
39

un visi vienmēr dziedāja. Šodienas jaunie-
ši man prasa: no kurienes es tās zinu? 
Balsi nevaru noturēt, bet man ir laba 
atmiņa un varu pareizi dziedāt citiem 
līdzi. Man mašīnā visbiežāk skan Radio 2, 
un uzgriežu skaļāk, kad tās tur skan.

Jūs, intelektuālis, klausāties Radio 2, 
nevis analītiskās ziņu programmas?

Latvijas ziņas nav ko klausīties. Tās ir 
pēc trim dienām un savā gaumē. Tā kā 
saprotu vācu valodu un puslīdz arī angļu 
valodu, esmu pieradis noskatīties Deutsc-
he Welle, CNN, BBC, EuroNews un arī 
Maskavu. Tad es saprotu, kas pasaulē 
notiek, jo katram ir sava taisnība un 
informācija. 

Aizdziedājāmies prom no dejas…
Pirmo reizi tautasdejas iepazinu, kad 

mācījos piektajā klasē. Mani vecvecāki 
bija pasniedzēji mājturības tehnikumā 
Mālpilī, un es vakarā biju ielīdis lielajā 
zālē, kurā notika ciema dejotāju mēģinā-
jums. Kolektīvu vadīja un pati spēlēja 
klavieres mana pamatskolas sporta 
skolotāja. Man patika, ko viņi tur dara. 
1949. gadā, kad beidzu pamatskolu, 

dzīvojām Ogresgalā. Tēvs bija dārzkopī-
bas izmēģinājumu stacijas direktors, 
mamma – profesionāla biškope. Uz 1950. 
gada Dziesmu un deju svētkiem Ogresga-
lā nolēma izveidot deju kolektīvu, un 
dabiski, ka mums ar klasesbiedru tur bija 
jāiet, jo trūka čaļu. Tur dejoja vēlāk 
slavenais rododendru audzētājs Rihards 
Kondratovičs, selekcionārs Aldis Vēriņš. 
Dejošana man iepatikās, mācoties Liel-
vārdes vidusskolā, kurā kolektīvu vadīja 
Harijs Sūna. Studēdams Rīgā, dejoju 
Sūnas vadītajā Lauksaimniecības akadē-

mijas kolektīvā, padejoju pie viņa arī 
Skolotāju namā un LU Dancī.            

Pēc Rīgas Politehniskā (RPI) institūta 
darbības atjaunošanas 1958. gadā tur 
dibināja Vektoru un mani aicināja par 
vadītāju. Negāju, jo biju pārņēmis Lielvār-
des kolektīvu un studēju pēdējā kursā. 
Tomēr pēc 1960. gada Dziesmu svētkiem 
pie manis uz kinostudiju atnāca Vektora 
delegācija: mēs nolēmām, ka tev jānāk pie 
mums par vadītāju, iepriekšējo mēs 
atlaidām. Sveiki, un pēc diviem gadiem 
kādā dzimšanas dienā nolemsiet, ka arī es 
jums vairs nederu? Nē, tu esi mūsējais – no 
institūta. Toreiz, pēc atdalīšanās no Latvi-
jas Universitātes, RPI patriotisms bija 
milzīgs. Vektora 60. jubilejas koncertā 31. 
martā uzaicinājām un sirsnīgi sveicām šos 
cilvēkus, kuri bija Vektorā jau pirms manis.

Kā izpaudās milzīgais patriotisms?
Institūtā bija ļoti populāras balles, ar 

labu dzīvo mūziku. Mēs, pašdarbnieki, 
varējām uz tām iet par brīvu. Bet, kad 
nomira atjaunotā institūta pirmais 
rektors Kristaps Neilands, divus gadus 
nenotika neviena balle. 

Čaļi dejā nevar 
pacelt meitenes? 
Ņūtona likumus, 
fiziku neviens nav 
atcēlis


