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PROJEKTS

Baznīcas durvis ir ciet
Apkopojot viedokļus, jāatzīst, ka baz-

nīcēnu galvenā atziņa, vērojums – baznīcas
durvis ir ciet gan tiešā, gan pārnestā no-
zīmē. Viena kundze atzina, ka, apceļojot
Latgali, gandrīz visiem dievnamiem durvis
ir ciet, nevar ienākt, palūgties, nolikt sveci
par mīļajiem aizgājējiem. Tikko piedzīvoju
bēres, kur priesteris, kurš pirms vairākiem
gadiem atteicās izvadīt man mīļu cilvēku,
no baznīcas šoreiz mirušo atļāva novietot
baznīcā un noturēja arī dievkalpojumu. Lai
gan abas sirmgalves gāja baznīcā un bija
stipras ticības. Šajā dievkalpojumā rau-
dāju... par baznīcu, kas arī pēc nāves vie-
niem ir vaļā, bet citiem – ciet. 

Līga pastāstīja, ka bija brīvprātīgi ie-
saistījusies katoļu Baznīcas dzīvē ar sa-
biedrisku aktivitāti, taču pretī saņēma ga-
rīdzniecības negācijas, pretestību. Tāpat
viņa pauda neizpratni, kāpēc katoļu Baz-
nīcas īpašumi – viesnīcas klosterī un katoļu
ģimnāzijā – nav atvērtas ukraiņu bēgļiem,
lai gan šo ēku atjaunošanā ir ieguldīta valsts
jeb nodokļu maksātāju nauda. 

Ir draudžu gani, kas aizvēruši dievna-
mus garīgās mūzikas koncertiem vai arī
tur negaida jauniešus. Un tajā pašā laikā ir
arī tādas draudzes, kur ticīgie, sava prāvesta
atbalstīti, piesaista projektu naudu, orga-
nizē trūcīgo virtuves, atbalsta cietumā ie-
slodzītos utt. Aija raksta: «Ļoti jauki, ja ir
pasākumi, kas uzrunā jauniešus. Ļaut jau-
niešiem izpausties – sēdēt uz grīdas, mu-
zicēt, un nenosodīt, un neaprunāt viņus par
to. Iesaistīt viņus kapu, vecu kapu kop-
šanā...» Un ir arī priesteri, kas ar dzīvu ti-
cību stāsta par dzīvu Dievu. 

Priesteris – baznīcas vizītkarte
Natālija, Ilona un citi uzskata – jāļauj

priesteriem precēties, tad ierobežotu alko-
holisma un citas problēmas, ar kurām dau-
dzi garīdznieki saskaras ikdienā. Šī divē-
jādā morāle – priesterim drīkst to, ko
Baznīca neļauj lajiem (ticīgajai tautai) –
mudina cilvēkus meklēt citu draudzi vai
aiziet no Baznīcas prom. Tāpat draudzēs
būtu jākalpo jauniem garīdzniekiem ar labu
dikciju, vēlēšanos sadarboties projektu īs-
tenošanā, koncertu rīkošanā, atbalsta grupu

organizēšanā (palīdzība alkoholiķiem, vēža
slimniekiem, ģimenēm, jauniešiem, ukrai-
ņiem utt.), uzskata Līga. 

Aptaujā īpaši uzsvērta arī sprediķa loma
draudzes dzīvē. Kāda kundze neiet uz vie-
tējo dievnamu, jo nesaprot, ko priesteris
runā. Citi pārcēlušies no lauku draudzes
uz pilsētu, tāpēc ka vietējais priesteris stāsta
anekdotes vai runā par naudu. 

Objektīvie faktori
Dievnamu iztukšošanos veicina arī no

Baznīcas satvara neatkarīgi jeb objektīvi
iemesli, uzsvērts daudzos viedokļos. Latga -
lē, tāpat kā citviet Latvijā, cilvēki ir izbrau -
kuši uz Rīgu vai ārzemēm, bērnu dzimst
mazāk, bet čaklākie baznīcā gājēji – sirm-
galvji – dodas mūžībā. Tāpat arī Covid-19
ārkārtas prasības daudzus pieradinājušas
pie dievkalpojumiem, kurus translē radio
vai sociālie tīkli. Aptaujā šie un citi objek-
tīvie iemesli (cilvēki ikdienā aizņemti ar
sadzīves rūpēm, bezdarbu, dzīves sadār-
dzināšanos utt.) tomēr ir norādīti retāk. Bie-
žāk izskan aicinājums Baznīcai mainīties
pašai, atvērt durvis visiem, kuri vēlas tajā
būt un sēt mīlestību un mieru sirdīs. 

Baznīcēnu viedokļi
Ilze raksta: «Uzskatu, ka ne jau baznī-

cas vaina, ka cilvēks nav spējis atrast
Dievu. Pie tam baznīca ir tikai starpnieks
sarunā ar Dievu, var ticēt, runāt ar Dievu,
bet baznīcā neiet vai iet reti. 20. gadsimta
sākumā Līksnas draudzē bija ap 20 000 lo-
cekļu, sādžas mudžēja kā skudru pūznis,
saimes bija lielas, bērnu daudz, viss notika.
Kas ir tagad? Aizvien vairāk tukšo māju....
Demogrāfija zema. Ģimenes arvien mazāk
godā katoliskās tradīcijas...» 

Evita apkopoja savu vienaudžu – jau-
niešu – viedokļus: «Nezina, kas jādara baz-
nīcā; ilgi dievkalpojumi; tie notiek dienas
vidū, tāpēc diena izbojāta; svētdiena vie-
nīgā diena, kad var izgulēties pēc svētkiem;
slinkums iet; nesaskata jēgu, jo var palūgt
Dievu savā istabā; visi neiet, kāpēc man
jāiet; nav stilīgi; tur drūmi un nav intere-
santi». 

Savukārt Irēna novērojusi citu ainu:
«Baznīca nav pieejama ārpus dievkalpo-

jumu laikiem, nav darba ar jaunatni – tās
varētu būt nometnes, tikšanās, slavēšana
ar mūzikas instrumentiem un dziedāšanu,
nav draudžu dzīves ārpus dievkalpojumiem –
kopīgas talkas, pārgājieni, svētceļojumi,
tējas pēcpusdienas vai vakari utt.»

Sanita secina: «Arī Rīgā tukšākas baz-
nīcas. Pieļauju domu, ka daži kovida laikā
attālinājās no baznīcas, pazaudēja saikni...» 

Arvīds uzskata: «Manuprāt, viss sākas
ģimenē – kā ieaudzina.»

Savs redzējums ir arī Valdim: «Pozitī-
vais: pie mums vēl maz baznīcā negājēju
saka, ka neticīgi, ka Dieva nav, un viņiem
viss tas nav vajadzīgs. Negatīvais: es ne-
zinu, un, pieļauju, ka arī Baznīca nav līdz
galam izlēmusi, kā ir ar šiem puskoka lē-
cējiem, vai tie vēl ir savējie. Ticības lietās
dzīvojam visatļautībā, tādēļ sektantiem la-
bāk veicas.»

Valentīna uzsvēra: «Ļoti daudz cilvēku
aizvainoja kovida aizliegumi, kas tiešā
veidā neļāva apmeklēt dievnamus, it se-
višķi 15. augustā (lasi –  Dievmātes svētkus
Aglonā – E.T.J.).. divi gadi... svētceļnieku
mocīšana... pazemošana... utt.»

Rihards nosauca vairākus iemeslus, kas
dievnamus dara tukšākus: «Migrācija un
globalizācija; dažādi reliģiski strāvojumi;
jaunas idejiskas autoritātes sabiedrībā; kon-
servatīvisms; aug sabiedrības izglītības lī-
menis; padomju laika mantojums – repre-
sijas, ateisms; protestantisma ideju
popularitāte; salīdzinoši augsts ceremoniālo
zināšanu slieksnis, lai būtu piederīgs šai
baznīcai.»

Gunta teic: «Piedodiet, bet Mises, kas
notiek 100 gadu vecās «programmās» un
formāliem latīņu dziedājumiem 20 pantu
garumā patiesībā ir fiziskas mocības se-
nioriem un komplektā ar nikniem skatie-
niem, ja nepareizi stāvi/ sēdi utt., nekādi
neveicina jauniešu ienākšanu dievnamā,
pat ne baznīcas korī. Un diemžēl atsevišķi
vecās paaudzes priesteri tiešām aizmirst,
ka baznīcā nāk runāt ar Dievu, nevis cil-
vēku kancelē.»

Te ir Margaritas pieredze: «Cilvēkam
nevar būt interesanti par lietu, par kuru vi-
ņam ir maz zināšanu. Būtu lietderīgi orga-
nizēt lekcijas, katehēzes ciklus, rekolekci-
jas pieaugušajiem, arī gados veciem
cilvēkiem. Dievu mīlēt ir jāmācās visu
mūžu. Esmu pateicīga Dievam, ka tik dau-
dzas draudzes Latvijā ir dzīvas un varam
ik svētdienu veltīt Kungam.»

Lidija teic: «Cilvēki mazāk apmeklē
baznīcu,  jo... cilvēku, sevišķi laukos, pa-
liek mazāk, un lielākā daļa palicēju ir lielā
vecumā, paši nevar aiziet līdz baznīcai, jā-
lūdz, lai kāds aizved. Un daudzviet svēt-
dienās laukos nekursē reisa autobusi. Pal-
dies draudžu priesteriem par iespēju
piedalīties Svētajā Misē attālināti.»

Jānis uzskata: «Diemžēl Latgalē ļoti
maz zinu tādus priesterus – līderus, kas at-
modina un iedvesmo draudzi. Vairums tīri
formāli dara savu darbu. Var, protams, teikt,
ka mēs visi kā sabiedrība esam atbildīgi...
jā, protams, bet es uzskatu, ka Baznīcai
vajag veicināt priesteru – personību un lī-
deru attīstību.»

«Mācītājs, kas patīk jaunajai paaudzei,
tiek ar «ticīgo tantiņu» gādību nosūtīts
trimdā uz mazāk tīkamām draudzēm. Galu
galā, kā var prasīt padomu katoļu garīdz-
niekam ģimenes lietās, ja viņš ievēro celi-
bātu un tādēļ «nezina drēbi» no skrodera
skatu punkta,» saka Varis. 

Inese pastāstīja: «Nepatīkama pieredze,
apmeklējot Mises. Tantiņas grozās un pēta
jaunpienācējus, apspriež cilvēkus, notie-
košo tik saklausāmi, ka traucē dzirdēt mā-
cītāju.»

«Tukšo baznīcu problēma ir mūsos pa-
šos, ka mēs neatšķiram labo no ļaunā, ne-
ejam uz baznīcu, nevedam līdzi savus bēr-
nus, bet labāk izvēlamies laicīgo labumu,»
raksta Kristaps.

Raimonds uzsver: «Ne jau cilvēks
«rada baznīcu», bet gan Radītājs. Un, ja
Viņš iet ārā no baznīcas (ēkas), tad kas to
var apturēt?» 

«Galvenais – nezaudēt ticību,» aicina
Ilze. 

Tikmēr Dāvids mudina katoļu Baznīcu
nemeklēt ienaidu citos, bet gan rast labo
sevī. Tāpat viņš jautā: «Kāpēc līdz šim ne-
esam dzirdējuši, ka arhibīskaps regulāri do-
tos uz Saeimu, lai runātu par nepiecieša-
mību palielināt pabalstus bērniem vai sniegt
cita veida atbalstu jaunajām ģimenēm? Kā-
pēc baznīca līdz šim tik kūtri iniciējusi ide-
jas, kas reāli uzlabotu ģimeņu sadzīviskos
apstākļus? Kāpēc meklēt ienaidniekus fron-
tes pretējā pusē kļuvis vieglāk, nekā rūpē-
ties par tiem, kas tev tic? Vai vērtīgāk nav
kopt koku, kas aug, lai tā vainags plestos
un dotu augļus arī nākotnē, nevis lauzt zarus
visiem stumbriem, kas, kādam šķiet, varētu
raisīt apdraudējumu nākotnē? Un, ja arī
baznīcai no kaut kā ir jābaidās, tad visvairāk
no tā, ka zaudēs cilvēku ticību, jo pat vis-
pacietīgākais ganiņš, kas nemitīgi tiek bai-
dīts ar vilku, vienu dienu aizies uz labākām
pļavām, kur var justies droši.» 

Garīdznieka komentārs
Viļakas katoļu draudzes prāvests

Guntars Skutels:
«Kāpēc Latgales baznīcas paliek tuk-

šākas? Pirmkārt, protams, tā ir demogrā-
fiskā situācija. Jo ne tikai dievnami paliek
tukšāki, bet visa Latgale paliek tukšāka.
Nomirst vairāk nekā piedzimst. Nezinu ne-
vienu draudzi, kurā kristību būtu vairāk
nekā bēru. Visā valstī tiek slēgtas vai pār -
organizētas skolas, viena pēc otras, jo ir
ļoti maz bērnu vai to vispār nav. Nedaudz
citādāka situācija ir pilsētās – tur noteikti
nevaram teikt, ka trūkst cilvēku, bet diev-
nami ir bieži vien mazāk apmeklēti nekā
tas bija pirms Covid laikiem. Šeit gan var
teikt, ka ir notikusi izmaiņa cilvēku para-
dumos. Daudzi joprojām izmanto iespēju
piedalīties dievkalpojumos attālināti. Atkal
jaunā paaudze, kam vajadzētu ienākt drau-
dzē, ir aizņemta ar pasauli un netiek uzru-
nāta ar evaņģēlija vēsti.

Tas nav nekas jauns baznīcas vēstures
gaitā. Prieks, ka ir tomēr dažas baznīcas,
kas spēj «tuksneša» vidū sapulcināt prāvu
pulciņu ar cilvēkiem un dot īpaši spēcīgu
gara maizi!»

Kāpēc Latgales katoļu dievnami paliek tukšāki?
Nepilnos 20 gados Latvijas katoļu Baznīcā ticīgo skaits sarucis par vairāk nekā 100 000 cilvēku

«Projektu finansē Mediju atbalsta fonds 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem». «Par projekta raksta «Kāpēc Latgales

katoļu dievnami paliek tukšāki?» saturu atbild SIA «Vietējā»».

Kad sociālajos tīklos veicu aptauju, kāpēc Latgales dievnami paliek tukšāki
(esmu daudzreiz piedalījusies darbdienās pilsētas dievnamā rīta Svētajās

Misēs, kuras apmeklēja nepilni desmit ticīgie, un tāda pati aina bija vakara
dievkalpojumā citā pilsētā), kāda kundze uzrakstīja, ka būšot Baznīcas apme-
lošana. Uzreiz vēlos uzsvērt, ka tas būs pašu ticīgo skatījums uz Baznīcu kā
dzīvu kopienu, dzīvu organismu (diemžēl Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīs-
kaps Jānis Bulis nav iesūtījis atbildes “Vietējās Latgales Avīzes” vaicāju-
miem). Baznīca pēc Romas katoļu Baznīcas kanoniem ir universāla jeb visu
(arī katru cilvēku) aptveroša.

Egita Terēze Jonāne
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Uzziņai
Rēzeknes-Aglonas diecēze skaitļos:
* 2019. gadā bija 90 350 draudžu ticīgie, 2020. gadā – 80 012.
Latvijas katoļu Baznīca skaitļos:
* 2002. gadā bija reģistrēti 433 480 draudžu ticīgie, 2020. gadā – 334 366.
(Avots – Tieslietu ministrijas Reliģisko savienību (baznīcu), diecēžu gada pārskati)

P.S. Raksts neatspoguļo visu ticīgo viedokļus un pilnu ainu kopumā. Raksta tapšanā
izmantoti sociālajos tīklos un klātienes intervijās uzklausītie viedokļi.


