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«Galvenais — nenolaist latiņu zemāk»
Elīna Lāce

20. augustā Talsu luterāņu 
baznīcā žurnāla «Svētdienas 
Rīts» redaktorei Ingai Rečai pa-
sniedza Latvijas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas augstāko apbal-
vojumu «Uzticības vairogs», ko 
piešķir par uzticīgu, ilggadēju un 
pašaizliedzīgu kalpošanu. Jāsa-
ka — Inga ilgu gadu garumā ap-
liecinājusi savu uzticību ne vien 
Dievam, bet arī Talsiem, pilsētai, 
kurā viņa būtu varējusi fiziski 
piedzimt, bet nepiedzima, toties 
kurā viņa garīgi piedzima kristī-
bu un iesvētību dienā 1995. gadā. 
Zīmīgi, ka arī tas notika tieši 
20. augustā.

«Visu bērnību un jaunību man bija 
«zobs» uz brāli (un vecākiem!) — viņš, 
lūk, piedzima Talsos, bet es nepaspē-
ju! Tajā vasarā, kad man vajadzēja 
nākt pasaulē, vecākiem labpatikās 
pārcelties no Talsiem uz Salaspili, un 
es piedzimu «pa ceļam» — Tukumā… 
Varētu likties, ka tas ir joks, tāda jo-
cīga bērna iedoma, bet manās ausīs 
vārdam «Talsi» bija tāda kā Apsolītās 
zemes pieskaņa — kaut kas, ierakstīts 
dziļi sirdī. Visos laukos, kur bērnībā 
mitām — gan Sabilē, Režu muižā, 
gan pie Rideļu dzirnavām — tur, cau-
ri mežam, veda ceļš uz Talsiem. Arī 
studējot žurnālistiku Latvijas Univer-
sitātē, kad pēc pirmā kursa varējām 
izvēlēties vasaras prakses vietu, pie-
teicos Talsu rajona avīzē un domāju, 
ka beidzot tikšu uz saviem Talsiem, 
bet nekā nebija — priekšroka tika 
manai kursabiedrenei, kurai Mērsra-
gā dzīvoja vecmāmiņa… Tā nu iznāk, 
ka Raimonda Paula un Jāņa Petera 
dziesma «Sabile—Talsi—Kandava» 
ir par mani — tieši šajā trijstūrī pagā-
ja mana bērnība! Un joprojām, kad, 
no Rīgas braucot, ieraugu uzrakstu 
«Kandavas novads», pārņem tāda 
kā māju izjūta. Jā, un vēl interesanta 
sakritība — kādu brīdi Rīgā dzīvoju 
Āgenskalnā, Talsu ielā,» atklāj Inga.

«Man bija klasiski laimīga bērnī-
ba — ar vecvecākiem Kurzemē un 
Latgalē, ar dzeltenu ogu maizi un 
rokām līdz elkoņiem rūgušpiena bļo-
dā. Ar Friča Bārdas dzejoļiem, kurus 
mācīja vectēvs, turot mani klēpī vir-
tuvē pie loga. Ar plunčāšanos Abavas 
rumbā. Ar kaimiņu dārzā čieptiem 
rabarberiem, sapuvušu vanckaru ka-
batā un naglu galvā,» Inga uzskaita. 
Patiešām — lielie puikas mežā cēlu-
ši būdiņu un, kad situši naglu jumta 
dēlī, viņa trāpījusies zem tā!
Pirms Pūka — «Idiots»

Skolas laikā manas iemīļotākās 
stundas bija literatūra un zīmēšana. 
Bērnu bibliotekārei bija grūti — vi-
sas grāmatas, ko paņēmu, nākamajā 
dienā jau nesu nodot. Gulēju kopā ar 
Zentas Ērgles «Par mūsu sētas bēr-
niem, indiāņiem un melno kaķi» un 
«Uno un trīs musketieri». Domāju, ka 
tur, zem segas, ar bateriju arī sabeidzu 
acis… Dostojevska «Idiotu» izlasīju 
6. klasē, jo mani kā magnēts pievilka 
grāmatas nosaukums. Kas gan rakstīts 
grāmatā ar tik nepieklājīgu nosauku-
mu?! Līdz 8. klasei «izrāvu cauri» visu 
Dostojevski, Kroninu, Zolā, Kona-
nu-Doilu un tā tālāk. Toties «Vinniju 
Pūku» izlasīju tikai 19 gadu vecumā, 
jo man pagalam muļķīgs šķita grāma-
tas vāks! Un labi, ka tā! Divus vakarus 
smējos līdz krampjiem vēderā!

Protams, man ļoti patika rakstīt 
sacerējumus (reiz pat vienu lasī-
ja priekšā visai skolai) un vēstules. 
Domāju — ja būtu tāda profesija kā 
rakstnieka sekretāre, es par tādu gri-
bētu būt. Neuzdrošinājos domāt, ka 
reiz varētu pati būt rakstniece. 

No skolas laika mana «trauma» 
bija koris un tautas dejas. Man tik 

Ar brāli pie Sabiles, Režu muižā.
1995. gada 20. augustā Talsu mācītāj-

muižā ar mācītāju Māri Ludviku un Ni-
nuci Leimani.                         Albuma foto

Alpiniāde Fanu kalnos Pamirā ap 
1988. gadu. Inga — augšpusē.

Inga Reča 20. augustā Talsu luterāņu baz-
nīcā pēc apbalvojuma «Uzticības vairogs» sa-
ņemšanas.                                Edgara Lāča foto

1996. gadā Sanktpēterburgā, raks-
tot grāmatu par Jansonu dzimtu. No 
kreisās: grāmatizdevēja Anita Mellupe, 
Inga, Mariss Jansons un Marisa mam-
ma Iraīda Jansone.

ļoti patika dziedāt, ka nekādi neva-
rēju saprast, kāpēc vecmamma man 
dzenas pakaļ ar trauku dvieli, kad 
uzsāku kādu jauku dziesmiņu! Pa-
tiešām no sirds jutos aizvainota, kad 
visi tie, kuri negribēja dziedāt korī, 
tika uzņemti un pēc tam kori neap-
meklēja, bet mani, kas tik ļoti gribēja 
dziedāt, skolotājs palūdza nenākt! 
Taisnības labad jāsaka — šo sapni 
piepildīju un tagad zinu, ka jebkuru 
var iemācīt noturēt meldiņu. Gadu 
biju Rīgas Doma draudzes koristu 
vidū, dziedot pat Bahu un Mocar-
tu. Bet tautas dejas… Brrrr, nekad 
vairs! Toties man ļoti patika kustības, 
ko varētu dēvēt par dejas teātri.
Uz mūžu — kino un kalni

Vēl manas pamatskolas «mānijas» 
bija zīmēšana, kino un teātris. 1. kla-
sē, filmējoties pie režisora Rolanda 
Kalniņa, izložņāju visus kinostudijas 
paviljonu pakšus, un vecāki mani 
bērnībā regulāri veda uz teātri. Katra 
indiāņu filma ar Goijko Mitiču galve-
najā lomā un visas Rīgas Kinostudi-
jas filmas bija «svēta lieta»! 7. klasē 
man bija skaidrs, ka braukšu mācīties 
uz Maskavu, uz Vissavienības Kino 
institūtu. Gribēju būt viss: režisore, 
operatore, scenāriste, filmas māksli-
niece, aktrise! Pēc 8. klases biju izdo-
mājusi stāties Rīgas Lietišķās māks-
las vidusskolā, kas toreiz bija slavena 
ne tikai ar profesionālo ievirzi, bet 
galvenokārt ar brīvdomību. Zīmēša-
nas stundas Salaspils 1. vidusskolā 
pie skolotāja Ojāra Bērziņa man bija 
tāds baudījums, ka vēlējos, lai tās 
nekad nebeidzas. Viņa izdomai un 
prasībām nebija robežu! Gāju saga-
tavošanas kursos gan «lietišķajos», 
gan vēlāk Mākslas akadēmijā. Tā kā 
biju režisora Ādolfa Šapiro un Pē-
tera Pētersona laika Jaunatnes teāt-
ra fane, ap to pašu laiku iestājos arī 
Jaunatnes teātra skolēnu aktīvā. Tā 
bija iespēja elpot teātra aizkulišu pu-
tekļus — plēst biļetītes, lasīt jūrma-
lā gliemežvākus un griezt papīriņus 
skatuves «sniegam», kā arī tikties ar 
iemīļotajiem aktieriem: Ilgu Tomasi, 
Enriko Avotu, Imantu Skrastiņu. Bet 
visam pāri — kaut vai katru vakaru 
skatīties izrādes! «Pilna Māras istabi-
ņa», «Spēlē, spēlmani!», «Gaidīšanas 
svētki», «Trešās impērijas bailes un 
posts», «Pavasaris» — tās bija ma-
nējās, redzētas neskaitāmas reizes. 
Vēlāk piepildījās arī sapnis redzēt, kā 
režisors iestudē izrādi. Kad strādāju 

laikrakstā «Nakts», tik ļoti sadrau-
dzējos ar režisoru Juri Rijnieku, ka 
viņš man atļāva būt klāt šajā mistēri-
jā, kad dzimst izrāde.

Vēl mans toreizējā laika elks bija 
Vladimirs Visockis. Kad pirmo reizi 
dzirdēju viņu (līdzās «Čikāgas pie-
cīšiem», Larisai Mondrusei un an-
gļu jūrnieku dziesmām) tēva lenšu 
magnetafonā, beigta biju! Tagad, no 
pieauguša cilvēka redzes punkta ska-
toties, grūti saprast, ko divpadsmitga-
dīgs bērns var saprast no tā vēstīju-
ma, ko tolaik pauda šī leģendārā un 
visnotaļ pretrunu plosītā personība. 
Bet, kad 1980. gada vasarā, olimpisko 
spēļu laikā, Visockis nomira, un es to 
kaut kā uzzināju, paziņoju vecākiem, 
ka došos uz viņa bērēm! Paps teica, ka 
nekur netikšu, jo, tā kā notiek olim-
piskās spēles, visa Maskava ir apjozta 
ar miličiem. Es atkal pretī: «Nu tad 
iešu nevis pa ceļu, bet pa mežu!» Tajā 
vasarā man palika 13 gadi, un loģiski, 
ka vecāki aplauza manu «fikso» ideju.

Un tad kādā marta nogalē no 
brauciena uz Krimu atgriezās bērnī-
bas draugs, kurš bija iestājies Rīgas 
Pionieru pils alpīnisma pulciņā. Lieki 
teikt, ka nākamā gada martā jau rā-
pos Krusta klintī sacensībās «Krimas 
pavasaris 83», bet 1984. gadā pirmo 
reizi nokļuvu īstos kalnos — Kau-
kāzā. Un iemīlējos uz mūžu… Man 
sanāca pretēji, nekā rakstīja tolaik 
mans mīļākais dzejnieks Ojārs Vācie-
tis: «Vispirms uzkāp pats sevī — cil-
vēkā, pēc tam — kur gribi, vari kāpt.» 
«Lietišķajos» neizturēju konkursu, 
bet ilgi nebēdāju, jo man taču bija 
kalni! Un kino! Tolaik darīju visu, 
lai pēc dažiem gadiem varētu stāties 
Vissavienības Kino institūtā — Rī-
gas kinostudijā iepazinos ar cilvēku, 
kurš atbildēja par «nacionālo kadru» 
sūtīšanu uz šo, manā izpratnē, ilgu 
galapunktu. Pat Universitātē «žurnā-
listos» iestājos tikai tāpēc, lai savāktu 
dzīves pieredzi, kura noderēs institū-
tā. Bet tad nāca Atmoda, PSRS sa-
brukums. Kāda tur vairs Maskava… 
Un es jau 25 gadus «pagaidām» strā-
dāju žurnālistikā,» smejas Inga.
Dievam ir humora izjūta

«Dzīve vairākās vietās bija iebuksē-
jusi, un man likās, ka viens no iemes-
liem ir tas, ka nebiju kristīta. Intensīvi 
meklēju ceļu pie Dieva, tomēr līdz ga-
lam Viņam noticēt nespēju. Kristīties 
bez ticības man nešķita iespējams.

1994. gada vasarā, braucienā uz 
Kaukāza kalniem, kurā mūsu grupu 

vajāja nelaime pēc nelai-
mes, kādā negaisa naktī 
tur, augšā kalnos, kad 
mūsu puiši bija devušies 
kārtējos glābšanas darbos 
(jo kādam bija iespēris 
zibens!), nosolījos: «Ja 
Tu, Dievs, mani izvedīsi 
no šīs elles un es palikšu 
dzīva, tad es Tev noticēšu 
un, kad aizbraukšu mājās, tūdaļ no-
kristīšos.» Lai arī, pārbraucot mājās, 
mana ticība nebija pieaugusi, tomēr 
sapratu — ja solīts, tad jāpilda.

Lūdzu tuvai kolēģei, kurai draugos 
bija garīdznieki visās konfesijās, lai 
viņa aizved mani pie vienalga kura, 
izņemot Juri Rubeni. Visi nez kādēļ 
gribēja tikai pie viņa uz Torņkalnu, bet 
mani lieli ļaužu pūļi allaž ir atbaidīju-
ši. Toreiz teicu, ka vislabāk, ja tas būtu 
mazā baznīciņā kaut kur meža vidū. 
Kāda likteņa ironija — tagad diezgan 
bieži braucu pie Jura Rubeņa, kurš 
dzīvo Lūžņā, meža vidū, un viņam tur 
ir sava mazā baznīciņa, kurā notiek 
kristīgās meditācijas retrīti! Sakiet vēl, 
ka Dievam nav humora izjūtas!

Bet toreiz Ninuce brīdi padomāja 
un teica: «Es zinu, pie kā tevi vedī-
šu, — pie mācītāja Māra Ludvika! 
Tikai viņš vēl pagaidām ir Kanādā. 
Nu, nekas, ja esi gaidījusi tik ilgi, tad 
vēl pusgadiņu pagaidīsi.» Nākamajā 
pavasarī Ninuce teica: «Nu, ko, Mā-
ris ir Latvijā, braucam?» «Uz kurieni 
jābrauc?» painteresējos. «Arhibīs-
kaps viņu ir norīkojis uz Talsiem.» 
«Tas nevar būt!»

Vēl tagad man acu priekšā ir mir-
kļi no saulainās aprīļa dienas, kad de-
vāmies uz manu Apsolīto zemi — kā 
pirkām sklandraušus, kā mēs kāpām 
Baznīckalnā. Atceros saules atspīdu-
mus no loga rūts uz dievnama gaiši 
brūnās dēļu grīdas. Atceros arī savu 
diezgan pikto neapmierinātību, kad 
Māris sacīja, ka tāpat vien mani ne-
kristīs, bet vajadzēs iziet iesvētes mā-
cības kursu. Tomēr skaļi sašutumu 
paust neuzdrošinājos. Tā sākās mani 
piektdienas vakara ceļojumi uz Tal-
siem divu mēnešu garumā. Un Dievs 
piepildīja to, ko bija licis dziļi sirdī, — 
es tomēr piedzimu Talsos. Tas notika 
1995. gada 20. augustā, manā kristību 
un iesvētību dienā,» priecājas Inga.
Visādi svētdienas rīti

«Daudz kūleņu, salto un vis-
visādu ritenīšu dzīve ir apmetusi. 
Gan jau neviens vien vēl priekšā! 

Taču skaidrs ir arī — tajā, kāda 
esmu un kur esmu, liela ietekme 
bijusi piedzīvotajam Talsu drau-
dzē. Mani kristīgie pamati ir likti 
tieši šeit. Mani ievēlēja draudzes 
padomē par sabiedrisko attiecību 
cilvēku, un mācītājs, vēl būdams 
Kandavas iecirkņa prāvests, mani 
vienmēr ņēma līdzi savos amata 
braucienos un mudināja rakstiņus 
nest uz «Svētdienas Rītu». Torei-
zējai redaktorei patika, kā es raks-
tu, un viņa mani aicināja darbā. 
Jau 16 gadus strādāju «Svētdienas 
Rītā». Un joprojām pie pirmās 
izdevības esmu gatava doties uz 
Talsiem, uz savu baznīcu un drau-
dzi, kurai gan formāli nepiederu. 
Uz mājām, uz kurām velk, jo te ir 
kaut kas no manas dievbērnības. 
Un te joprojām kalpo Māris, kura 
sprediķi uzrunā tā, kā neviena cita 
mācītāja sacītais. Iespējams, ka, 
tieši pateicoties viņa ticības dedzī-
bai un meklētāja garam, kas neļauj 
apstāties pie atrastā, joprojām deg 
arī mans ticības ugunskurs. Ticī-
bas — ne tikai reliģiskā nozīmē, bet 
visā, ko daru. Darīt vislabāko, ko tu 
spēj, un ticēt, ka Dievs palīdzēs vi-
sam labi izdoties.

Manuprāt, svarīgākais ir ticēt un 
sekot saviem sapņiem. Nevis tiem, 
kas ienāk prātā, bet tiem, kuri dzimst 
un mīt sirdī, jo to radītājs ir Dievs. 
Viņš zina, kas tev ir nepieciešams, un 
Viņš būs tas, kas šos sapņus piepildīs, 
bet — ar tavām rokām, tavām kājām 
un tavu galvu! Jā, kā ir pierādījies 
manā dzīvē, no sapņa dzimšanas līdz 
piepildījumam var paiet diena, gads, 
desmit vai pat 30 gadi, jo Dievam ir 
cita laika izjūta. Bet tā diena pienāk! 
Galvenais — nenolaist latiņu zemāk, 
nesamierināties ar mazumiņu, jo tad 
sākas problēmas, garīgas un fiziskas. 
Lai arī nepiepildījās mana iecere par 
kino, bieži esmu piedzīvojusi, ka dzī-
vē notiek vēl neticamākas, skaistākas 
un arī traģiskākas un sāpīgākas lietas, 
nekā redzēts filmās,» salīdzina Inga.


