārmaiņām  vaja-
dzētu  būt,  jo  zemāk  jau  vairs  nav, 
kur.  Tiešām  gribu,  lai  cilvēkiem  ir 
pašcieņa  un  savs  mugurkauls.  Lai 
neklusē, kad ir jārunā, jo pats no se-
vis nekas nemainīsies!» ir pārliecinā-
ta I. Gluzda.

Inga trīs gadu 
vecumā. «Meitiņ, 
nesaknieb lūpas!» 
vecāku sacītais fo-
togrāfijas uzņem-
šanas laikā jopro-
jām palicis atmiņā.

Kopā ar vecākiem — mammu Ēriku un pa-
piņu Krišu.                                       Albuma foto

«Cilvēki acīmredzot uzķeras uz tūlītē-
ja, taustāma efekta, kas patiesībā ir acu 
aizmālēšana un grašu atmešana. Viņi 
nedomā par rītdienu! Nesaprotu, kāpēc 
meliem tic, taču tev, kas stāsti patiesī-
bu, — netic, bet aizdomīgi skatās!» vērtē 
deputāte Inga Gluzda.  

                            Daiņa Kārkluvalka foto

Šī gada 13. jūlija tautas sapulcē, ko pie prezidenta pils organizēja Jaunā 
konservatīvā partija.


