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PROJEKTS. TV programma

LTV1
6.00    LR valsts himna.
6.02     Vēstures skolotājs. 
           Ekspedīcija laikā.
6.30     Rīta Panorāma.
8.35     Seriāls «Mīlas viesulis» 17.
9.30     Seriāls «Sešas māsas».
10.30  Seriāls «Alpu dakteris» 13.
11.15   M.f. «Baltā čūska».
12.50   Klase.
13.15  Seriāls «Restorāns» 3.
14.15   Latvijas Sirdsdziesma.
15.15   Krustpunktā.
16.10   Seriāls «Sešas māsas».
17.05   Seriāls «Mīlas viesulis» 17.
18.00  Dienas ziņas.
19.00   Zaļgalvis.
19.15  Seriāls «Hadsons un Reksis».
20.00  Panorāma.
21.10   M.f. «Ezera sonāte».
22.40   Nakts ziņas.
22.55  M.f. «Amerikāņu skaistums»
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

LTV 7
6.00    Latvijas valsts himna.
6.02    700 pasaules brīnumi. 
           Azerbaidžāna.
6.30     Vienmēr formā! 
           Deutsche Welle žurnāls.
7.00     LV jaunatklāšanas raidījums
           «Te!».
7.55     Es savai zemītei.
8.25     Seriāls «Saplēstā krūze».
9.20     Sporta studija. Aizkulises. 
10.20   Pasta kariete. Ēvalds Valters.
11.05   LTV iestudējums «Tumsas 
           puķe».
12.00   Personība. 100 g kultūras.
12.55   Seriāls «Alpu dakteris» 13.
13.40   Eiropas meistarsacīkšu atlases
           spēle volejbolā sievietēm.
15.40  «Euromaxx». 
           Deutsche Welle žurnāls.
16.10   Dok.f. «Atjaunotās pilsētas».

17.00   Dok.f. «Zivjērglis – jūras 
           plēsējs».
17.55  Seriāls «Pārinieki» 7.
19.00   Šovakar. RUS.LSM.LV ziņas
19.30  Dok.f. «Izzini pasauli!» 
20.30   Seriāls «Jā, premjerministra 
           kungs!» 2.
21.00   Seriāls «Mērdoka noslēpumi».
21.50   Dok.f. «Zinātnes noslēpumi».
22.00  Seriāls «Midsomeras 
           slepkavības» 17.
23.30   Seriāls «Pasaule liesmās».
Programmas autortiesības ir aizsargātas
ar likumu un tās pieder LTV.

TV3 
6.25    900 sekundes.
8.45    Pārsteidzošākās viesnīcas 
           pasaulē.
9.45    Seriāls «Mans neglītais pīlēns».
10.55   Lielās virtuves.
11.25   Mani virtuves noslēpumi 5.
13.30   TV skatlogs.
13.50   Elenas spēle.
14.50  Seriāls «Neatrisinātās 
           lietas» 3.
15.50  Brāļi remontē.
16.50   Seriāls «Izmeklē Klāra» 3.
18.00  TV3 ziņas īsumā.
18.10  Gandrīz ideālas vakariņas 13.
19.10  Bez Tabu.
20.00   TV3 ziņas.
20.45   Degpunktā 12.
21.10   Seriāls «Viņas melo 
           labāk» 10.
21.45   Izdzīvotāji 39.
23.40   Autoziņas.

TV3 Life
6.00     Seriāls «Saldās ambīcijas».
6.55     Seriāls «Sapņotāji».
7.55     Seriāls «Viņas melo 
           labāk» 10.
8.25    Mani remonta noteikumi 8.
9.55     TV skatlogs.
10.15   Seriāls «UgunsGrēks» 13.

12.05   Gandrīz ideālas 
           vakariņas 10.
13.05   15 minūtes virtuvē ar 
           Džeimiju Oliveru.
14.05   Seriāls «Grejas 
           anatomija» 10.
16.00   Seriāls «Mīlestības pavediens».
17.05   Seriāls «Ievainotie putni».
19.05  Seriāls «Kāsla metode» 2.
21.00   M.f. «Tu, es un Duprī».
23.20  Kārdinājumu sala.

Re TV
6.00     ReTV mūzikas rīts.
8.00     Veiksmes formula.
8.30     Kad motori rūc.
9.00     Skats no Ventspils.
9.15     Reģionālās televīzijas 
           piedāvā.
10.15   Neredzami redzamais. 
11.00   Arhīvus pārskatot.
11.30   Cilvēki, darbi, tradīcijas 
           Lejaskurzemē.
12.00  Pipars uz mēles.
12.30   Mēs ar brāli – kolosāli.
13.30   Nedēļa Latvijā.
14.00   Kā pieci pirksti.
14.30  Kad motori rūc.
15.00, 19.00, 21.00 ReTV ziņas.
15.30, 16.45 Skats no Ventspils.
16.00  Spried ar Delfi. 
17.00   Reģionālās televīzijas 
           piedāvā.
18.00   Makšķerē kopā ar Olti.
18.30   Uz meža takas.
19.25   Mājā un sētā.
20.00   Āzija 360.
21.25   Dok.f. «Jumts» 2.
23.15  Spried ar Delfi.
23.00   Latvijas sakrālais mantojums.

TV6
6.00    Seriāls «Rītdiena pieder 
           mums».
8.00    Seriāls «Kobra» 23.
9.00    Multf. «Mana trakā ģimene».
10.00  Seriāls «Pēdējais īstais 
           vīrs» 6.
11.00   Seriāls «Goldbergi».

12.00   Ģimenes lombards 
           Vegasā 12.
12.30   Autoziņas. 
13.00  Šovs «Lauku sēta» 9.
14.00  Šovs «Lauku sēta» 7.
15.00  Seriāls «Kobra» 23.
16.00  Seriāls «Pēdējais īstais 
           vīrs» 6.
17.00  Multf. «Simpsoni» 27.
18.00  Neiespējamā inženierija 5.
19.00  Stīva Ostina lauzto kaulu 
           izaicinājums 5.
20.00  Seriāls «Noliktava Nr. 13» 4.
21.00  Baiļu faktors 2.
22.00  M.f. «Džons Viks».

3+
6.10     Daktera Komarovska padomi.
6.55     Šovs «Misija: skaistums».
8.00     Cipars vai ģerbonis? 
10.10   Gatavo un baudi ar Naidželu.
10.55   TV skatlogs.
11.10   Nekā deklarējama: 
           Austrālija 9.
12.20   Seriāls «Glītā Ļaļa».
15.30  Šovs «LavLavCar» 2.
17.15   Šovs «Misija: skaistums».
18.25  Seriāls «Matemātisks 
           risinājums».
19.30   Ziņas +.
20.00   Seriāls «Policists pēc 
           izsaukuma» 3.
21.00   M.f. «Bada spēles: 
           Zobgaļsīlis».
23.45   M.f. «Drakula. Leģendas 
           sākums».

360TV
5.45    Seriāls «Bondi pludmales 
           patruļa» 11.
6.45     Amerikas smieklīgākie 
           videokuriozi.
7.45     Seriāls «Visi mīl 
           Reimondu» 7.
9.45     Ģimene burkā 4.
10.25  M.f. «Zvaigžņu putekļi».
12.20, 14.45 Amerikas smieklīgākie
           videokuriozi.
13.05  Seriāls «CSI Lasvegasa» 6.

14.05   Ģimene burkā 4.
15.45  Seriāls «Visi mīl 
           Reimondu» 7.
17.45, 20.25 Ģimene burkā 4.
18.20   Seriāls «CSI Lasvegasa» 6.
19.20   Četri uz koferiem.
21.05  M.f. «Svešās kaislības».
22.35   Pasaki to skaļi 4. 

STV Pirmā!
6.25    Multf. «Āpša un lapsas 
           ģimenīte» .
6.50    Multf. «Gārfilda 
           piedzīvojumi» 3.
7.40, 11.20 Slavenības bez filtra 7.
8.10     «Ievas» jaunās pārvērtības 2.
9.20    Vasaras kruīzs. Jahta 2.
11.55   Seriāls «CSI Maiami» 3.
12.55, 0.00 Seriāls «Bīstamās 
           mājsaimnieces» 2.
13.55   JĀ vārds svešiniekam 8.
15.55, 18.30 Slavenības bez filtra 7.
16.30   Seriāls «Laimes vārdā».
19.05   Vasaras kruīzs. Jahta 2.
21.00   Mainīt dzīvi septiņās 
           dienās.
23.30   Slavenības bez filtra 7.

TV24
6.00    Vēlais ar Streipu.
6.30, 16.30, 20.00 Ziņu «Top».
7.00    Nedēļa. P.S.
8.00    Starp mums, dakteriem.
8.30, 14.00 Radio «Svoboda»: 
           par svarīgo Krievijā 
           un pasaulē.
9.30, 16.00, 18.30 Dienas 
           personība.
10.00   Naudas cena.
11.00   Globuss.
12.00  La Dolce Vita. Gatavo gudri!
13.00   Dr. Apinis.
15.00   Dabas tops.
15.30   Meli un fakti.
17.00, 23.00 Preses klubs.
19.00  Aktuālais par 
           karadarbību Ukrainā.
20.30, 22.30 Vēlais ar Streipu.
21.00   Kārtības rullis.

PIRMDIENA, 29. augusts

Jaunys katuoļu bazneicys i draudzis Rēzeknē stuosts

Kaidi ir Rēzeknis Dīva Žāļ-
sirdeibys bazneicys aizsuoku -
mi?

– Ituos bazneicys ceļtnīceiba
beja veiskupa Juoņa Buļa inicia-
tiva. Kai zynoms, Rēzeknis piļ-
sātys Zīmeļu rajonā katuoļu baz-
neicys nabeja, leidz ar tū tys beja
aktuals vaicuojums. Te beja zemis
gabaleņš, kuru suokumā izadeve
pīsaisteit Rēzeknis Jezus Sirds
draudzei, piec tam topa itys pro-
jekts, kurs, koč ari na uotrs, ir
taids pamateigs.

Kai nūteik bazneicys nūsau-
kuma izviele?

– Tai ari ir, kotrai draudzei i
leidz ar tū ari bazneicai ir sovs
nūsaukums. Tys parosti ir saisteits
ar kaidu aktualu nūtykumu. Baz-
neicys ceļšonys laikā beja Dīva
žāļsirdeibys gods, mums Latgolā
ir labi pazeistama lyugšona Dīva
žāļsirdeibys krūneits. Ari kod pa-
vests Francisks tyka īvālāts, pyr-
mais, kū jis saceja, – ka Dīvs ir
žāļsirdeigs i mums navajadzātu
nūgurt īt pi juo, kab sajimt itū žāļ-
sirdeibu. Dīvs nikod nanūgurst
mums pīdūt, bet mes varbyut nū-
gurstom pīdūšonu lyugt. Tyka iz-
sludynuots Dīva žāļsirdeibys gods
(2015. godā – L.S.), tod ticeigūs

uzmaneiba tyka pīvārsta taišni
itam vierzīņam. Saisteibā ar tū ari
dīvnomam tyka dūts nūsaukums
Rēzeknis Dīva Žāļsirdeibys Rū-
mys katuoļu bazneica.

Puorīšona iz jaunu baznei-
cu – kai izaicynuojums i duo-
vona reizē.

– Kai sevkuram cylvākam, tys
ir gona gryuši. Tymā pat laikā tys
ir skaisti, partū ka tys ir jauns kol-
puojums i izaicynuojums. Tei ir
vī na nu lītu, kū prīsteri zyna i pī-
jam, mes zynom, ka tiksim syuteiti
tī, kur ir vysleluoko napīcīšameiba.
Tei ir ari lela žielesteiba, ka mums
ir vareiba īpazeit cytys draudzis,
kolpuot dažaiduos vītuos.

Muna pyrmuo draudze, kur es
beju vikars, beja Leivuonā, tod
kai vikars es beju Bolvu i Sprūgu
draudzēs, piečuok veiskups maņ
uzticēja Baļtinovys, Škilbānu i
Tiļžys draudzis, tei beja muna pā-
dejuo kolpuojuma vīta, kur beju
kai pravests. Niu asu te, Rēzeknē,
Dīva Žāļsirdeibys draudzē.

Cik sarežgeita ir jaunys
draudzis «īdzeivynuošona»?

– Cylvāki ir pīroduši dūtīs iz
Rēzeknis viesturiskajom drau-
dzem, kurys ir lelys i skaistys. Es
kotru reizi ari soku, ka ir cīši labi
byut kluotasūšam sovuos drau-
dzēs, tai izpyldūt sovu goreigū pī-
nuokumu. Muni pyrmī nūvāruo-
jumi itamā draudzē ir, ka cylvā-
kim, kuri agruok brauce ar trans-
portu par tyltu iz tū piļsātys golu,

ir vareiba iz reizis, izejūt nu sovys
sātys, atīt iz bazneicu. Tei ir cīši
lela prīškrūceiba, vysupyrma, jau
vacuoka godu guojuma cylvākim,
kuri ari ir cīši aktivi i apzineigi
dīvlyudzieji.

Dīvakolpuojumi itamā baz-
neicā nūteik kotru dīnu. Svātdī-
nem taišni trejūs, kas ir Dīva žāļ-
sirdeibys stuņde, kod Pesteituojs
myra pi krysta. Grybātu izsaceit
lelu pateiceibu Jezus Sirds drau-
dzei, nu kurys pyrmū laiku brauce
prīsteri apkolpuot itū bazneicu.

Zynoms, ka naatjemama
kotrys bazneicys sastuovdaļa ir
ari liturgiskī prīkšmati.

– Saprūtams, ka tod, kod iz-
byuvej jaunu bazneicu, tī vydā vēļ
nav nikaidu liturgiskūs prīkšmatu.
Te mums beja lela žielesteiba, ka
Jezus Sirds katedrale pyrmū laiku
uzajēme vysu sakuortuot, ari veis-
kups cīši īsasaisteja. Svareigi, lai
bazneicā byutu pats byutiskuo-
kais.

Kab varātu nūtikt Svātuo
Mise, ir vajadzeigs oltors i svecis,
kurys mes īdadzam dīvakolpuo-
juma laikā. Vēļ vīna cīši svarei-
ga līta ir tabernakuls, prūti, taids
apzeļteits metala skapeits ar iz 
tuo attāluotim eņgelim, kurā glo-
bojās vysleluokais bazneicys
duorgums – Jezus Kristus Mīsa
zam maizis zeimiejuma, tys ir,
Vyssvātuokais Sakraments.

Tod ir ari vīta, kur losom Svā-
tūs Rokstus, tai saucamuo pults.
Taidā veidā bazneicā teik attāluoti
diveji goldi, kas baroj kristīti, –
Dīva Vuorda golds (pults), kur
asom aicynuoti uzklauseit Svātūs
Rokstus, i Euharistiskais golds
(oltors), nu kura kai gareigū Maizi
sajemam Svātū Komuneju.

Iz sīnu ir radzamys Krysta-
ceļa biļdis, kas tyka sagatavei-
tys iz bazneicys īsvieteišonu. 
Tuos ir četrpadsmit Krystaceļa
stacejis, kuruos attāluots Jezus
cīsšonu ceļš, suocūt nu nūtīsuo-
šonys iz nuovi leidz pat guļdei-
šonai kopā.

Tei lobīkuortuošona laikam ir
nabeidzams process, tok cytreiz
ir pat skaisti izdzeivuot tū ilguokā
laika pūsmā, partū ka tu vari iz-
baudeit tū, kas ir niu, atguoduot,
kai beja, saleidzynuot i dūmuot,
kai byus. Nikod nav garlaiceigi,
jo vysu laiku koč kas nūteik ari
fiziskā, na viņ gareigā zinī. Tok,
prūtams, te vēļ daudz kas prīškā,
koč voi nu muzykaluo aspekta,
mums vēļ nav vargaņu, taipat ari
cikom nav bazneicys zvonu.

Myusim bazneicys tyvumā ir
breineigs parks, tys gon nav baz-
neicys eipašumā, tok es grybātu
pasasaceit tuo parka idejis auto-
ram i dorbu realizātuojim – eipaši
par tū, ka vīns nu celeņu vad taišni
iz bazneicys durovom.

Intervejis autore: Laura Spundere, portals lakuga.lv
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Niu jau vaira nakai pyrma goda Rēzeknē durovys attaiseja
garus godus dareitais projekts – jauna bazneica Rēzeknis

Zīmeļu rajonā. Nu ituo gods Vosorys svātku juņa suokumā itamā
Rēzeknis Dīva Žāļsirdeibys Rūmys katuoļu bazneicā kolpoj prīs-
ters Staņislavs Prikulis.


